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Į V A D A S 
 ________________ 

Dr. Lina Beliūnienė 

 

Žmogaus teisių užtikrinimo teisiniu požiūriu analizė yra vienas iš galimų šios srities nagrinėjimo rakursų, 
nors ne vienintelis:1 rengiami tarpdisciplininiai tyrimai, o žmogaus teisės kaip objektas (taip pat konkrečiai ir 
jų užtikrinimas) gvildenamas ne tik iš teisės, bet ir iš filosofijos, istorijos, kultūros, antropologijos, politikos 
ir kitų susijusių pozicijų.2 Teisinis žmogaus teisių užtikrinimo tyrimas kaip ir kiti išvardytieji nagrinėjimo 
aspektai suteikia galimybę konstatuoti srities, į kurią gilinamasi, nesėkmes ir išgryninti priemones žmogaus 
teisių užtikrinimui stiprinti. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tarptautines bei nacionalines iniciatyvas 
įtvirtinant maksimalius, įmanomai aukščiausius teisinius žmogaus teisių ir laisvių apsaugos standartus, tačiau 
šie standartai ne visada tampa realybe, o ir nepaneigiamas atotrūkis tarp teisės normų (įsipareigojimų) ir 
praktinio žmogaus teisių (ne)užtikrinimo. Nors valstybė, įgyvendindama savo konstitucinius 
įsipareigojimus, turi imtis veiksmų, kad užtikrintų žmogaus teisių apsaugą arba užkirstų kelią jų pažeidimui. 
Tad žmogaus teisių užtikrinimo problemų teisinis tyrimas aktualus tuo, kad padeda nustatyti teisinio 
reguliavimo neįgyvendinimo ar netinkamo įgyvendinimo atvejus (ir su jais susijusias problemas) ir siūlo 
priemones identifikuotoms nesėkmėms įveikti. 

Apskritai nemažėjančių žmogaus teisių pažeidimų kontekste3 į žmogaus teisių nepagrįsto varžymo, 
kliudymo jas įgyvendinti, jų neįgyvendinimo atvejus fiksuojančius tarptautinius ir nacionalinius tyrimus, 
ataskaitas, apžvalgas visuomenėje reaguojama jautriai, reikalaujant nedelsiant pagerinti žmogaus teisių 
netinkamo užtikrinimo situaciją. Nedelsimas neabejotinai reikalingas ypač įsisenėjusiems sunkumams,4 
kitiems egzistuojantiems neigiamai vertinamiems atvejams spręsti. 2005 m. išleidęs žmogaus teisių Lietuvoje 
2003–2005 m. leidinį,5 Lietuvos teisės institutas tęsia aktualiausių (arba dar vadintinų prioritetiškai 
spręstinų) žmogaus teisių užtikrinimo problemų nagrinėjimą, rekomenduodamas jų sprendimus – 
ragindamas valstybės institucijas ir pirmiausia įstatymų leidėją jas spręsti.  

 
 

                                                           

1 Neretame žmogaus teisių srities leidinyje teigiama, kad viena iš klaidų, gilinantis į žmogaus teisių temą, yra kalbėti vien apie teisinį 

žmogaus teisių kontekstą. Pvz., žr.: Human Rights Inquiry Report of the Equality and Human Rights Commission. Prieiga per internetą: 

<http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/hri_report.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
2 Pvz., žr.: Raz J. Human Rights without Foundations // University of Oxford Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series 

Working Paper, 2007, No 14, March; Raz J. Human Rights in the Emerging World Order // Transnational Legal Theory, 2010, 1; 

Dembour M. B. What Are Human Rights? Four Schools of Thought // Human Rights Quarterly, 2010, vol. 32, Number 1, February; 

Estévez A. Human Rights in Contemporary Political Sociology: The Primacy of Social Subjects // Human Rights Quarterly, 2011,vol. 33, 

Number 4, November; Goodman R., Jinks D., Woods A. K. Social Science and Human Rights, 2011. Prieiga per internetą: 

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1910684> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.) ir kt.  
3 Kaip šių pažeidimų pasekmė tarptautinėje bendruomenėje vis puoselėjami žmogaus teisių apsaugos mechanizmai (pvz., matomas 

poreikis ir teisinės galimybės Europos Sąjungai prisijungti prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos sistemos, 2009 m. 

gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir 2010 m. birželio 1 d. šią Konvenciją papildžiusiam Keturioliktajam protokolui) ir 

tobulinami kiti neteisiniai apsaugos įrankiai: valstybėms bendra apsaugos politika ir kt.  
4 Itin ryškiems, pvz., nuosavybės teisės apsaugos srityje, žr. šio tyrimo skyrių „Teisė į nuosavybę“. 
5 Čepas A. ir kt. Žmogaus teisės Lietuvoje. Leidinys parengtas pagal JTVP programos „Parama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių 

rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje planą“. Vilnius: Naujos sistemos, 2005. 

http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/hri_report.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1910684
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2012 m. pabaigoje, 2013 m. pradžioje publikavus šiai tematikai skirtas 7 mokslo studijas,6 jų pagrindu 
parengtas atnaujintas, papildytas tyrimas, aprėpiantis 2008–2013 m. I pusmečio laikotarpį.7 Reaguodami į 
besikeičiančias aktualijas, autoriai šiam tyrimui pasirinko ne tik ilgėlesnį tyrimo laikotarpį, kitokią žmogaus 
teisių užtikrinimo problemų tyrimo taktiką, leidžiančią kryptingiau ir labiau į jas įsigilinti, bet ir kitaip 
atnaujino savo ankstesnį darbą. Tyrėjai domėjosi ir jų nenagrinėtų teisių problematika, atnaujino duomenis, 
leidžiančius patvirtinti jų išskirtų žmogaus teisių užtikrinimo problemų egzistavimą (arba rodančius nors 
nežymius pozityvius valstybės žingsnius jos įsipareigojimų žmogaus teisių užtikrinimo srityje vykdymo 
link), kartu atsisakydami praradusių aktualumą nagrinėjamų teisių aspektų ir įtraukdami naujus, aktualesnius 
probleminius aspektus.  

Tyrimu siekiama sistemingai ištirti žmogaus teisių užtikrinimo problemas Lietuvoje. Sistemingo 
tyrimo poreikis nulemtas apskritai atliktų šios srities tyrimų fragmentiškumo ir nagrinėjamo objekto 
kompleksiškumo, jo elementų sąsajumo. Pastaruoju metu Lietuvoje dažnesni atskirų žmogaus teisių 
įgyvendinimo tyrimai,8 o tyrime minimu laikotarpiu (2008–2013 m. I pusmetis) Lietuvoje nedaug 
publikuota mokslo darbų, kuriuose žmogaus teisės būtų nagrinėjamos kaip sistema, nėra mokslo darbų, 
analizuojančių padėtį aptariamoje srityje nurodytu ilgu laikotarpiu,9 aprėpiant platų žmogaus teisių spektrą 
(pilietines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines teises), atsižvelgiant į žmogaus teisių sąsajas, taip 
pat konkrečių teisių aspektu analizuojant aktualiausias atskirų visuomenės grupių problemas, lyginant ir 
vertinant šių teisių teisinio reguliavimo bei jo užtikrinimo visumą. Būtent konkrečiais didžiosios daugumos  

                                                           

6 Ambrazevičiūtė K., Baltrimas J., Mauricė E. Teisės į nuosavybę, teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, vartotojų teisių užtikrinimo 

problemos, 2012; Lankauskas M., Mulevičius M., Zaksaitė S. Teisės į privatumą, minties, sąžinės, religijos laisvę ir saviraišką užtikrinimo 

problemos, 2013; Baltrimas J., Lankauskas M., Šneideris D. Teisės į teisingą teismą užtikrinimo problemos, 2012; Nikartas S. Teisė 

nebūti kankinamam ir nepatirti žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar nebūti taip baudžiamam: probleminiai kalinimo sąlygų 

užtikrinimo aspektai, 2013; Baltrimas J., Kavoliūnaitė-Ragauskienė E. Teisės dalyvauti valdant savo šalį užtikrinimo problemos, 2013; 

Beliūnienė L., Kavoliūnaitė-Ragauskienė E. Teisė į sveikatos apsaugą: probleminiai sveikatos priežiūros ir sveikos aplinkos užtikrinimo 

aspektai, 2013; Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Mačernytė-Panomariovienė I., Petrylaitė V. Darbas, šeima ir socialinė apsauga: žmogaus 

teisių užtikrinimo 2008–2012 metais problemos, 2013. Šios studijos gali būti skaitomos Lietuvos teisės instituto tinklalapyje šiuo adresu: 

<http://www.teise.org/Mokslo_darbai.html>. 
7 Tyrime nenagrinėjami po 2013 m. liepos mėn. 1 d. įvykę nagrinėjamoms sritims aktualūs pokyčiai. Nors žmogaus teisių srities 

reguliavimas ir jo įgyvendinimas po šios datos nesustojo vietoje, kito – reikia pasidžiaugti, jog rengiant tyrimo rankraštį įstatymų leidėjo 

buvo žengta žingsnių, leidžiančių judėti ne vienoje autorių nagrinėtoje srityje tirtų teisių užtikrinimo probleminių aspektų (žymesnio ar ne 

tokio žymaus) sprendimo link.  
8 Išsamesnė mokslinė monografijoje nagrinėjamo laikotarpio žmogaus teisių įgyvendinimo analizė pateikiama, pvz., S. Kirchner 2012 m. 

apgintoje disertacijoje „Europos žmogaus teisių konvencijos 2 straipsnio 1 dalies 1 sakinio taikymas prenatalinėje stadijoje“ (apie 

negimusių vaikų teisę į gyvybę pagal Konvencijos 2 (1) straipsnį); P. Čelkio 2011 m. disertacijoje „Visuomenės sveikatos priežiūros 

teisinis reguliavimas įgyvendinant teisę į sveikatos apsaugą“; L. Štarienės 2010 m. monografijoje „Teisė į teisingą teismą pagal Europos 

žmogaus teisių konvenciją“; A. Gončarko 2009 m. disertacijoje „Nuteistųjų laisvės atėmimu teisės ir jų įgyvendinimas pagal Lietuvos ir 

Prancūzijos bausmių vykdymo įstatymus; E. Venckienės 2009 m. disertacijoje ,,Žmogaus orumas kaip teisinė kategorija“; 

D. Vitkauskaitės-Meurice 2009 m. disertacijoje „Individualios peticijos teisė ir jos įgyvendinimas tarptautinėje teisėje“; 2008 m. 

D. Poškos disertacijoje „Asmens teisė į teisminę gynybą ir jos įgyvendinimo probleminiai aspektai Lietuvos administraciniuose 

teismuose“. Kalbant apie kitas informacinio pobūdžio publikacijas, reikėtų paminėti, kad, Lietuvai pagal tarptautinius dokumentus 

teikiant tarptautinėms institucijoms ataskaitas apie žmogaus teisių įgyvendinimo Lietuvoje padėtį, pastarosiose taip pat aptariama tik tam 

tikros rūšies, o ne visų rūšių žmogaus teisių (arba atskirų visuomenės grupių narių teisių) užtikrinimo padėtis. Pvz., Lietuvos pranešimai 

apie priemones, kurių ji ėmėsi įgyvendindama Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto nuostatas; Lietuvos Respublikos ataskaitos 

apie Jungtinių Tautų tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto įgyvendinimą Lietuvoje; Lietuvos Respublikos 

ataskaitos dėl Europos socialinės chartijos (pataisytos) įgyvendinimo.  
9 Nors nurodytinas, pvz., 2008 m. parengtas žmogaus teisių būklės tyrimas (Fundamental Rights in Europe and North America. Suppl. 13: 

Lithuania. Edited by Albrecht Weber. Ragulskytė-Markovienė R., Baranskaitė A. (nacionaliniai koordinatoriai). Leiden/Boston: Martinus 

Nijhoff Publishers, 2008), jame pateikiamas iki 2008 m. Lietuvoje vyravusios žmogaus teisių padėties vertinimas.  
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konstitucinių žmogaus teisių užtikrinimo pavyzdžiais, o ne pagal konkrečius kriterijus10 atrinktų nagrinėti tik 
tam tikrų žmogaus teisių apžvalga11 pristatomas tyrimas skiriasi nuo ankstesniųjų darbų žmogaus teisių 
Lietuvoje tema. Tyrime nagrinėjama pilietinių, politinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių ir jų 
garantijų problematika: teisės į teisingą teismą aspektas – valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos 
teikimas įvairiose bylose, teisės į fizinę laisvę asmens suėmimo garantijų kontekste, teisės nebūti 
kankinamam ir nepatirti žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar nebūti taip baudžiamam įkalinimo 
sąlygų kontekste, apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje, teisės į privatumo neliečiamumą, saviraiškos 
laisvės, minties, tikėjimo ir sąžinės laisvės, teisės į nuosavybės neliečiamumą, teisės tiesiogiai dalyvauti 
valdant savo šalį, teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, vartotojų teisių, teisės į darbą, teisės į socialinę 
apsaugą, šeimos teisės į apsaugą, teisės į sveikatos apsaugą asmens sveikatos priežiūros aspektu, teisės į 
sveiką aplinką, šeimos teisės į apsaugą, teisės į mokslą.12 Šis teisių dėstymo eiliškumas tyrime paremtas 
analizuojamų teisių saugomų vertybių reikšmingumu.  

Siekdami sistemingai ištirti žmogaus teisių užtikrinimo problemas Lietuvoje, autoriai pirmiausia 
apžvelgė su atskirų žmogaus teisių teisiniu reguliavimu ir jų praktiniu užtikrinimu susijusių problemų aibę. 
Tai padaryta kartu įvardijant ir teigiamus nagrinėjamojo laikotarpio tiriamųjų teisių teisinio reguliavimo ir jų 
praktinio užtikrinimo pokyčius. Vėliau jie atliko nustatytų problemiškiausių žmogaus teisių teisinio 
reguliavimo bei jų užtikrinimo praktikoje dviejų trijų sričių analizę, siūlydami jų sprendimus. 

                                                           

10 Pastebėtina, kad 2009 m. tyrimas, kurį atliko Žmogaus teisių stebėjimo institutas, parengtas, atsižvelgiant į „konkrečių žmogaus teisių 

svarbą, įtvirtinant atvirą demokratinę visuomenę, atskirų žmonių grupių pažeidžiamumą ir ribotą gebėjimą apsaugoti savo teises“ ir pagal 

tai formuluojant tuometines šio Instituto prioritetines darbo sritis. Žr.: Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2007–2008: apžvalga. 

Vilnius: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2009. Prieiga per internetą: <http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Apzvalga_2007-

2008_20090609.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). Prioritetinėmis Instituto veiklos sritimis grindžiama ir 2011 m. Žmogaus teisių 

stebėjimo instituto atlikta žmogaus teisių įgyvendinimo apžvalga. Žr.: Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2009–2010: apžvalga. 

Vilnius: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2011. Prieiga per internetą:  

<http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Apzvalgos/Apzvalga_2009-2010_su%20virseliu_FINAL.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.).  
11 2013 m. Žmogaus teisių stebėjimo instituto publikuotoje žmogaus teisių įgyvendinimo apžvalgoje nagrinėjami šie probleminiai 

aspektai: kankinimo, nežmoniško, žeminančio elgesio draudimo, vergijos ir priverčiamojo darbo draudimo, teisės į laisvę ir asmens 

saugumą, teisės į teisingą teismą, teisės į privatų ir šeimos gyvenimą, saviraiškos, susirinkimų ir religijos laisvės, teisės į politinį 

dalyvavimą, diskriminacijos, pažeidžiamų grupių teisių, prieglobsčio prašytojų teisių apsaugos problemos; 2011 m. šio Instituto žmogaus 

teisių įgyvendinimo apžvalgoje nagrinėjami šie probleminiai aspektai: kankinimo, nežmoniško, žeminančio elgesio draudimo, lygių 

galimybių politikos įgyvendinimas, teisė į teisingą teismą, saviraiškos laisvė, teisė į politinį dalyvavimą, teisė į privatų ir šeimos 

gyvenimą, asmenų, priklausančių pažeidžiamoms grupėms, teisės; 2009 m. šio Instituto parengtame žmogaus teisių įgyvendinimo 

leidinyje apžvelgti teisės į politinį dalyvavimą, teisės į saviraiškos laisvę, teisės į privataus gyvenimo gerbimą, teisės į teisingą teismą, 

diskriminacijos, rasizmo, antisemitizmo ir kitų neapykantos apraiškų, moterų, vaiko teisių, neįgaliųjų teisių, įkalintų asmenų teisių, 

pacientų teisių klausimai. Žr.: Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2011–2012: apžvalga. Vilnius: Žmogaus teisių stebėjimo 

institutas, 2013; Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2009–2010: apžvalga. Vilnius: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2011; 

Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2007–2008: apžvalga. Vilnius: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2009. Palyginus gausesnis 

teisių sąrašas (t. y. teisės į gyvybę, fizinį ir psichinį neliečiamumą, žmogaus orumą (taip pat ir teisės į sveikatą), teisės į laisvę ir saugumą 

(taip pat judėjimo laisvės, teisės į privatumą, būsto apsaugos, pašto ir telekomunikacijų konfidencialumo, teisės į duomenų apsaugą), 

pagrindinių komunikavimo teisių, sąžinės, įsitikinimų, religijos laisvių, santuokos ir šeimos apsaugos, išsilavinimo, mokymo, mokslo ir 

dėstymo laisvės, teisės į nuosavybės apsaugą, laisvės prekiauti ir konkuruoti, įsisteigimo laisvės, laisvės pasirinkti profesiją, teisės ieškoti 

prieglobsčio padėtis) pasirinktas analizuoti minėtame leidinyje Fundamental Rights in Europe and North America. Suppl. 13: Lithuania. 

Edited by Albrecht Weber. Ragulskytė-Markovienė R., Baranskaitė A. (nacionaliniai koordinatoriai). Leiden/Boston: Martinus Nijhoff 

Publishers, 2008. 
12 Atkreiptinas dėmesys, kad šiame tyrime nenagrinėjami kiti teisės į teisingą teismą bei teisės dalyvauti valdant savo šalį rinkimų teisės 

kontekste probleminiai aspektai; apie juos žr. Lietuvos teisės instituto mokslo studijas, nurodytas išnašoje Nr. 6.  

http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Apzvalga_2007-2008_20090609.pdf
http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Apzvalga_2007-2008_20090609.pdf
http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Apzvalgos/Apzvalga_2009-2010_su%20virseliu_FINAL.pdf
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Tyrime remiamasi prielaida, kad ne visos Lietuvos Respublikos teisės sistemoje ir praktikoje 
įtvirtintos žmogaus teisių garantijos yra tinkamos13 ir kad galima išskirti problemiškiausias žmogaus teisių 
teisinio reguliavimo, jų užtikrinimo praktikoje sritis bei suformuluoti rekomendacijas, kaip jas pagerinti.  

 Tyrimo autoriai, stebėdami ilgo laikotarpio padėtį, atrinko ir analizavo jo metu išlikusias aktualias 
žmogaus teisių užtikrinimo problemas, kurios reikšmingos didelėms žmonių grupėms ir valstybės 
aktyvumas sprendžiant jas yra nepakankamas: jos nesprendžiamos, nors valstybės mastu pripažinta 
būtinybė jas spręsti, taip pat problemas, kurių sprendimo būdai autorių traktuojami kaip visiškai netinkami 
(neadekvatūs, neveiksmingi), bei kitas problemas, kurių tinkamas įveikimas būtų žingsnelis įtvirtinant 
pakankamas žmogaus teisių garantijas. Problemų nesprendimas, netinkamas sprendimas ar per lėta 
sprendimo sparta žmogaus teisių teisinio reguliavimo ir jų praktinio užtikrinimo srityse signalizuoja apie 
valstybės įsipareigojimų gerbti, saugoti ir ginti žmogaus teises neįgyvendinimą ar netinkamą įgyvendinimą, 
nepakankamas žmogaus teisių užtikrinimo garantijas, tai lemia teisių turėtojų nepasitenkinimą pilietinių, 
politinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių užtikrinimo padėtimi. Valstybė, netinkamai užtikrinanti 
ar neužtikrinanti žmogaus teisių, sudaranti kliūtis jas įgyvendinti, nepagrįstai varžanti jų įgyvendinimą, 
nekelia pasitikėjimo jos institucijomis, paneigia teisėtus gyventojų lūkesčius, jų teisinį tikrumą ir teisinį 
saugumą. O būtent jai „tenka didžiausia atsakomybė už žmogaus teisių apsaugą bei reikiamų sąlygų joms 
įgyvendinti sukūrimą“;14 ji „įpareigojama gerbti žmogaus teises ir laisves, teisinėmis, materialinėmis, 
organizacinėmis priemonėmis užtikrinti jų gynimą nuo neteisėto kėsinimosi ar ribojimo“.15 

Remdamiesi iš teisinės valstybės principo išplaukiančiais reikalavimais valstybei, jos institucijoms, 
autoriai, ir apžvelgdami su atskirų žmogaus teisių teisiniu reguliavimu ir jų užtikrinimu praktikoje susijusių 
problemų aibę, ir analizuodami jų išskirtas problemiškiausias žmogaus teisių teisinio reguliavimo bei jų 
užtikrinimo praktikoje sritis, fiksavo teisinio tikrumo, teisėtų lūkesčių, savavališkumo draudimo, vienų 
žmonių nepiktnaudžiavimo kitų žmonių atžvilgiu, nediskriminavimo ir lygybės pagal įstatymą, pagrįsto 
žmogaus teisių ribojimo neįgyvendinimo ir pažeidimo atvejus.16 Pastarieji patvirtino visų rūšių žmogaus 
teisių ir laisvių teisinio reguliavimo nagrinėtais aspektais Lietuvoje nepakankamumą ir jo trūkumus. Taip pat 
nurodytos nagrinėtų teisių netinkamo praktinio užtikrinimo ar praktinio neužtikrinimo sritys – tyrimo 
pradžioje iškeltos prielaidos tikrumas patvirtintas. 

Apžvelgiant su atskirų žmogaus teisių teisiniu reguliavimu ir jų užtikrinimu praktikoje susijusių 
problemų aibę bei tiriant problemiškiausius žmogaus teisių teisinio reguliavimo, jų užtikrinimo praktikoje 
aspektus, remiamasi teisės aktų, kitų dokumentų analize, statistiniais duomenimis. Apžvelgiamos su 
nagrinėjama tema susijusios tarptautinių institucijų ataskaitos Lietuvai, Lietuvos institucijų ataskaitos 
tarptautinėms organizacijoms; apibendrinami ikiteisminių ginčus sprendžiančių įstaigų duomenys apie 
asmenų pateiktus skundus dėl studijose nagrinėjamų teisių neužtikrinimo atvejų, duomenys apie šiose 
institucijose konstatuotus konkrečios teisės pažeidimus, atitinkamos rūšies bylų nagrinėjimo 

                                                           

13 Šią įžvalgą tebegrindžia bent keli argumentai, nurodyti kaip aktualūs Instituto publikuotose mokslo studijose, įvardytose tyrimo 

išnašoje Nr. 6: nemažas ypač Europos Žmogaus Teisių Teismo Lietuvos atžvilgiu konstatuotų žmogaus teisių pažeidimų skaičius šio 

Teismo nagrinėtose bylose; tai, kad Lietuva iki šiol stokoja veikiančio konstitucinio skundo instituto, galinčio pagerinti žmogaus teisių 

gynimą (suteiksiančio galimybes veiksmingiau identifikuoti potencialiai nekonstitucines teisės sistemos normas bei įveikti teismų nenorą 

kai kuriais atvejais inicijuoti pagrįstų asmenų prašymų konstitucinės justicijos institucijai teikimą); taip pat pernelyg mažais žingsneliais 

judantis su Nacionalinės žmogaus teisių institucijos – skatinsiančios tobulinti žmogaus teisių apsaugą ir gynimą – įsteigimu susijusių 

klausimų sprendimas.  

14 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. balandžio 18 d. nutarimas // Valstybės žinios, 1996, Nr. 36-915. 
15 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d. nutarimas ir kt. // Valstybės žinios, 2000, Nr. 54-1588. 
16 Taip pat reikėtų pastebėti, kad šis tyrimas neskirtas probleminių tam tikrų teisių sričių finansinių išteklių nepakankamumo problemai 

išsamiai nagrinėti (beje, ši problema nenagrinėta ir 2005 m. Teisės instituto publikuotame anksčiau nurodytame žmogaus teisių leidinyje), 

nors apie ją autorių nurodoma, kai matoma, kad tiriamų teisių sričių užtikrinimo probleminiai aspektai yra susiję būtent su finansinių 

išteklių stoka. 
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nacionaliniuose ir tarptautiniuose teismuose statistiniai duomenys bei šių teismų praktikos nagrinėjimo 
rezultatai. Analizuojant nagrinėjamų teisių neužtikrinimo ar netinkamo užtikrinimo atvejus taip pat 
remiamasi su konkrečiomis žmogaus teisėmis susijusios mokslinės literatūros analize. Šis analizės aspektas 
laikytinas pranašumu, išskiriančiu šį tyrimą iš kitų darbų, parengtų žmogaus teisių užtikrinimo tematika.  

Apžvelgiant su atskirų žmogaus teisių teisiniu reguliavimu ir jų užtikrinimu praktikoje susijusių 
problemų aibę ir apibrėžiant problemiškiausias žmogaus teisių teisinio reguliavimo bei jų praktinio 
užtikrinimo sritis ir jas analizuojant, pirmiausia vadovautasi atskirų sričių ekspertų nuomone. Kiekvienas 
autorius, dar rengdamas Lietuvos teisės instituto pusmečiu anksčiau publikuotas atskiras mokslo studijas 
apie žmogaus teisių užtikrinimo problemas, taikė interviu su ekspertais – mokslininkais, asociacijų atstovais, 
teisininkais ir politikais – metodą. Pirmiesiems dviem apžvalginiams interviu naudoti standartizuoti, o 
dviem vėlesniems, kuriais gilintasi į konkrečias problemas, – iš dalies standartizuoti klausimai. Iš šių interviu 
gauti duomenys leido sumažinti konkrečios teisės įgyvendinimo srityje autorių identifikuotų aktualiausių 
probleminių klausimų apimtį. Išskirtų probleminių sričių aktualumo patvirtinimų taip pat ieškota 
apžvelgiant naujienų portalo „Delfi“ (kaip lankomiausio Lietuvoje portalo17) pastarųjų metų dažniausių 
publikacijų, susijusių su nagrinėjamomis žmogaus teisėmis, ar publikacijų, sulaukusių didžiausio komentarų 
skaičiaus, temas ir gyventojų nuomonės apie tam tikros teisės užtikrinimą Lietuvoje tyrimų duomenis. 
Naudojantis šiais empirinių duomenų šaltiniais, galima susidaryti visapusiškesnį vaizdą apie nagrinėjamų 
teisių užtikrinimo problemas ir jų suvokimą visuomenėje.  

Tyrimo autoriai, remdamiesi interviu su ekspertais medžiaga bei kitais minėtais šaltiniais, įvardiję ir 
išnagrinėję konkrečios teisės užtikrinimo srityje prioritetiškai spręstinas problemas, pateikia siūlymų, kaip 
geriau vykdyti valstybės įsipareigojimus dėl konkrečių teisių, t. y. kokių imtis teisinių, materialinių, 
institucinių, organizacinių priemonių ir (ar) kokiomis gairėmis vadovautis siekiant, kad būtų geriau 
užtikrintas žmogaus teisių įgyvendinimas.  

Reikia pripažinti, kad ir autorių išskirtų nagrinėtų probleminių žmogaus teisių užtikrinimo aspektų 
aktualumas, kaip parodė visų autorių atlikti jų darbų vertinimai, gali būti nevienodas. 

 Tam, kad būtų kuo objektyviau nustatytos pirmiausia valstybėje spręstinos konkrečių teisių 
užtikrinimo problemos, tyrimo autoriai naudojosi dar viena priemone. Tyrimo vienuolikos autorių grupė, 
susipažinusi su kiekvieno autoriaus darbu, jį aptarė, remdamasi autorių išskirtų problemų aktualumo 
nustatymo įverčiais. Autoriai vertino 1, 3 arba 5 balais kiekvieno autoriaus nagrinėjamos teisės užtikrinimo 
klausimų problemiškumą. Remiantis šia įverčių skale, aukščiausias balas patvirtina didžiausią problemos, 
susijusios su konkrečios žmogaus teisės užtikrinimu, aktualumą ir rodo neatidėliotiną poreikį ją spręsti, o 
mažiausias balas nurodo menkesnio aktualumo, palyginti su minėtomis, problemas.  

Įverčių vidurkių apskaičiavimai ir jų apibendrinimai parodė, kad didžiausias įvertis autorių skirtas 
problemoms, kylančioms šių teisių užtikrinimo srityse: teisės nebūti kankinamam ir nepatirti žiauraus, 
nežmoniško ar žeminančio elgesio ar nebūti taip baudžiamam įkalinimo sąlygomis (3,64); teisės į nuosavybę 
(3,56); teisės į sveikatos apsaugą asmens sveikatos priežiūros aspektu (3,39); šeimos teisės į apsaugą (2,99); 
teisės į mokslą (2,98); teisės į socialinę apsaugą (2,91); vartotojų teisių (2,84); teisės į ūkinės veiklos laisvę ir 
iniciatyvą (2,64); teisės į darbą (2,55); teisės į sveiką aplinką (2,5); teisės tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį 
(2,39); apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje (2,37). Įdomu, kad šiuos duomenis palyginus su tais, kurie 

                                                           

17 Tyrimų bendrovių „TNS LT“ ir „Gemius“ duomenis apie šio ir kitų informacinių priemonių auditorijas žr. „lrytas.lt“ 2011 m. gruodžio 

12 d. publikacijoje „Laikraščių saulėlydžio nematyti, portalų dienos auditorija dar tik vejasi spaudą“. Prieiga per internetą: 

<http://bendraukime.lrytas.lt/-13236719561321554495-laikra%C5%A1%C4%8Di%C5%B3-saul%C4%97lyd%C5%BEio-nematyti-

portal%C5%B3-dienos-auditorija-dar-tik-vejasi-spaud%C4%85.htm#> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). Taip pat „Gemius 

Audience“ tyrimų 2009 m. balandžio duomenis apie naujienų portalo „15min.lt“ ir kitų informacinių priemonių skaitytojų auditoriją. 

Prieiga per internetą:  

<http://www.15min.lt/pdf/15min_lt_balandis_Gemius_mazas.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  

http://bendraukime.lrytas.lt/-13236719561321554495-laikra%C5%A1%C4%8Di%C5%B3-saul%C4%97lyd%C5%BEio-nematyti-portal%C5%B3-dienos-auditorija-dar-tik-vejasi-spaud%C4%85.htm
http://bendraukime.lrytas.lt/-13236719561321554495-laikra%C5%A1%C4%8Di%C5%B3-saul%C4%97lyd%C5%BEio-nematyti-portal%C5%B3-dienos-auditorija-dar-tik-vejasi-spaud%C4%85.htm
http://www.15min.lt/pdf/15min_lt_balandis_Gemius_mazas.pdf
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gauti Institutui dar rengiant aptartas mokslo studijas,18 matoma, kad antruoju vertinimo etapu tyrimo 
autorių skirti patys aukščiausi įverčiai yra žemesni nei aukščiausieji studijose; teisę į socialinę apsaugą 
„aplenkė“ teisė į nuosavybę; vartotojų teisių užtikrinimo aspektai, autorių nuomone, taip pat vertintini kaip 
mažiau aktualūs nei studijose, nors pirmoje vietoje taip pat atsidūrė teisės nebūti kankinamam ir nepatirti 
žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar nebūti taip baudžiamam aspektas; nemažai kitų netikėtų 
vertinimo pokyčių, kurių priežastys išlieka įdomios. Darsyk (kaip ir publikuotose mokslo studijose) reikia 
pabrėžti, kad šie įverčiai yra tarpinis autorių darbo rezultatas – juo autoriai tik išreiškė savo nuomonę, bet 
šie vertinimai tyrime neskelbiami.  

 Autoriai tikisi, kad į jų parengtą leidinį sureaguos įstatymų leidėjas, kad šis darbas bus naudingas ne 
tik teisininkams, institucijoms, organizacijoms, dirbančioms žmogaus teisių gynimo srityje, bet ir žmogaus 
teisių kursų klausytojams akademinėse bendruomenėse ir visiems, besinaudojantiems žmogaus teisėmis, 
besidomintiems žmogaus teisių tyrimais.  

Tyrimo autoriai už pagalbą apibrėžiant problemiškiausias žmogaus teisių teisinio reguliavimo bei jų 
praktinio užtikrinimo sritis nuoširdžiai dėkoja apklaustiems ekspertams. Nusprendus užtikrinti jų 
anonimiškumą, tyrime jų pavardės nepateikiamos. Reiškiame padėką šiems ekspertams (jie nurodomi pagal 
parengto tyrimo skyrių eiliškumą): Lietuvos advokatūros atstovui, teikiančiam antrinę teisinę pagalbą; 
baudžiamosios teisės srityje besispecializuojančiam advokatui; baudžiamosios teisės srityje 
besispecializuojančiai advokatei; apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui; tardymo izoliatoriaus 
direktorei; pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriui; policijos pareigūnui; specializuoto pagalbos 
centro darbuotojoms; asmens teisės į privatumą gynimo srityje dirbančiai teisininkei; žurnalistikos mokslų 
daktarui; viešosios informacijos kokybę analizuojančiam žurnalistui, Žurnalistų sąjungos nariui; 
žiniasklaidos teisės srityje dirbančiai teisininkei; religijos mokslų specialistei; valstybės tarnyboje dirbančiam 
religinių organizacijų specialistui; asociacijos atstovui, ginančiam Lietuvos žemės savininkų interesus; 
asociacijos atstovui, ginančiam Lietuvos miško savininkų interesus; Muitinės departamento prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos atstovams, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjui; Vilniaus 
universiteto Tarptautinių santykių ir diplomatijos instituto docentui; dviem civilinės teisės srityje 
dirbantiems teisininkams; verslo teisės ekspertui; ekonomikos ir viešosios politikos ekspertei; valstybės 
tarnautojui, vartotojų teisių apsaugos klausimų ekspertui; pareigūnui, priimančiam sprendimus vartotojų 
teisių politikos srityje; vartotojų teisių apsaugos politikos ekspertui; vartotojų teisių srityje dirbančiai mokslų 
daktarei ir teisės praktikei; Lietuvos Respublikos Seimo nariui; socialinių mokslų daktarei, atliekančiai 
mokslinius tyrimus darbo teisės srityje; ekonomistui, socialinių mokslų daktarui; socialinių mokslų daktarui, 
atliekančiam mokslinius tyrimus pensijų sistemos srityje; tarptautinės socialinės apsaugos ekspertei; 
teisininkui, praktikuojančiam farmacijos ir medicinos teisės srityje; teisininkei, praktikuojančiai sveikatos 
teisės srityje; sveikatos politikos srities profesorei; asociacijų, veikiančių pacientų teisių gynimo srityje, 
atstovei; sveikatos teisės srities mokslų daktarei; visuomenės sveikatos ekspertėms; Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei; Mykolo Romerio universiteto docentei, 
besispecializuojančiai šeimos politikos srityje; Lietuvos Respublikos Seimo nariui; apylinkės teismo teisėjui; 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministrui; aukštosios mokyklos docentui; gimnazijos 
direktoriaus pavaduotojui.  

                                                           

18 Konkretesnė ankstesnio vertinimo, atlikto publikuotose mokslo studijose, iliustracija skaičiais: tuomet didžiausias įvertis autorių skirtas 

problemoms, kylančioms šių teisių užtikrinimo srityse: teisės į socialinę apsaugą (3,94), vartotojų teisių (3,88), teisės į nuosavybę (3,75), 

teisės į privatumą (3,59), asmens neliečiamumo garantijų (3,58), ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos (3,25), teisės į darbą (3,25), teisės į 

sveikatos apsaugą (asmens sveikatos priežiūros aspektu) (3,23), žodžio laisvės (3,05). Toliau kitų teisių probleminių aspektų įverčiai 

išsidėsto taip: religijos laisvės – 2,59; teisės tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį – 2,42; teisės į teisingą teismą užtikrinimo 2,39; rinkimų 

teisės – 2,33; teisės į sveiką aplinką – 2,15; šeimos teisės į apsaugą – 2,08. 
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Tyrime vartojami trumpiniai: 
ATPK – Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas;  
BK – Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas; 
BPK – Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas; 
CK – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 
CPK – Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas;  
ES – Europos Sąjunga; 
EŽTK – Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija;  
EŽTT – Europos Žmogaus Teisių Teismas; 
KT – Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas; 
LAT – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. 
Atskiruose tyrimo skyriuose (poskyriuose) vartojamos kitos santrumpos, apie kurias juose 

paaiškinama.  
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I. ŽMOGAUS TEISIŲ GARANTIJŲ UŽTIKRINIMAS – TEISĖS Į 
TEISINGĄ TEISMĄ ASPEKTAS: VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS 

ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMAS CIVILINĖSE, 
ADMINISTRACINĖSE IR BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE19 

_______________ 
Darius Šneideris 

 

I.1. Užtikrinimo padėtis Lietuvoje 2008–2013 m. 

Skundų tematika dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo tyrime nagrinėjamuoju laikotarpiu 
orientuoja į keletą probleminių šios srities aspektų, susijusių su šią pagalbą teikiančiais asmenimis ir su šią 
pagalbą teikiančių tarnybų darbu, jų sistema. Pateikiami skundai ir konkrečiai dėl antrinės teisinės pagalbos, 
pvz., susiję su tam tikros asmenų grupės naudojimusi teise į antrinę teisinę pagalbą. Antai 2008–2013 m. 
laikotarpiu valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos kasmet vidutiniškai gavo apie 59 skundus 
dėl advokatų, kurie teikia antrinę teisinę pagalbą (2008 m. – 90; 2009 m. – 50; 2010 m. – 50; 2011 m. – 74; 
2012 m. – 31 skundas).20 2008–2010 m. laikotarpiu Seimo kontrolieriai per metus vidutiniškai ištyrė po 53 
skundus dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų (ne dėl konkrečiai antrinės pagalbos). 
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2008 metų veiklos ataskaitoje nurodoma, jog Seimo kontrolierei 
teko tirti skundus ir priimti 84 sprendimus21 dėl skunduose nurodytų valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos tarnybų veiksmų. Ataskaitoje pateikiama kontrolierės abejonė, ar valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos sistema yra pakankamai ištobulinta bei pagrįsta susiformavusia praktika. 2009 m. Seimo 
kontrolierės išnagrinėti 35 skundai dėl šių tarnybų;22 2010 m. – 39 skundai dėl šių tarnybų (nors 27 
pripažinti nepagrįstais, 12 atvejų tyrimas nutrauktas). Pastarojoje ataskaitoje Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijai siūloma ieškoti veiksmingesnių priemonių, užtikrinančių priverstinai 
hospitalizuojamiems asmenims teisę efektyviai naudotis valstybės garantuojama antrine teisine pagalba.23  

EŽTT 2011 m. byloje Jelcovas prieš Lietuvą konstatavo EŽTK24 6 str. 1 d. kartu su 6 str. 3 d. c p. 
pažeidimą: neužtikrinus pareiškėjo teisės į veiksmingą teisinę pagalbą kartu buvo pažeista ir teisė į teisingą 
teismą. Teismas nustatė, kad pareiškėjas informavo kompetentingas institucijas apie neveiksmingą teisinį 

                                                           

19 Pakartotina, kad, kaip buvo nurodyta įvade, šiame skyriuje nenagrinėjami kiti teisės į teisingą teismą probleminiai aspektai – jų analizė 

išdėstyta Lietuvos teisės instituto 2012 m. publikuotoje J. Baltrimo, M. Lankausko, D. Šneiderio mokslo studijoje „Teisės į teisingą 

teismą užtikrinimo problemos“.  
20 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2011 m. ataskaita apie antrinės teisinės pagalbos organizavimą ir teikimą, 2012. Prieiga 

per internetą: <http://www.teisinepagalba.lt/dok/2011%20ANTRINES%20ataskaita-final%202012-06.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
21 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2008 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
22 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2009 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
23 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2010 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą:  

<http://www.lrski.lt/files/402.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
24 1950 m. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, iš dalies pakeista Protokolais Nr. 11 ir Nr. 14 // Valstybės 

žinios, 2011, Nr. 156-7390. 

 

http://www.lrski.lt/
http://www.lrski.lt/
http://www.lrski.lt/files/402.pdf
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atstovavimą, tačiau jų taikytos priemonės buvo nepakankamos ir neužtikrino pareiškėjui veiksmingos 
pagalbos kasaciniame procese, todėl buvo pažeisti nurodyti EŽTK straipsniai. Siekiant plačiau iliustruoti 
situaciją gali būti pateikti EŽTT sprendime išdėstyti argumentai. Remdamasis bylos faktais, EŽTT manė, 
kad 2003 m. rugsėjo 12 d. Telšių rajono apylinkės teismo pirmininko raštas suteikė pareiškėjui pagrįstų 
vilčių, kad jam bus paskirtas advokatas atstovauti LAT. Be to, Telšių rajono apylinkės teismo pirmininkas 
aiškinosi, kaip buvo teikiama nemokama teisinė pagalba, atsižvelgiant į tai, kad jis kreipėsi į buvusią 
pareiškėjo advokatę S. K. ir Šiaulių advokatūrą. Tačiau tos pastangos pasirodžiusios neveiksmingos, nes 
galiausiai advokatas nebuvo paskirtas. Nors pareiškėjas 2003 m. gruodžio 1 d. apie tai pranešė, apylinkės 
teismas tolesnių veiksmų nesiėmė. Aplinkybė, kad pareiškėjas nurodytą dokumentą nusiuntė jau suėjus 
kasacinio skundo padavimo terminui, Teismui nėra reikšminga. Pagrįstai numanoma, kad iki 2003 m. 
lapkričio 20 d., kai pareiškėjas pats pateikė kasacinį skundą, – o tai buvo paskutinė diena, per kurią buvo 
galima atlikti tokį procesinį veiksmą, – jis laukė, kol pasirodys advokatas, padėsiantis jam parengti skundą. 
Teismas atkreipė dėmesį, kad kasaciniame skunde, kurį pareiškėjas, nebūdamas teisės specialistas, parengė 
pats, jis aiškiai informavo LAT, kad jam nebuvo suteikta teisinė pagalba kasaciniam skundui parengti. 
Teismas suprato pareiškėjo nusivylimą, kai jam teko rengti kasacinį skundą ir gynimosi strategiją negaunant 
jokios teisinės pagalbos. Tai, kad pareiškėjas atsisakė advokato dalyvavimo LAT posėdyje, neturėjo 
reikšmės. Natūralu, kad pareiškėjas advokato, kuris jam nepadėjo rengti kasacinio skundo, dalyvavimą LAT 
posėdyje suprato kaip formalumą. EŽTT teigimu, atsižvelgiant į tai, kad EŽTK siekiama garantuoti ne 
teorines ar iliuzines, bet praktines ir veiksmingas teises, bylos aplinkybės reikalavo, kad pareiškėjui būtų 
suteikta tinkama ir reali teisinė pagalba.25  

Lietuvoje teikiant valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir susidarius dideliam advokatų darbo 
krūviui, esant nepakankamai paslaugų kokybei, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, norėdama 
pagerinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos būklę ir kokybę, pasiūlė Lietuvos Respublikos valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimus. 2013 m. gegužės 9 d. priimtu įstatymu,26 kurio 
nuostatos, išskyrus kelias išimtis, įsigalioja nuo 2014 m. sausio 1 d., suteikta galimybė teikti antrinę teisinę 
pagalbą advokato padėjėjams. Juo numatoma, kad pripažinęs kaltinamąjį kaltu teismas, priimdamas 
nuosprendį, nusprendžia išieškoti į valstybės biudžetą antrinės teisinės pagalbos išlaidas, skirtas užtikrinti 
būtiną gynėjo dalyvavimą, grąžintinų antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į 
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nuostatas. Taip pat buvo priimti ir kitų įstatymų 
pakeitimai, kurie yra tiesiogiai susiję su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos būklės gerinimu (pvz., 
ATPK pataisomis įtvirtinta administracinė atsakomybė asmenims, siekiantiems gauti antrinę teisinę pagalbą 
ir pateikusiems žinomai neteisingą informaciją;27 BPK pakeitimais įtvirtinta galimybė iš nuteistojo išieškoti 
paskirtos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas dėl būtinojo gynėjo dalyvavimo;28 CPK 
pataisomis nustatyta veiksmingesnė antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo 
valstybei tvarka civiliniame procese29).  

EŽTT yra įtvirtinęs pozityvią valstybės pareigą užtikrinti teisinį atstovavimą bylose, kuriose keliamas 
asmeniui svarbus klausimas, vyksta sudėtingas teisminis procesas ir asmuo negali apginti savo teisėtų 

                                                           

25 Jelcovas v. Lithuania, no. 16913/04, 19 July 2011.  
26 Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriuo Valstybės garantuojamos 

pagalbos įstatymas išdėstytas nauja redakcija // Valstybės žinios, 2013, Nr. 54-2675. 
27 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 201(3) straipsniu ir 224, 259(1) straipsnių pakeitimo 

įstatymas // Valstybės žinios, 2013, Nr. 54-2679. 
28 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 50, 51, 106 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas // Valstybės žinios, 2013, 

Nr. 54-2680. 
29 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 99, 466, 467, 469, 472, 506, 507 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas // 

Valstybės žinios, 2013, Nr. 54-2681. 
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interesų.30 EŽTT byloje Artico prieš Italiją (taip pat Imbrioscia prieš Šveicariją; Jelcovas prieš Lietuvą) suformulavo, 
jog teisinės pagalbos teikimas kaltinamajam turi būti ne tik formalus, tačiau realus.31 Tai turėtų būti ne 
fiktyvus gynėjo buvimas teismo posėdyje, tačiau gynėjas turi teikti teisinę pagalbą kaltininkui, naudotis 
gynėjui suteiktomis teisėmis užtikrinant, jog teismo procesas vyktų teisėtai.  

Teisė į kvalifikuotą teisinę pagalbą yra daugialypė, ji apima šiuos pagrindinius aspektus: gynėjas turi 
turėti pakankamai laiko pasiruošti gynybai, būti reikiamos kvalifikacijos ir kompetencijos bei turėti galimybę 
pasimatyti su ginamuoju.32 Praktikoje teikiant valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą susidarė 
keletas neigiamų šios srities aspektų, kurie kai kuriais atvejais gali riboti ar pažeisti asmens teisę į gynybą. 
Pastebėtina, kad panaši problematika iškyla teikiant antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose, civilinėse ir 
administracinėse bylose.  

Apžvelgus naujienų portalo „Delfi“ pastarųjų metų publikacijas, kuriose analizuojamos problemos, 
susijusios su valstybės teisinės pagalbos teikimu, pažymėtina, kad visuomenės dėmesys buvo atkreiptas į 
teikiamos antrinės teisinės pagalbos kokybę. Antai teigiama, kad teisėjų apklausos rezultatai, teismų nutartys 
dėl trūkumų šalinimo ir skundai rodo, kad antrinės teisinės pagalbos kokybė yra nepakankama, tačiau 
advokatų, iš kurių valstybė perka antrinės teisinės pagalbos teikimo paslaugas, veiklos kokybė netikrinama ir 
nevertinama.33 Pasitaiko atvejų, kad antrinę teisinę pagalbą gavę asmenys teigia, kad advokatas su asmeniu 
bendrauja ne ilgiau nei 15 minučių, neatvyksta į teismo posėdžius ir pan.34 Taip pat kitas šios problemos 
aspektas yra tas, kad daugelis aukštos kvalifikacijos advokatų nenori teikti valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos dėl ypač žemų įkainių,35 o, atsižvelgus į situaciją, kai valstybė skolinga beveik 3 milijonus Lt 
advokatams, kurie suteikė antrinę teisinę pagalbą, kyla klausimas, ar ilgai advokatai norės teikti paslaugas, už 
kurias vėluojama atsiskaityti.  

Remiantis platesniu valstybės garantuojamos teisinės pagalbos problematikos tyrimu, daugelis 
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos klausimų mūsų valstybėje yra neišspręsta ar išspręsta netinkamai, 
teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba neadekvati jos poreikiui, kai kurios šį institutą 
reglamentuojančios nuostatos nepagrįstai riboja galimybę naudotis teismine pažeistų teisių gynyba.36 
Reiškiamas nepasitenkinimas esama tvarka, pagal kurią valstybės garantuojama teisinė pagalba skiriama 
atsižvelgus tik į asmens pajamas bei turto lygį; pažymima, kad pagrindas suteikti valstybės garantuojamą 

                                                           

30 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos prieinamumas: pirminė ir antrinė teisinė pagalba. Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2012. 

Prieiga per internetą: <http://www.hrmi.lt/uploaded/TYRIMAI/VGTP_tyrimas_20111216_FINAL.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
31 Van Dijk P., Van Hoof F., Van Run A., Zwaak L. Theory and Practice of the European Convention on Human Rights: Fourth Edition. 

Oxford: Intersentia, 2006, p. 639–645. 
32 Jurka R., Ažubalytė R., Gušauskienė M., Panomariovas A. Baudžiamojo proceso principai: metodinė mokomoji priemonė. Vilnius: 

Eugrimas, 2009, p. 136–151.  
33 VK: antrinė teisinė pagalba galėtų būti ir kokybiškesnė, ir pigesnė // Naujienų portalas „Delfi“, 2009 m. rugsėjo 4 d. Prieiga per 

internetą:  

<http://www.delfi.lt/news/daily/law/vk-antrine-teisine-pagalba-galetu-buti-ir-kokybiskesne-ir-pigesne.d?id=23890928> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.).  
34 Janauskaitė D. Pensininkė – prieš teisininkus // Naujienų portalas „Delfi“, 2011 m. lapkričio 29 d. Prieiga per internetą: 

<http://www.delfi.lt/news/daily/law/pensininke-pries-teisininkus.d?id=52295683#ixzz2fnQ1uIqM>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
35 Advokatai sunerimę, kad neturtingi žmonės negalės pasirinkti gero gynėjo // Naujienų portalas „Delfi“, 2012 m. rugpjūčio 6 d. Prieiga 

per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/law/advokatai-sunerime-kad-neturtingi-zmones-negales-pasirinkti-gero-

gynejo.d?id=59259425> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
36 Montvydienė I. Daktaro disertacijos „Valstybės garantuojama teisinė pagalba civilinėse bylose“ (socialiniai mokslai, teisė (01 S), 

Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010) santrauka. Prieiga per internetą: <http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-

0001:E.02~2010~D_20100928_141140-55499> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www.hrmi.lt/uploaded/TYRIMAI/VGTP_tyrimas_20111216_FINAL.pdf
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teisinę pagalbą konkrečioje civilinėje byloje turi būti ir ,,teisingumo interesai“, o ne tik atitikties teisės aktais 
apibrėžtam fiksuotam asmens pajamų ir turto lygiui nustatymas.37  

Tyrime nagrinėjami keli aktualūs valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos užtikrinimo 
probleminiai aspektai, susiję su šią pagalbą teikiančiais asmenimis.  

 

I.2. Probleminiai užtikrinimo aspektai 

I.2.1. Nepakankamas teisinę pagalbą teikiančio asmens  
         pasiruošimas kokybiškai atstovauti asmens interesams  

 
Svarbus antrinę teisinę pagalbą teikiančio asmens pakankamas pasirengimas bylai, kad jis galėtų kokybiškai 
ir kvalifikuotai atstovauti pareiškėjo38 interesams. Kadangi asmenų, kuriems suteikiama nemokama antrinė 
teisinė pagalba, yra nemažai ir egzistuoja įvairūs pagrindai jiems teikti šią pagalbą, ją teikiantiesiems susidaro 
didelis darbo krūvis, todėl tampa sudėtinga spėti pasiruošti byloms.39 Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos teikimo ataskaitose nurodyti skaičiai atskleidžia antrinės teisinės pagalbos teikimo didėjimo 
tendenciją: 2008 m. antrinė teisinė pagalba buvo suteikta 44 154 asmenims, 2009 m. – 41 883 asmenims, 
2010 m. – 47 142 asmenims, 2011 m. – 48 092 asmenims, o 2012 m. teikiamos pagalbos mastas išaugo iki 
49 701 asmens.40 Šie duomenys patvirtina, kad per penkerius metus asmenų, kuriems buvo suteikta antrinė 
teisinė pagalba, skaičius išaugo 5 547 asmenimis.41 Atitinkamai bylų, kuriose teikiama valstybės 
garantuojama teisinė pagalba, skaičius sparčiai didėja ir išaugo 12 proc.  

Didėjant bylų, kuriose teikiama valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba, skaičiui, pradėjo trūkti 
advokatų, kurie užsiimtų šia veikla. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2012 m. ataskaitoje apie 
valstybės garantuojamos pagalbos teikimą nurodyta, jog ypač trūksta advokatų, kurie sudarytų sutartis su 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ir teiktų antrinę teisinę pagalbą Klaipėdos ir Šiaulių 
tarnybų veiklos teritorijose.42 Dėl padidėjusio darbo krūvio advokatai ne visada pajėgūs tinkamai atstovauti 
asmenų interesams. Šią problemą patvirtino ir Žmogaus teisių stebėjimo institutas. 2011–2012 m. jo 
atstovai pažymėjo, kad „atsižvelgiant į didelį šių advokatų darbo krūvį ir santykinai mažą apmokėjimą, 
nestebina, kad teikiamai teisinei pagalbai dažnai neskiriama pakankamai laiko. Kai kuriais atvejais tokių 
teisinių paslaugų gavėjai skundžiasi apskritai nesulaukę realios pagalbos“.43 Tiesa, advokatų našta gali 

                                                           

37 Ten pat.  
38 Pareiškėjas – fizinis asmuo, kuris pateikia prašymą suteikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir (ar) kuriam teikiama valstybės 

garantuojama teisinė pagalba. 
39 Autoriaus interviu su Lietuvos advokatūros atstovu, teikiančiu antrinę teisinę pagalbą, 2012 m. spalio 6 d. 
40 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2011 m. ataskaita apie antrinės teisinės pagalbos organizavimą ir teikimą, 2012. Prieiga 

per internetą: <http://www.teisinepagalba.lt/dok/2011%20ANTRINES%20ataskaita-final%202012-06.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
41 Ataskaitos apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto tinklalapis. 

Prieiga per internetą: <http://www.teisinepagalba.lt/lt/antrine/tm/ataskaitos/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
42 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2011 m. ataskaita apie antrinės teisinės pagalbos organizavimą ir teikimą, 2012. Prieiga 

per internetą: <http://www.teisinepagalba.lt/dok/2011%20ANTRINES%20ataskaita-final%202012-06.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
43 Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2011–2012: apžvalga. Vilnius: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2011. Prieiga per 

internetą: <http://www.hrmi.lt/uploaded/Apzvalgos/Zmogaus%20teisiu%20igyvendinimas%20Lietuvoje%202011-

2012_Apzvalga_ZTSI.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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palengvėti nuo 2014 m. sausio 1 d. advokatų padėjėjams pradėjus teikti minimą teisinę pagalbą asmenims, 
kuriems jos reikia, įsigaliojus aptartiems Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
įstatymo pakeitimams. 

Pastebėtina, kad nagrinėjant baudžiamąją bylą pagreitinto proceso tvarka, advokatai kartais nespėja 
tinkamai atstovauti asmens interesams. Remiantis BPK 431 str., „jeigu iki atvykimo į teismą nusikalstamos 
veikos padarymu įtariamas asmuo neturėjo pasikvietęs gynėjo ar gynėjas jam nebuvo pakviestas arba jeigu 
gynėjas, kurį buvo pasikvietęs nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo ar kurį šiam asmeniui buvo 
pakvietęs ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras, dėl užimtumo ar kitų svarbių priežasčių negali 
atvykti į teismą, kaltinamąjį gina teismo paskirtas gynėjas“.44 Tais atvejais, kai byla nagrinėjama pagreitinto 
proceso tvarka, advokatas sužino apie pranešimą nagrinėti bylą pagreitinto proceso tvarka tik įėjęs į teismo 
salę. Tad jam nelieka laiko pasirengti gynybai – jis net nežino, dėl kokio asmens rengiamas teismo posėdis, 
kuo šis asmuo įtariamas ar kaltinamas, kokia atstovaujamojo asmens turtinė padėtis, teistumai ir pan.45 
Būtina atkreipti dėmesį, jog advokatas gali prašyti teismo atidėti bylos nagrinėjimą, jei trūksta laiko tinkamai 
pasirengti gynybai, bet tuomet strigtų teismų, turinčių nemažą krūvį, darbas, būtų sujaukta jų suplanuotų 
posėdžių seka. Taigi advokatas pagreitinto proceso tvarka kartais nespėja tinkamai pasirengti bylai ir tik 
remdamasis savo patirtimi atstovauja kaltinamojo interesams. 

Pastebėtina, kad panaši situacija susiklosto ir kardomosios priemonės suėmimo skyrimo procese. 
Skiriant suėmimą laikinai sulaikytam asmeniui, valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiantis advokatas 
yra kviečiamas į suėmimo skyrimo posėdį ir kartais realiai neturi galimybės tinkamai pasiruošti gynybai, nes 
apie suėmimo skyrimą sužino, likus nedaug laiko (pvz., valandai) iki teismo posėdžio. Dėl to gynėjas 
susiduria su sunkumais, gaudamas informacijos apie klientą, su kuriuo negali susitikti prieš teismo posėdį. 
Teigiama, kad tokiu atveju advokatas negali surinkti teigiamos informacijos apie asmenį, kurią galėtų 
panaudoti kaip atsvarą prokuroro pareiškimui dėl suėmimo.46 Tad ir nurodomoje situacijoje dėl teismo 
proceso greitumo kenčia įtariamojo ar kaltinamojo gynybos kokybė. 

Pagrečiui su nepakankamu teisinę pagalbą teikiančio asmens pasiruošimu kokybiškai atstovauti 
asmens interesams gali būti nurodomas dar vienas probleminis aspektas – neįgyvendinama asmens, kuriam 
reikalinga teisinė pagalba, teisė į pasimatymų konfidencialumą ir neribotą pasimatymų skaičių. Todėl 
teigtina, kad egzistuoja abejonė, ar sudaromos prielaidos kvalifikuotai teisinei pagalbai. Teisę į pasimatymų 
konfidencialumą ir neribotą pasimatymų skaičių nustato BPK 48 str. 1 d. 3 p.: teisė matytis su sulaikytu 
arba suimtu įtariamuoju be pašaliečių; šių pasimatymų skaičius ir trukmė neribojami. Tačiau dėl didelio 
darbo krūvio advokatams nebelieka laiko pasimatyti su suimtais žmonėmis. Pasitaiko atvejų, kai kaltinamieji 
patys prašo, jog advokatas, teikiantis valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, atvyktų į suėmimo vietą, tačiau 
advokatai nespėja pas juos nuvykti.47 EŽTT byloje Jelcovas prieš Lietuvą užfiksuota situacija, kai kaltinamasis 
su naujai paskirtu advokatu galėjo tik 10 min., likusių iki bylos svarstymo, pasitarti dėl gynybos strategijos ir 
kitų teisinių klausimų. Taigi yra susidariusi situacija, kad, nors ir užtikrinama įtariamojo ar kaltininko teisė į 
konfidencialius pasimatymus, praktikoje galimi atvejai, kai šia teise neįmanoma pasinaudoti. 

 
 
 

                                                           

44 Valstybės žinios, 2002, Nr. 37-1341 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
45 Autoriaus interviu su Lietuvos advokatūros atstovu, teikiančiu antrinę teisinę pagalbą, 2012 m. spalio 6 d. 
46 Kardomasis kalinimas Lietuvoje. Pranešimas, parengtas po Lietuvos vietinių ekspertų darbo grupės  

posėdžio, vykusio 2013 m. gegužės 9 d. Fair Trials International, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2013 m. rugsėjis. Prieiga per 

internetą: <http://www.fairtrials.org/wp-content/uploads/130910_Lithuania-PTD_Final_LT.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
47 Autoriaus interviu su Lietuvos advokatūros atstovu, teikiančiu antrinę teisinę pagalbą, 2012 m. spalio 6 d. 
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I.2.2. Teisinę pagalbą teikiančio asmens kvalifikacijos  
          ir kompetencijos stoka 

 
Kvalifikuota teisinė pagalba yra tokia, kurią teikia asmuo, turintis pakankamą kvalifikaciją ir kompetenciją 
atstovauti tokios pagalbos reikalingam asmeniui. Antrinę teisinę pagalbą gali teikti advokatai, tačiau nuo 
2014 m. sausio 1 d. numatyta galimybė ją teikti ir advokato padėjėjams, kaip tyrime buvo nurodyta, siekiant 
išspręsti didelio teikiančių šią pagalbą advokatų darbo krūvio problemą. Visgi kyla abejonė, ar dėl naujosios 
galimybės nepablogės teikiamos antrinės teisinės pagalbos kokybė. Tikėtina, kad teikiamos pagalbos kokybė 
neturėtų reikšmingai pablogėti. Pirma, advokato padėjėjams nuo 2013 m. keliami panašūs išsilavinimo 
reikalavimai kaip ir advokatams: advokato padėjėjas turi būti įgijęs teisės bakalauro ir teisės magistro 
kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį universitetinį teisinį 
išsilavinimą).48 Antra, advokato padėjėjai turi praktikos vadovus (advokatus), kurie padeda iškilus 
neaiškumams, problemoms teikiant teisines paslaugas.  

Apskritai asmeniui, norinčiam užsiimti advokato praktika, keliami aukšti reikalavimai: turėti teisės 
bakalauro ir teisės magistro arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį 
išsilavinimą); ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio darbo stažą arba atlikti ne trumpesnę kaip dvejų metų 
advokato padėjėjo praktiką; būti nepriekaištingos reputacijos; mokėti valstybinę kalbą; išlaikyti advokato 
kvalifikacinį egzaminą; neturėti sveikatos sutrikimų, dėl kurių asmuo negalėtų atlikti advokato pareigų.49 KT 
1996 m. liepos 10 d. nutarime pripažino būtinumą advokatams nustatyti aukštus kvalifikacinius 
reikalavimus, nurodė, kad konstitucinės teisės į gynybą įgyvendinimas ypač priklauso nuo advokato 
profesinio pasirengimo lygio, t. y. nuo teisininko įgytos kvalifikacijos ir teisinio darbo įgūdžių, bei sutiko su 
analizuoto Advokatūros įstatymo redakciją priėmusio įstatymų leidėjo (KT nutarimo priėmimo metu 
galiojo Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo redakcija, kurios 8 str. 1 d. 1 p. numatyta, kad advokatu 
gali būti asmuo, jeigu jis turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą) pozicija, kad advokatais dirbantiems 
teisininkams būtinas plataus profilio teisinis pasirengimas, kurį gali užtikrinti tik aukštasis universitetinis 
teisinis išsilavinimas.50 Advokato padėjėjai, kaip ir advokatai, turi atitikti gana aukštus jiems keliamus 
reikalavimus, tiesa, advokatams jie neprilygsta teisinio darbo stažu, dar nėra išlaikę advokato kvalifikacinio 
egzamino. Taigi, preziumuotina, jog advokatas yra pakankamos kompetencijos teikti antrinę teisinę pagalbą, 
nes advokatu gali tapti tik aukštą teisinę kompetenciją turintis teisininkas.  

Tačiau Lietuvos advokatūros leidžiamame žurnale buvo atkreiptas dėmesys, kad Advokatūros 
įstatymo redakcija, galiojusi iki 2005 m. liepos 7 d., numatė galimybę be kvalifikacinio egzamino tapti 
advokatais asmenims, vien turintiems ne trumpesnį nei penkerių metų teisininko darbo stažą, ir visiškai 
neatsižvelgiant į tai, kada teisinis darbas buvo dirbtas, kokio jis buvo pobūdžio, kiek laiko praėjo nuo to, kai 
asmuo iki tapdamas advokatu tokio darbo nedirbo. Taip į advokatūrą buvo sudaryta galimybė patekti 
asmenims be tinkamo kvalifikacijos patikrinimo ir dažnai baigus vos pusantrų ar dvejų metų teisės studijas 
(asmenys, turintys teisės magistro ir neteisinį bakalauro laipsnį).51 Nurodytos įstatymo nuostatos taip pat 
sulaukė daug Lietuvos akademikų ir teisininkų kritikos ir itin negatyvių vertinimų, nes „sudarė galimybes iki 
šiol nematytam masiniam atsitiktinių, nepasirengusių atsakingai profesijai asmenų antplūdžiui į advokatūrą, 
sukėlė pavojingą Lietuvos advokatūros sužlugdymo perspektyvą, akivaizdžiai sumažino piliečiams galimybę 

                                                           

48 Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 35 str. 1 d. 2 p. // Valstybės žinios, 2004, Nr. 50-1632 (su vėlesniais pakeitimais ir 

papildymais). 
49 Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 7 str. 2–7 p. 
50 Montvydienė I. Advokatų kvalifikacijos įtaka teisinių paslaugų kokybei // Lietuvos advokatūra, Nr. 3 (32), 2009. Prieiga per internetą: 

<http://www.advoco.lt/?item=la> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
51 Ten pat. 
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gauti kvalifikuotą konstitucinę teisinę pagalbą, sukėlė teisinės pagalbos kokybės nuosmukį; buvo padaryta 
klaida, dėl kurios per kelis naujos Advokatūros įstatymo redakcijos galiojimo mėnesius iš elitinės asmenų 
teises veiksmingai ginti gebančių profesionalų teisinės korporacijos advokatūra tapo prieglauda 
nesugebantiems rasti kito darbo prasčiausios kompetencijos teisininkams“.52  

Panašią problemą išskyrė ir interviu davęs ekspertas, teigęs, kad ne visi advokatai yra pakankamos 
kompetencijos (pasitaiko atvejų, kai jie kalba apie nebegaliojančius įstatymus arba net juos painioja). Nėra 
pakankamos atrankos į antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų gretas. Kai kurie advokatai verčiasi tik iš 
nemokamos teisinės pagalbos. Reikėtų pritarti eksperto manymui, kad jeigu privatūs klientai advokato 
nesirenka, tam turi įtakos ir prasta teikiamų teisinių paslaugų kokybė.53  

Reikia nurodyti ir tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 30 d. įsakymu 
Nr. 1R-41 buvo pakoreguotas 2005 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. 1R-114 „Dėl advokatų, teikiančių 
antrinę teisinę pagalbą, konkurso nuostatų patvirtinimo“, pagal kurį neliko reikalavimo, kad teikti antrinę 
teisinę pagalbą gali pretenduoti tik ne mažiau kaip vienų metų advokato praktiką turintis asmuo. Taigi 
advokatu, teikiančiu antrinę teisinę pagalbą, prireikus tampama be jokio konkurso (žinių bei kompetencijos 
patikrinimo) ir be jokios advokato veiklos praktikos. 

Nors Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atliktos 
apklausos rodo, kad asmenys, kuriems yra suteikiama valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba, lieka 
patenkinti jos kokybe. Žmogaus teisių stebėjimo institutas tyrime „Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos prieinamumas: pirminė ir antrinė teisinė pagalba“ nurodo: „Apklausus asmenis, pasinaudojusius 
antrinės teisinės pagalbos paslaugomis, paaiškėjo, jog dauguma respondentų teigiamai vertino advokatų 
darbą. Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje 85 proc. apklaustųjų manė, jog 
advokatas gerai įsigilino į pareiškėjo problemą. Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje 
65 proc. respondentų teigiamai vertino advokato įsigilinimą į problemą; 79 proc. apklaustųjų teigiamai 
vertino advokato darbą rengiant dokumentus ir pateikiant juos teismui ir 50 proc. apklaustųjų teigiamai 
vertino atstovavimą teisme.“54 2012 m. Teisingumo ministerijos ataskaitoje apie antrinės teisinės pagalbos 
organizavimą ir teikimą nurodyta, kad šiose Tarnybose buvo sudaryta galimybė pareiškėjams išsakyti savo 
nuomonę apie suteiktos (teikiamos) antrinės teisinės pagalbos kokybę, vertinant šios Tarnybos (jos 
darbuotojų) ir antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų veiklą. Vertindami antrinę teisinę pagalbą 
teikiančio advokato paslaugų kokybę, penkis balus (penkių balų vertinimo skalė) skyrė 51,6 proc. 
pareiškėjų, keturis – 28,9 proc., tris – 10,4 proc., du – 2,4 proc., vieną – 4 proc., į klausimą neatsakė – 
2,6 proc.55 Tad darytina išvada, kad antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų paslaugų kokybė atitinka 
daugumos pareiškėjų lūkesčius, nes dauguma asmenų, kuriems buvo suteikta antrinė teisinė pagalba, liko 
patenkinti jos kokybe. Tačiau būtina atkreipti dėmesį, jog asmenų, kurie nėra teisininkai, nuomonę dėl 
teisinių paslaugų kokybės gali veikti išoriniai veiksniai, pvz., bylos baigtis (advokatas gali atlikti savo darbą 
profesionaliai, bet dėl susiklosčiusių faktinių aplinkybių asmuo yra pripažįstamas kaltu dėl atliktos 
nusikalstamos veikos, tokiu atveju kaltinamasis vertins advokato suteiktą pagalbą neigiamai) arba oratoriniai 
advokato gebėjimai (advokatas gali pateikti klaidingą informaciją, tačiau jei ją pateiks savimi pasitikėdamas, 
vartodamas daug teisės terminų, kurių pareiškėjas nesupranta, asmuo tokį advokato darbą vertina geriau). 

                                                           

52 Ten pat. 
53 Autoriaus interviu su Lietuvos advokatūros atstovu, teikiančiu antrinę teisinę pagalbą, 2012 m. spalio 6 d. 
54 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos prieinamumas: pirminė ir antrinė teisinė pagalba. Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2012. 

Prieiga  

per internetą: <http://www.hrmi.lt/uploaded/TYRIMAI/VGTP_tyrimas_20111216_FINAL.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
55 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2011 m. ataskaita apie antrinės teisinės pagalbos organizavimą ir teikimą, 2012. Prieiga 

per internetą: <http://www.teisinepagalba.lt/dok/2011%20ANTRINES%20ataskaita-final%202012-06.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
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Taip pat pastebėtina, kad 2012 m. antrinė teisinė pagalba buvo suteikta 49 701 asmeniui, o anketų, kuriose 
vertinama suteiktos teisinės pagalbos kokybė, buvo užpildyta tik 450. Tai sudaro tik 0,9 proc. asmenų, 
kuriems suteikta antrinė teisinė pagalba, todėl abejotina, ar šie skaičiai reprezentatyviai atspindi realų 
asmenų požiūrį į antrinės teisinės pagalbos kokybę. 

Dar vieną šios srities problemą išskiria Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai. Jie atkreipė dėmesį į 
netobulą advokatų veiklos kokybės vertinimą. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (redakcijos, galiojančios iki 2013 m. pabaigos) 10 str. 2 p., 
Lietuvos advokatūra antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų veiklos kokybę tikrina pagal antrinės 
teisinės pagalbos kokybės vertinimo taisykles, kurias pati tvirtina, suderinusi su Teisingumo ministerija.56 
Tačiau antrinės teisinės pagalbos kokybės vertinimo taisyklės iki šiol nėra patvirtintos. Nustatyta, kad 
Lietuvos advokatūra, nagrinėdama valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų persiųstus asmenų 
skundus dėl advokatų veiklos kokybės, vadovaujasi Lietuvos advokatų tarybos 2007 m. rugpjūčio 10 d. 
sprendimu patvirtintu Teisinių paslaugų teikimo ginčo nagrinėjimo tvarkos aprašu, kuris nustato ginčo, 
kilusio tarp kliento ir advokato, nagrinėjimo tvarką. Seimo kontrolierės nuomone, dėl teisinio reguliavimo 
spragų gali susidaryti prielaidų, kad bus pažeista asmenų teisė gauti kokybišką antrinę teisinę pagalbą.57  

Apibendrinus teigtina: kadangi praktikoje neatmestini atvejai, liudijantys nepakankamą advokatų 
kvalifikaciją ir kompetenciją, galima įžvelgti galimus žmogaus teisių pažeidimus teisės į teisingą teismą 
kontekste. Tai, kad nėra patvirtintos antrinės teisinės pagalbos kokybės vertinimo taisyklės, lemia, kad ir šią 
pagalbą teikiančioms tarnyboms, ir asmenims, kuriems buvo suteikta antrinė teisinė pagalba, sudėtinga 
vertinti, ar advokato teikiamos paslaugos yra kokybiškos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

56
 Vadovaujantis nuo 2014 m. įsigaliojančio naujos redakcijos įstatymo 10 str. 1 p., Lietuvos advokatūra tikrina antrinę 

teisinę pagalbą teikiančių advokatų, advokatų padėjėjų veiklos kokybę pagal Lietuvos advokatūros patvirtintas antrinės 

teisinės pagalbos kokybės vertinimo taisykles. 
57

 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2008 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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II. PILIETINIŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ UŽTIKRINIMAS 

 

II.1. Teisė į fizinę laisvę: asmens suėmimo  
garantijų kontekstas 

 
Darius Šneideris 

 

II.1.1. Užtikrinimo padėtis Lietuvoje 2008–2013 m. 
 

Teismų praktikoje58 ir baudžiamajame procesiniame įstatyme įtvirtintas reikalavimas, kad kardomosios 
priemonės skyrimo procese turi būti užtikrinta teisė į rungtynišką procesą. Tai reiškia, kad kiekviena šalis 
turi būti informuota apie kitos šalies pateiktas pastabas ir turėti realią galimybę dėl jų pasisakyti. Šis 
principas įtvirtina taisyklę, kad su ikiteisminio tyrimo duomenimis, kuriuos prokuroras pateikia teisėjui, turi 
teisę susipažinti įtariamasis ar jo gynėjas. Įtariamasis ar jo gynėjas, nesusipažinę su ikiteisminio tyrimo 
duomenimis, kuriais grindžiamas įtarimas, negali ginčyti jų patikimumo (žr. EŽTT 2001 m. vasario 13 d. 
sprendimas byloje Garcia Alva prieš Vokietiją).59 2012 m. parengtame ir Lietuvos Respublikos Seimui 
pateiktame baudžiamojo procesinio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekte siūloma tiesiogiai 
įtvirtinti šią nuostatą: „Kai kardomosios priemonės skyrimo klausimą sprendžia ikiteisminio tyrimo teisėjas, 
iki teismo posėdžio asmuo, kuriam skiriama kardomoji priemonė, ir jo gynėjas turi teisę susipažinti su 
prokuroro pateikta medžiaga, kuria grindžiamas prašymas skirti kardomąją priemonę.“60  

2012 m. publikuotoje Žmogaus teisių stebėjimo instituto studijoje apie suėmimo ir sulaikymo 
reglamentavimą ir taikymą Lietuvoje nustatyta, kad dažnai perdėtai varžomos asmenų teisės ikiteisminio 
tyrimo metu taikant suėmimą, o ne švelnesnes kardomąsias priemones. Studijoje teigiama, kad teismai 
paprastai suėmimą skiria itin noriai, tinkamai neatsižvelgdami į aplinkybę, jog tai pati griežčiausia kardomoji 
priemonė. Tokiu būdu praktikoje suėmimui nepagrįstai suteikiamas pagrindinės priemonės, pasitelktinos 
tinkamam baudžiamajam procesui ir asmens dalyvavimui jame užtikrinti, statusas.61 Taip pat pastebėtas 
ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų pareigos garantuoti bei informuoti apie sulaikytųjų ir suimtųjų 
teises nevisiškas įgyvendinimas. 2013 m. Seime įvykusioje apskritojo stalo diskusijoje apie suėmimą 
konstatuota, kad „asmenų suėmimo reglamentavimas geras, tačiau taikymas ydingas“.62  

                                                           

58 Žr.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 50 „Dėl teismų praktikos skiriant suėmimą ir namų 

areštą arba pratęsiant suėmimo terminą apibendrinimo apžvalgos“.  
59 Ten pat. 
60 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 121, 123, 125, 126, 127, 130, 131, 181 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 

projektas Nr. XIIP-109. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438856&p_query=Su%EBmimas&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
61 Sulaikymo ir suėmimo reglamentavimas ir taikymas Lietuvoje. Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2012 m. birželis. Prieiga per 

internetą: <http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/ZTSI_Sulaikymas_Ir_Suemimas_2.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
62 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus 2013 m. vasario 21 d. pranešimas 

„Seime vykusioje diskusijoje konstatuota, kad asmenų suėmimo reglamentavimas geras, tačiau taikymas ydingas“. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4463&p_d=132850&p_k=1> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4463&p_d=132850&p_k=1
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Iš negausių mokslo publikacijų, susijusių su nagrinėjama tema, nurodytina dar 2009 m. atlikta 
mokslinė suėmimo skyrimo ir taikymo pagrįstumo Lietuvoje analizė, kurios autoriai apibendrino, kad 
Lietuvoje teisinis suėmimo skyrimo ir taikymo reguliavimas iš esmės atitinka tarptautinius standartus, tačiau 
išskyrė tam tikras praktines problemas. Atlikta teisėsaugos pareigūnų apklausa patvirtino, kad praktikoje 
pasitaiko atvejų, kai suėmimas taikomas ne vadovaujantis įstatyme įtvirtintais suėmimo skyrimo pagrindais, 
bet neteisėtai siekiant paveikti įtariamąjį, kad jis duotų tam tikrus parodymus. Išanalizavus teismų praktiką 
pastebėta, kad nutartyse skirti suėmimą paprastai yra vardijami byloje esantys duomenys, tačiau beveik 
neanalizuojama, ar šių duomenų pakanka, kad būtų skirtas suėmimas.63  

2013 m. „Fair Trials International“ organizacijos atstovai susitikimo su Lietuvos baudžiamosios 
justicijos ekspertais metu aiškinosi suėmimo skyrimo ir taikymo problematiką Lietuvoje. Atliktame tyrime 
įvardijamos šios problemos: suėmimo skyrimas, kai įtariama padarius sunkią ar labai sunkią nusikalstamą 
veiką, visuomenės požiūris į suėmimą ir jo taikymą, kuris skatina teisėjus skirti griežtesnes kardomąsias 
priemones, ikiteisminio tyrimo teisėjų atsižvelgimas tik į prokuroro argumentus skiriant suėmimą.64 

Pavienės pastarųjų metų naujienų portalo „Delfi“ publikacijos patvirtina problemų, susijusių su 
kardomosios priemonės – suėmimo – skyrimu, egzistavimą: Lietuvos teismai linkę skirti suėmimus per 
dažnai, palyginus su kitomis, švelnesnėmis priemonėmis – namų areštu ar užstatu; laukiantiems teismo 
suimtiesiems tenka gyventi nuteistųjų sąlygomis, o išėjusiems iš suėmimo įstaigų tenka kovoti su 
nusikaltėlio stigma ir kitais skaudžiais padariniais;65 taip pat šios priemonės nepagrįsto taikymo atvejus.  

 

II.1.2. Probleminiai užtikrinimo aspektai  

II.1.2.1. Suėmimo kaip ultima ratio priemonės netaikymas 

 

Suėmimas, kaip pati griežčiausia kardomoji priemonė, turėtų būti taikoma tik išskirtiniais atvejais – kaip 
ultima ratio priemonė. Šią taisyklę įtvirtina BPK 122 str. 7 d.: „Suėmimas gali būti skiriamas tik tais atvejais, 
kai švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis negalima pasiekti šio kodekso 119 straipsnyje numatytų 
tikslų“66 (šie tikslai yra: užtikrinti įtariamojo, kaltinamojo ar nuteistojo dalyvavimą procese, netrukdomą 
ikiteisminį tyrimą, bylos nagrinėjimą teisme ir nuosprendžio įvykdymą, taip pat siekiant užkirsti kelią 
naujoms nusikalstamoms veikoms). Taigi suėmimas yra alternatyvi kardomoji priemonė švelnesnėms 
kardomosioms priemonėms, bet ne atvirkščiai.67  

Nurodytoje Žmogaus teisių stebėjimo instituto studijoje patvirtinama, kad praktikoje suėmimo 
statuso kaip ultima ratio nėra paisoma ir netgi vadovaujamasi priešinga nuostata, jog suėmimas yra 

                                                           

63 Bikelis S., Gutauskas A., Liesis M., Mališauskaitė-Simanaitienė S., Prapiestis D. Suėmimo skyrimo ir taikymo pagrįstumas Lietuvoje. 

Teisės instituto mokslinė analizė, 2009. 
64 Kardomasis kalinimas Lietuvoje. Pranešimas, parengtas po Lietuvos vietinių ekspertų darbo grupės posėdžio, vykusio 2013 m. gegužės 

9 d. Fair Trials International, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2013 m. Prieiga per internetą: <http://www.fairtrials.org/wp-

content/uploads/130910_Lithuania-PTD_Final_LT.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
65 Leonavičiūtė I. Suimtieji (ne)lygu nuteistieji: ką reiškia ne vietoje dedamas lygybės ženklas? // Naujienų portalas „Delfi“, 2012 m. 

spalio 13 d. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/ileonaviciute-suimtieji-nelygu-nuteistieji-ka-reiskia-ne-vietoje-

dedamas-lygybes-zenklas.d?id=59730589#ixzz2lxu7wzqg> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
66 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas // Valstybės žinios, 2002, Nr. 37-1341 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
67 Bikelis S., Gutauskas A., Liesis M., Mališauskaitė-Simanaitienė S., Prapiestis D. Suėmimo skyrimo ir taikymo pagrįstumas Lietuvoje. 

Teisės instituto mokslinė analizė, 2009. 
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pagrindinė kardomoji priemonė, kurią išimtiniais atvejais gali pakeisti kitos, švelnesnės, priemonės.68 Šiai 
išvadai galima būtų pritarti, nors apklaustų ekspertų nuomonė šiuo atveju išsiskyrė: vieni teigė, kad 
suėmimas nėra skiriamas kaip ultima ratio priemonė,69 o kiti – kad ši kardomoji priemonė yra skiriama kaip 
ultima ratio priemonė, nes pasitaiko atvejų, kai suėmimas neskiriamas.70 Bet tokie atvejai yra ganėtinai reti, 
nes teismai patenkina apie 95 proc. prašymų dėl suėmimo ir tik mažiau negu 10 proc. apeliacijų dėl jo 
panaikinimo.71 Remiantis pateiktais duomenimis, skaičius asmenų, kuriems 2012 m. skirta kardomoji 
priemonė – suėmimas – padidėjo, šį skaičių palyginus su 2011 ir 2007–2009 m. laikotarpiu, tačiau šis 
skaičius nepasiekė 2010 m. itin pakilusio tokių skyrimų lygio: antai 2012 m. suėmimas skirtas 1869, 2011 m. 
– 1792, 2010 m. – 1920, 2009 m. – 1797, 2008 m. – 1728, 2007 m. – 1797 asmenims.72  

Taip pat būtų galima išskirti keletą praktikoje pasitaikančių situacijų, kurios verčia abejoti, ar 
suėmimas yra taikomas kaip ultima ratio priemonė. 

Nurodomi atvejai, kai suėmimas taikomas daugiau kaip prisipažinimo išgavimo priemonė.73 Teigiama, 
jog tam tikrais atvejais, kai skiriamas suėmimas, jei asmuo prisipažįsta atlikęs nusikalstamą veiką, jam ši 
kardomoji priemonė pakeičiama į kitą, lengvesnę, kardomąją priemonę.74 Be to, remiantis Žmogaus teisių 
stebėjimo instituto pateiktu studijos „Sulaikymo ir suėmimo reglamentavimas ir taikymas Lietuvoje“ priedu, 
pavadintu „Suimtųjų ir sulaikytųjų grupinės apklausos apibendrinimas“, suimtieji atskleidė neformaliosios 
teisėsaugos praktikos egzistavimą, o būtent, kad teisėsaugos sistemoje veikia vadinamosios 
„preskameros/preschatos“, kurios naudojamos ikiteisminio tyrimo metu išgauti suimtojo prisipažinimą ar 
kitą informaciją.75 Taigi galima teigti, kad kai kurie įtariamieji yra suimami, siekiant išgauti prisipažinimą ar 
kitą svarbią informaciją, susijusią su byla, nes suimtam asmeniui lengviau daryti psichologinį spaudimą, jį 
paveikti. 

Kitas praktikoje pasitaikantis atvejis yra suėmimo skyrimas „dėl patogumo“. Eksperto teigimu, kartais 
šią kardomąją priemonę prašoma paskirti, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnams būtų paprasčiau ir greičiau 
atlikti ikiteisminį tyrimą byloje. Kai asmuo yra suimtas, nebereikia planuoti ir specialiai derinti laiką su 
įtariamuoju, rūpintis, kad jis gautų šaukimą, bei jo ieškoti tuo atveju, jei jis neatvyksta; kitaip tariant, 
įtariamasis visą laiką būna „po ranka“.76 Tai ypač aktualu, kai įtariamasis neturi nuolatinės gyvenamosios 
vietos, piktnaudžiauja alkoholiu. Suėmimas gali būti skirtas tam, kad su asmeniu būtų lengviau atlikti 
ikiteisminio tyrimo veiksmus, nereikėtų kiekvieną kartą jo ieškoti ir pan. 

                                                           

68 Sulaikymo ir suėmimo reglamentavimas ir taikymas Lietuvoje. Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2012 m. birželis. Prieiga per 

internetą: <http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/ZTSI_Sulaikymas_Ir_Suemimas_2.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
69 Autoriaus interviu su baudžiamosios teisės srityje besispecializuojančiu advokatu, 2013 m. balandžio 23 d. 
70 Autoriaus interviu su apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėju, 2013 m. gegužės 7 d. 
71 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus 2013 m. vasario 21 d. pranešimas 

„Seime vykusioje diskusijoje konstatuota, kad asmenų suėmimo reglamentavimas geras, tačiau taikymas ydingas“. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4463&p_d=132850&p_k=1> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
72 Nusikalstamumo ir ikiteisminių tyrimų statistika: duomenys apie ikiteisminio tyrimo įstaigose užregistruotus asmenis, įtariamus 

(kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu (Forma_30-ITĮ). Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos. Prieiga per internetą: 

<http://www.ird.lt/infusions/report_manager/report_manager.php?metai=2013&menuo=12&idAta=2&rt=1&oldYear=2013&id=198&i

dStat=10&regionas=0&id3=1#Atas-30-ITI> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
73 Autoriaus interviu su baudžiamosios teisės srityje besispecializuojančiu advokatu, 2013 m. balandžio 23 d. 
74 Autoriaus interviu su apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėju, 2013 m. gegužės 7 d. 
75 Sulaikymo ir suėmimo reglamentavimas ir taikymas Lietuvoje. Priedas Nr. 1. R. Uscilos tyrimas „Sulaikytųjų/suimtųjų laikymo 

sąlygos bei atskirų teisių įgyvendinimo aspektai“. Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2012 m. birželis. Prieiga per internetą: 

<http://www.hrmi.lt/uploaded/TYRIMAI/2012-06-05%20Priedas%201%20-%20Suemimu%20Fokus%20analize.pdf> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.). 
76 Autoriaus interviu su baudžiamosios teisės srityje besispecializuojančia advokate, 2013 m. gegužės 16 d.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4463&p_d=132850&p_k=1
http://www.ird.lt/infusions/report_manager/report_manager.php?metai=2011&menuo=12&idAta=2&rt=1&oldYear=2011&id=198&idStat=10&regionas=0&id3=1#Atas-30-ITI
http://www.ird.lt/infusions/report_manager/report_manager.php?metai=2011&menuo=12&idAta=2&rt=1&oldYear=2011&id=198&idStat=10&regionas=0&id3=1#Atas-30-ITI
http://www.hrmi.lt/uploaded/TYRIMAI/2012-06-05%20Priedas%201%20-%20Suemimu%20Fokus%20analize.pdf
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Be to, pasitaiko atvejų, kai suėmimas skiriamas asmeniui, kuris atlieka laisvės atėmimo bausmę.77 
Pvz., jei ikiteisminis tyrimas vyksta Kaune, o asmuo atlieka laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos 
namuose, suėmimas skiriamas taip pat „dėl patogumo“. Norint asmenį pristatyti į Kauną, remiantis 
Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 12 str. 3 d. 1 p., reikėtų kreiptis į ikiteisminio tyrimo 
teisėją, kad šis leistų su įtariamuoju atlikti tam tikrus procesinius veiksmus bei tam paskirtų terminą iki 15 
dienų.78 Procedūrą reikia kartoti bylose, kuriose ikiteisminio tyrimo veiksmai su įtariamuoju atliekami 
ilgesniu nei 15 dienų intervalu, t. y. vėl rašyti prašymą ikiteisminio tyrimo teisėjui, kad įtariamasis vėl būtų 
pristatytas. Būna, kad net pats įtariamasis prašo, kad jam būtų skirtas suėmimas ir kad jis nebūtų vežiojamas 
iš vienos vietos į kitą.79 Todėl „dėl patogumo“ yra prašoma tokiam asmeniui skirti suėmimą, kad jis būtų 
toje apygardoje, kurioje vykdomas ikiteisminis tyrimas, nes tokiu atveju nereikia rašyti vis naujų prašymų 
atgabenti asmenį, ikiteisminio tyrimo pareigūnams paprasčiau planuoti ikiteisminio tyrimo veiksmus. Ši 
praktika yra kritikuotina, nes neatitinka BPK numatytų pagrindų, kuriais remiantis suėmimas gali būti 
skiriamas. Abejotina, ar asmeniui, esančiam pataisos įstaigoje, suėmimas galėtų būti skiriamas remiantis 
tokiais pagrindais, kaip: 1) bėgs (slėpsis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo, 2) trukdys 
procesui. Nors kitas pagrindas – kad asmuo darys naujus nusikaltimus būdamas pataisos įstaigoje – 
įmanomas, pvz., telefoninių sukčių atveju. Tačiau suėmimas laisvės atėmimo bausmę atliekančiam asmeniui 
turėtų būti skiriamas tik išimtiniais atvejais ir ne dėl to, kad taip „patogiau“, bet siekiant BPK 119 str. 
nurodytų tikslų. 

Baudžiamojo proceso įstatymas numato, kad teismas turi motyvuoti, kodėl kitomis, švelnesnėmis, 
kardomosiomis priemonėmis negalima pasiekti BPK 119 str. tikslų. Ekspertai pastebėjo, kad procesiniuose 
sprendimuose dažnai nepateikiami motyvai, kodėl švelnesnėmis priemonėmis nėra galimybės pasiekti tų 
pačių tikslų kaip ir suėmimu.80 Pvz.: „Kardomoji priemonė (suėmimas) kaltinamiesiems pratęstina, kadangi 
švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis nebus galima pasiekti Lietuvos Respublikos BPK 119 str. 
numatytų tikslų“,81 „Kardomoji priemonė – suėmimas J. K. skirtina, nes švelnesnėmis priemonėmis 
kardomosiomis priemonėmis negalima pasiekti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 119 
straipsnyje numatytų tikslų.“82 Teismo nutartyse nedetalizuojama, kokiomis aplinkybėmis remiamasi, darant 
tokią išvadą, nėra argumentuojama, kodėl švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis nebus pasiekti BPK 
numatyti nurodytieji tikslai. Kitaip tariant, kai kurie teisėjai imasi „štampuoti“ prokurorų pateiktus 
pareiškimus skirti kardomąją priemonę – suėmimą.83 Antai ir eksperto teigimu, paprasčiau yra skirti 
suėmimą arba jo neskirti, nes ganėtinai sudėtinga nuspręsti, kokią kitą kardomąją priemonę skirti.84 Taip pat 
konstatuotina, kad įstatyme nenumatyta galimybė ikiteisminio tyrimo teisėjui skirti kitą kardomąją 
priemonę, nes pagal BPK 123 str. 4 d. asmeniui, kuris yra sulaikytas pagal BPK 140 str., ikiteisminio tyrimo 
teisėjas gali skirti suėmimą arba atsisakyti skirti suėmimą. Anksčiau nurodytuoju įstatymo projektu 
Nr. XIIP-109 siekiama įtvirtinti, kad ikiteisminio tyrimo teisėjas galėtų priimti nutartį skirti kitą kardomąją 

                                                           

77 Autoriaus interviu su apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėju, 2013 m. gegužės 7 d.  
78 Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas // Valstybės žinios, 2008, Nr. 81-3172 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
79 Autoriaus interviu su apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėju, 2013 m. gegužės 7 d.  
80 Autoriaus interviu su baudžiamosios teisės srityje besispecializuojančiu advokatu, 2013 m. balandžio 23 d.; autoriaus interviu su 

baudžiamosios teisės srityje besispecializuojančia advokate, 2013 m. gegužės 16 d. 
81 Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 2 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-622-201/2013. 
82 Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007 m. sausio 25 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 79-1-00192-13. 
83 Kardomasis kalinimas Lietuvoje. Pranešimas, parengtas po Lietuvos vietinių ekspertų darbo grupės posėdžio, vykusio 2013 m. gegužės 

9 d. Fair Trials International, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2013 m. rugsėjis. Prieiga per internetą: <http://www.fairtrials.org/wp-

content/uploads/130910_Lithuania-PTD_Final_LT.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
84 Autoriaus interviu su apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėju, 2013 m. gegužės 7 d. 
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priemonę.85 Šiam įstatymo pakeitimui pritartina, nes ikiteisminio tyrimo teisėjas nebūtų suvaržytas ir galėtų 
aktyviau dalyvauti parenkant kardomąją priemonę, ir tai, manytina, galėtų lemti suėmimo skyrimo 
mažėjimą. 

 

II.1.2.2. Suėmimo skyrimas argumentuojant tik nusikaltimo sunkumu  
              ir įstatymo sankcijoje numatyta griežta laisvės atėmimo bausme 

 
Kitas probleminis aspektas skiriant kardomąją priemonę suėmimą – per didelis nusikaltimo sunkumo ir 
įstatymo sankcijoje numatytos griežtos laisvės atėmimo bausmės sureikšminimas. Žmogaus teisių stebėjimo 
institutas pastebi, kad „teismai, pagrįsdami skiriamą suėmimą, kai kuriais atvejais nukrypsta nuo EŽTT 
suformuotos praktikos“.86 

Vadovaujantis LAT 2004 m. apžvalga dėl suėmimo skyrimo, „nusikaltimo sunkumas ir įstatymo 
sankcijoje numatyta griežta laisvės atėmimo bausmė priskiriama BPK 122 straipsnio 2 dalyje vartojamai 
,,kitų aplinkybių“ sąvokai. Jei, remiantis minėta aplinkybe, galima padaryti išvadą, kad asmuo bėgs (slėpsis) 
nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo, tai tada jos gali pakakti tam asmeniui skirti arba 
pratęsti suėmimą BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu pagrindu. Paprastai kaltinimo sunkumas ir 
įstatymo sankcijoje numatyta griežta laisvės atėmimo bausmė turėtų būti susiejama su kitomis BPK 122 
straipsnio 2 dalyje nurodytomis aplinkybėmis, tada šio suėmimo pagrindo argumentacija būtų 
įtikinamesnė“.87 Nors šis Teismas nurodo, kad sankcijos sunkumas paprastai turėtų būti siejamas su kitomis 
aplinkybėmis, tačiau neatmeta galimybės, jog galima skirti suėmimą remiantis vien nusikaltimo sunkumu ir 
sankcijos griežtumu, preziumuojant, jog dėl to įtariamasis gali slapstytis. EŽTT požiūris šiuo klausimu 
skirtingas. Šio teismo sprendimuose W. prieš Šveicariją, Smirnova prieš Rusiją, Cabala prieš Lenkiją88 pripažinta, 
kad pagrindas, jog įtariamasis bėgs ar slėpsis, negali būti grindžiamas vien įtariamajam gresiančios sankcijos 
griežtumu, ir konkreti situacija turi būti vertinama atsižvelgiant ir į kitas svarbias aplinkybes.89 

 Galima pastebėti, jog Lietuvos žemesniosios instancijos teismų praktikoje egzistuoja du požiūriai. 
Vienais atvejais sankcijos griežtumas ir nusikaltimo sunkumas pripažįstamas pakankama aplinkybe skirti 
suėmimą, kitais atvejais – nepakankama. Pvz., Vilniaus apygardos teismo byloje Nr. 1K-618-303/2011 
buvo suformuluota, kad „<...> J. S. įtariamas padaręs keturias nusikalstamas veikas, iš kurių dvi pagal 
įstatymą, ne tik kad susijusios su smurtu, bet ir priskiriamos apysunkių nusikaltimų nuosavybei kategorijai. 
Už šių veikų padarymą pastarajam gresia pakankamai griežta laisvės atėmimo bausmė. Todėl vien ši 
aplinkybė, priskiriama LR BPK 122 str. 2 d. vartojamai „kitų aplinkybių“ sąvokai ir <...> yra pakankamas 
pagrindas manyti, jog J. S. būdamas laisvėje ir siekdamas išvengti gresiančios bausmės, bėgs (slėpsis) nuo 
ikiteisminio tyrimo pareigūnų <...>“90 O Lietuvos apeliacinio teismo byloje Nr. 1S-187-2005 buvo 

                                                           

85 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 121, 123, 125, 126, 127, 130, 131, 181 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 

projektas Nr. XIIP-109. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438856&p_query=Su%EBmimas&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
86 Sulaikymo ir suėmimo reglamentavimas ir taikymas Lietuvoje. Priedas Nr. 1. R. Uscilos tyrimas „Sulaikytųjų/suimtųjų laikymo 

sąlygos bei atskirų teisių įgyvendinimo aspektai“. Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2012 m. birželis. Prieiga per internetą: 

<http://www.hrmi.lt/uploaded/TYRIMAI/2012-06-05%20Priedas%201%20-%20Suemimu%20Fokus%20analize.pdf> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.). 
87 LAT Senato 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 50 patvirtinta „Teismų praktikos skiriant suėmimą ir namų areštą arba pratęsiant 

suėmimo terminą apibendrinimo apžvalga“ // LAT biuletenis „Teismų praktika“, 2004, Nr. 22.  
88 Žr.: W. v. Switzerland, 26 January 1993, § 33, A254-A; Smirnova v. Russia, 24 July 2003, § 60, Reports of Judgments and Decisions 

2003-IX (extracts); Cabala v. Poland, no. 23042/02, § 31, ECHR 2006. 
89 Cabala v. Poland, no. 23042/02, 44 § 2, ECHR 2006. 
90 Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2011 m. spalio 14 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1K-618-303/2011. 

http://www.hrmi.lt/uploaded/TYRIMAI/2012-06-05%20Priedas%201%20-%20Suemimu%20Fokus%20analize.pdf
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suformuluotas kitoks požiūris: „Pats įtarimas sunkaus nusikaltimo padarymu dar nėra pakankamas 
pagrindas daryti išvadai, jog įtariamasis, būdamas laisvėje, bėgs (slėpsis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, 
prokuroro ar teismo. Nusikaltimo sunkumas ir gresianti bausmė tik padidina bėgimo (slėpimosi) tikimybę, 
bet vien tik gresiančios sankcijos griežtumu šio pagrindo buvimas negali būti įrodytas.“91 Ši iš esmės 
skirtinga teismų praktika verčia sunerimti, ar nėra pažeidžiama esminė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
nuostata: „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“,92 nes 
vienu atveju asmuo yra suimamas esant tokiam pagrindui, kitu atveju nėra suimamas. O tai prieštarauja 
formaliajai visų asmenų lygybei, kuri įpareigoja vienodus faktus teisiškai vertinti vienodai ir draudžia iš 
esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai.93 

Eksperto teigimu, nusikaltimo sunkumas negali būti vienintelis pagrindas skirti suėmimą, bet vis dėlto 
tai priklauso nuo teisėjo diskrecijos. Pateikiamas pavyzdys, kad nors be nusikaltimo sunkumo prokuroras 
nepateikia kitų aplinkybių, suėmimas skiriamas, nes įtariamajam yra inkriminuojamas smurtinis 
nusikaltimas, o tokios rūšies nusikaltimams teisėjas skiria prioritetą.94 Todėl pasitaiko atvejų, kai asmeniui, 
kuriam pareikštas įtarimas atlikus BK 129 str. (nužudymas) numatytus veiksmus, yra skiriama kardomoji 
priemonė suėmimas, nors kiti asmenį apibūdinantys duomenys ir nepagrindžia suėmimo skyrimo. Pvz., 
baudžiamojoje byloje Nr. 1–172-149/2007 asmuo buvo įtariamas atlikęs BK 129 str. 2 d. 3 ir 6 p. 
numatytus veiksmus ir jam buvo paskirta kardomoji priemonė suėmimas, nors jis gyveno su giminaičiais, 
darbo kolektyvo ir kaimynų buvo charakterizuojamas teigiamai, negerdavo alkoholio, sportuodavo, dirbo 
apsaugos darbuotoju.95 Kiti apklausti ekspertai vieningai nurodė, kad vien remiantis nusikaltimo sunkumu ir 
įstatymo sankcijoje numatyta griežta laisvės atėmimo bausme neturėtų būti daroma vienareikšmiška išvada, 
kad asmuo bėgs ar slėpsis nuo proceso.96 Taigi ir ekspertai, ir EŽTT neigiamai vertina suėmimo skyrimą, 
remiantis tik nusikalstamos veikos sunkumu ir griežta laisvės atėmimo bausme, tačiau praktikoje pasitaiko 
atvejų, kai suėmimas yra skiriamas argumentuojant išimtinai šia aplinkybe. 

                                                           

91 Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. spalio 17 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1S-187-2005. 
92 Lietuvos Respublikos Konstitucija // Valstybės žinios, 1992, Nr. 33-1014 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
93 KT 2007 m. spalio 24 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2007, Nr. 111-4549. 
94 Autoriaus interviu su apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėju, 2013 m. gegužės 7 d.  
95 Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007 m. sausio 15 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1–172-149/2007. 
96 Autoriaus interviu su baudžiamosios teisės srityje besispecializuojančiu advokatu, 2013 m. balandžio 23 d.; autoriaus interviu su 

baudžiamosios teisės srityje besispecializuojančia advokate, 2013 m. gegužės 16 d.  
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II.2. Teisė nebūti kankinamam ir nepatirti žiauraus, 
nežmoniško ar žeminančio elgesio ar nebūti taip baudžiamam: 

įkalinimo sąlygų kontekstas 
 

 
Dr. Simonas Nikartas 

 

II.2.1. Užtikrinimo padėtis Lietuvoje 2008–2013 m.  

 

Viena iš laisvės apribojimo įstaigose laikomų asmenų neliečiamumo garantijų yra jų teisė nebūti 
kankinamiems ir nepatirti žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar nebūti taip baudžiamiems. Tai yra 
fundamentali žmogaus teisė, saugoma tarptautinių teisinių dokumentų97 ir Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje tiesiogiai įtvirtinto draudimo asmenį kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis 
bei nustatyti tokio pobūdžio bausmes bei kitomis susijusiomis nuostatomis. Šis draudimas apima tokių 
esminių žmogaus vertybių kaip asmens kūno vientisumas, asmens orumas apsaugą.98  

Ir EŽTT, ir Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir 
baudimą (toliau vadinama – Komitetas) atstovai, ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai bei kitos 
organizacijos99 ir šiame tyrime nagrinėjamuoju laiku ne kartą konstatavo, kad Lietuvos kalinimo ir 
sulaikymo įstaigų sąlygos žemina asmens orumą bei sukelia asmenims kančias.100 Pagrindinės kalinių fizinių  

                                                           

97 1984 m. Jungtinių Tautų konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą // Valstybės žinios, 

2006, Nr. 80-3141; 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, iš dalies pakeista Protokolais Nr. 11 ir Nr. 14 // 

Valstybės žinios, 2011, Nr. 156-7390; 1948 m. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija // Valstybės žinios, 2006, Nr. 68-2497; Europos 

konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą bei jos pirmasis ir antrasis protokolai // Valstybės 

žinios, 1998, Nr. 86-2393; Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2006 m. sausio 11 d. rekomendacija šalims narėms Nr. R (2006)2 „Dėl 

Europos kalėjimų taisyklių“. Prieiga per internetą:  

<http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/EPR/EPR_Lithuanian.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
98 Šios teisės samprata išsamiau aptariama autoriaus publikuotoje mokslo studijoje (žr.: Nikartas S. Teisė nebūti kankinamam ir nepatirti 

žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar nebūti taip baudžiamam: probleminiai kalinimo sąlygų užtikrinimo aspektai. Mokslo 

studija. Vilnius: Teisės institutas, 2013). 
99 Pvz., Žmogaus teisių stebėjimo institutas. 
100 Pvz., Komiteto atstovai nuo 1990 m. Lietuvoje lankėsi keturis kartus. Kiekvieno vizito metu buvo pateiktos panašios išvados: dažni 

smurto tarp nuteistųjų atvejai (pažeminimo, žalojimo ir pan.), perpildytos laisvės atėmimo įstaigos, mažas gyvenamosios vietos plotas, 

prastos kalinimo sąlygos (sanitarinės sąlygos ir pan.), mažas nuteistųjų užimtumas, Lukiškių kalėjime nuteistieji kamerose praleidžia po 

23 valandas per parą, skundai dėl darbuotojų elgesio ir kt. 2010 m. buvo pastebėta, kad kalinimo sąlygos Kauno nepilnamečių tardymo 

izoliatoriuje lyginant su 2008 m. pagerėjo, buvo renovuotos patalpos (Report to the Lithuanian Government on the Visit to Lithuania 

Carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 

14 to 18 June 2010. CPT/Inf (2011) 17. Prieiga per internetą: <http://www.cpt.coe.int/documents/ltu/2011-17-inf-eng.pdf> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.). Panašius pažeidimus kiekvienais metais fiksuoja ir Seimo kontrolieriai, pvz., 2012 m. Seimo kontrolieriaus 

veiklos ataskaitoje nurodoma, kad didžiausia įkalinimo įstaigų problema – neužtikrintos gyvenamojo ploto normos ir netinkamos higienos 

sąlygos. 2012 m. spalio 17 d., stebėsenos vizito Marijampolės pataisos namuose metu, konstatuota, kad ten laikomų nuteistųjų skaičius 

auga ir iš esmės vizito metu viršijo teisės aktais nustatytą pataisos namuose laikomų asmenų skaičių, gyvenamosiose kamerose buvo 

juntama drėgmė, trūko sanitarinių mazgų, vietų ilgalaikiams pasimatymams (žr.: Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2012 metų 

veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/EPR/EPR_Lithuanian.pdf
http://www.lrski.l/
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gyvenimo sąlygų101 problemos – kalinimo įstaigų perpildymas102 ir bloga fizinė pastatų būklė. Taip pat 
nustatyti žmogaus teisių pažeidimai užtikrinant kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas, 
taikant disciplinos priemones, pastebima netinkamo pareigūnų elgesio su nuteistaisiais ir sulaikytaisiais 
apraiškų.103 

Kalinčių asmenų teisių problemos nagrinėjamos ir Lietuvos mokslininkų darbuose. Su teise nebūti 
kankinamam ir nepatirti žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar nebūti taip baudžiamam susijusius 
aspektus nagrinėja K. Grinevičiūtė, L. Urbaitė; probleminius aspektus, susijusius su kalinimo sąlygomis, taip 
pat analizuoja M. Gavrilovienė, A. Gončarko, S. Mesonienė, D. Usik ir kt. Su šioje monografijos dalyje 
aptariamais aspektais labiausiai susiję A. Gončarko ir L. Urbaitės darbai.  

A. Gončarko išsamiai lyginamuoju metodu išnagrinėjo nuteistųjų teisių ir įgyvendinimo aspektus 
pagal Lietuvos ir Prancūzijos bausmių vykdymo įstatymus. Šis autorius padarė išvadą, kad nuteistųjų teisių 
įgyvendinimas Lietuvos ir Prancūzijos pataisos įstaigose turi bendro pobūdžio problemų: pataisos įstaigų 
personalo trūkumas, nuteistųjų laikymo sąlygos, nuteistųjų užimtumas, didelis nuteistųjų skaičius ir pataisos 
įstaigų perpildymas. Tarp tik Lietuvai būdingų problemų išskirta didelė nagrinėjamos srities teisės aktų kaita 
ir pataisos įstaigų vadovų vadybos problemos.104  

L. Urbaitė aptariamus žmogaus teisių aspektus nagrinėja pozityvios valstybės pareigos užtikrinimo 
kontekste. Autorė, analizuodama EŽTT jurisprudenciją bylose prieš Lietuvą, konstatuoja, kad blogos 
kalinimo sąlygos – pagrindinė teisės nebūti kankinamam ir nepatirti žiauraus, nežmoniško ar žeminančio 
elgesio ar nebūti taip baudžiamam apsaugos problema Lietuvoje. L. Urbaitė teigia, kad esminė nustatomų 
kalinimo sąlygų pažeidimų priežastis – tardymo izoliatorių perpildymas, kurį ji siūlo spręsti keičiant 
baudžiamąją politiką Lietuvoje arba kuo greičiau apsisprendžiant dėl naujo tardymo izoliatoriaus įsteigimo. 
Rekomenduojama gerinti kalinimo sąlygas, kad jos atitiktų Komiteto nustatytus standartus, kad atitinkami 
asmenys nepatirtų kankinimų, nežmoniško ar orumą žeminančio elgesio, ir sudaryti tinkamas darbo sąlygas 
prižiūrėtojams, nes būtent nuo jų požiūrio į darbą ir elgesio su kaliniais priklauso tinkamų laikymo sąlygų 
užtikrinimo efektyvumas.105 

                                                           

101 Apžvelgus 2011 m. naujienų interneto portalo „Delfi“ publikacijas, susijusias su nagrinėjamomis teisėmis, didelio komentarų skaičiaus 

sulaukusios temos buvo būtent fizinės kalinių gyvenimo sąlygos Lietuvos kalinimo įstaigose.  
102 Nuo 2007 m. įkalintų asmenų skaičius Lietuvoje labai išaugo. 2007 m. buvo kalinama 7 787 asmenys, 2008 m. – 8 267, 2009 m. – 

8 856, 2011 m. – jau 9 450. 2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis, labiausiai perpildyta įkalinimo įstaiga – Šiaulių tardymo izoliatorius, 

kalinamų asmenų skaičius viršijo 51 proc. šios įstaigos pajėgumų, Lukiškių tardymo izoliatoriaus perpildymas – 18 proc., Pravieniškių 

pataisos namų-atvirosios kolonijos – 13 proc., Marijampolės pataisos namų – 7 proc., Kauno tardymo izoliatoriaus ir Kybartų pataisos 

namų perpildymas siekia atitinkamai po 4 proc. šių įkalinimo įstaigų pajėgumų (Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei 

valstybės įmonių pagrindiniai statistiniai duomenys: nuteistųjų laisvės atėmimu ir areštu skaičiaus, sudėties (pagal padarytą nusikaltimą, 

amžių, bausmės terminą ir kt.) ir jų kaitos suvestinė. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

Administracinių reikalų skyrius, 2012 m. gruodžio 31 d. Prieiga per internetą:  

<http://www.kalejimudepartamentas.lt/lt/kalejimu-departamentas/pradzia.html> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
103 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 m. veiklos ataskaitos. Prieiga per internetą: 

<http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Report to the Lithuanian Government on the Visit to Lithuania Carried out by 

the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 21 to 30 April 

2008. CPT/Inf (2009) 22. Prieiga per internetą: <http://www.cpt.coe.int/documents/ltu/2009-22-inf-eng.htm> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.); Report to the Lithuanian Government on the Visit to Lithuania Carried out by the European Committee for the 

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 14 to 18 June 2010. CPT/Inf (2011) 17. Prieiga 

per internetą: <http://www.cpt.coe.int/documents/ltu/2011-17-inf-eng.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
104 Gončarko A. Daktaro disertacijos „Nuteistųjų laisvės atėmimu teisės ir jų įgyvendinimas pagal Lietuvos ir Prancūzijos bausmių 

vykdymo įstatymus“ (socialiniai mokslai, teisė (01 S), Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2009) santrauka. 
105 Urbaitė L. Valstybės pozityvių pareigų vertinimas Europos Žmogaus Teisių Teismo bylose prieš Lietuvą // Socialinių mokslų studijos, 

2009, Nr. 3 (3), p. 123–144. 

http://www.lrski.lt/
http://www.cpt.coe.int/documents/ltu/2009-22-inf-eng.htm
http://www.cpt.coe.int/en/states/ltu.htm
http://www.cpt.coe.int/documents/ltu/2011-17-inf-eng.pdf
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Kaip buvo nurodyta ir praeitame tyrimo skyriuje „Teisė į fizinę laisvę: asmens suėmimo garantijų 
kontekstas“, Lietuvoje ypač daug problemų kyla dėl kardomosios priemonės – suėmimo – taikymo.106 
Remiantis Komiteto ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos inspektavimų ataskaitomis, dėl 
kardomojo kalinimo įstaigų perpildymo ir prastos fizinės būklės pažeidžiamos šiose įstaigose laikomų 
asmenų žmogaus teisės.107 Iš visų kalinimo įstaigose kalinamų asmenų gyvenimo sąlygos yra prasčiausios 
tardymo izoliatoriuose.108 Kaliniams nėra užtikrinamas pakankamas gyvenamasis plotas – neretai vienoje 
nedidelėje (apie 10 kv. m) kameroje kalinama apie 10 asmenų, patalpų būklė yra prasta, jos remontuotinos, 
daugelyje kamerų nėra pakankamo natūralaus apšvietimo ir vėdinimo, neužtikrinamos pakankamos 
higienos sąlygos, neatitveriami kamerose esantys sanitariniai mazgai, taip pažeidžiant asmens privatumą, 
suteikiama itin mažai judėjimo laisvės bei laiko, praleidžiamo už kameros ribų ir pan.109  

Žmogaus teisių pažeidimų kardomojo kalinimo įstaigose mastą didina ir tai, kad suimtų asmenų kaltė 
nėra įrodyta galutiniu teismo nuosprendžiu, todėl turi būti vadovaujamasi nekaltumo prezumpcija, kuri 
taikytina ne tik baudžiamojo proceso, bet ir teisiniam kardomojo kalinimo režimui.110 Tai reiškia, kad 
kardomojo kalinimo įstaigose suimtųjų gyvenimo sąlygos turi būti geresnės nei laisvės atėmimo vietose. 
Suėmimo kaip kardomosios priemonės paskirtis yra ne bausti, o užtikrinti įtariamojo, kaltinamojo ar 
nuteistojo dalyvavimą procese, netrukdomą ikiteisminį tyrimą, bylos nagrinėjimą teisme ir nuosprendžio 
įvykdymą, taip pat siekti užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms.111 Todėl kardomajam kalinimui 
turėtų būti taikomas dar mažesnis „leistinų kančių“ lygmuo nei laisvės atėmimo vietose esantiems 
asmenims: daugiausia jų žmogus gali patirti tik tiek, kiek tai susiję su jo laisvės ribojimu; gyvenimo sąlygos 
turi būti kuo artimesnės žmonių buities, higienos, privatumo ir kitoms būtinoms žmogaus orumo apsaugai 
sąlygoms esant laisvėje (siekiant bent jau minimalaus (patenkinamo) Lietuvos gyventojų gyvenimo sąlygų 
lygmens). Deja, Lietuvoje yra atvirkščiai – laisvės atėmimo vietų sąlygos faktiškai yra geresnės nei 
kardomojo kalinimo įstaigų. 

Tęstiniai  žmogaus  teisių pažeidimai vykdomi ir  neužtikrinant  asmens  orumą  atitinkančių  laikymo  
sąlygų Lietuvos areštinėse. Šiuos pažeidimus 2010 m. vizito metu užfiksavo Komiteto delegacija,112 taip pat  
 

                                                           

106 Usik D. Tarptautinių baudžiamosios justicijos standartų realizavimo aspektai vykdant laisvės atėmimą // Socialinių mokslų studijos, 2010, Nr. 4 (8), 

p. 6. 
107 Ten pat. 
108 Pažymėtina, kad abiejose EŽTT bylose, kuriose buvo pripažinta, kad Lietuvos valstybė pažeidė EŽTK 3 str. („Kankinimo uždraudimas“), buvo 

skundžiamasi dėl kalinimo sąlygų Lukiškių ir Šiaulių tardymo izoliatoriuose (žr.: Karalevičius v. Lithuania, no. 53254/99, 7 April 2005; Savenkovas v. 
Lithuania, no. 871/02, 18 November 2008). 
109 Žr.: Report to the Lithuanian Government on the Visit to Lithuania Carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 21 to 30 April 2008. CPT/Inf (2009) 22. Prieiga per internetą: 
<http://www.cpt.coe.int/documents/ltu/2009-22-inf-eng.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2011 m. 

rugpjūčio 22 d. pažyma Nr. 1/3D-2518 „Dėl patikrinimo Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, vykusio 2011 m. birželio 15 d.“ Prieiga per internetą: 

<http://www.lrski.lt/images/dokumentai/434.pdf> (prisijungta 2013 m. sausio 3 d.); Andrulionis G. Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategijos 
įgyvendinimas: atlikti darbai ir laukiantys iššūkiai. Konferencijos „Pasirengimas laisvės atėmimo vietų modernizavimui: iššūkiai ir perspektyvos“, 

vykusios Teisingumo ministerijoje 2010 m. gegužės 20 d., medžiaga. Prieiga per internetą: <http://www.tm.lt/tm/LAVmodern_kita_info/> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.). 
110 Aisling R. The Prohibition of Torture: A Guide to the Implementation of Article 3 of the European Convention of Human Rights. Human rights 

handbooks, No. 6, 2003. Prieiga per internetą: <http://www.coe.int/t/dgi/publications/hrhandbooks/HRHAND-06(2003)_en.pdf> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
111 BPK 119 str.  
112 2010 m. vizito metu Komiteto delegacija nustatė, kad Vilniaus ir Klaipėdos apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų areštinėse gyvenimo sąlygos yra 

prastos. Komiteto atstovai savo ataskaitoje pažymi, kad šiose areštinėse kameros buvo prastos būklės, nešvarios ir drėgnos, tokie patys buvo ir čiužiniai bei 
antklodės. Kameros neaprūpintos pakankamu natūraliu ir dirbtiniu apšvietimu bei vėdinimu. Tualetai buvo neatitverti arba turintys per žemas pertvaras bei 

dvokiantys. Delegacija buvo informuota, kad žiemą kamerose būna labai šalta, oras jose drėgnas ir dusinantis. Susipažinus su areštinių registro 
dokumentais, buvo atskleista, kad tiek Klaipėdos, tiek Vilniaus areštinės dažnai buvo perpildytos (žr.: Report to the Lithuanian Government on the Visit to 

Lithuania Carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 14 to 18 

June 2010. CPT/Inf (2011) 17. Prieiga per internetą: <http://www.cpt.coe.int/documents/ltu/2011-17-inf-eng.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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Seimo kontrolierius113 ir Sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos.114 Pagrindiniai šių 
institucijų nustatyti pažeidimai susiję su bloga fizine kamerų būkle, nepakankamu apšvietimu ir vėdinimu, 
prastomis sanitarinėmis sąlygomis, privatumo sanitariniuose mazguose trūkumu, areštinių perpildymu ir 
pan. 

Kolonijų tipo pataisos namuose nuteistųjų kalinimo sąlygos vertintinos kaip atitinkančios minimalius 
(remiantis EŽTT kriterijais115) žmogaus teisių standartus. Nors plotas, tenkantis vienam kaliniui, yra mažas, 
jį kompensuoja didelė judėjimo laisvė, galimybė naudotis bendro naudojimo patalpomis ir pakankamai 
geros vėdinimo, apšvietimo, higienos, maitinimo ir kitos sąlygos. Vis dėlto ir tarptautinių, ir nacionalinių 
žmogaus teisių institucijų susirūpinimą kelia bendrabutinio tipo nuteistųjų apgyvendinimas, kai vienoje 
patalpoje gyvena daug kalinių. Tokios sąlygos netiesiogiai apsunkina žmogaus teisių užtikrinimą: kliudo 
įgyvendinti veiksmingą kalinių kontrolę bei jų saugumo užtikrinimą ir sudaro palankias sąlygas plėtotis 
nuteistųjų subkultūrai bei kaliniams patirti smurtą ir / ar kitokį žeminantį, jų orumą menkinantį bei kančias 
sukeliantį elgesį. Vadovaujantis principu, kad bausmės vykdymas gali sukelti tik pagal šios bausmės pobūdį 
objektyviai neišvengiamas kančias, manytina, jog subkultūros sukeliamos kančios viršija šio objektyvaus 
neišvengiamumo ribas, nes Lietuvos kalinimo įstaigose nesudarytos ir fizinės, ir pakankamos kontrolės bei 
saugumo užtikrinimo sąlygos, kliudančios destruktyviai kalinių subkultūros įtakai.116  

Nepaisant pakartotinių pažeidimų fiksavimų ir institucijų siūlymų gerinti padėtį, situacija keičiasi 
mažai – pagrindinė priežastis yra ta, kad valstybė nesiryžta skirti finansinių resursų žmogaus teisių padėčiai 
kalinimo įstaigose gerinti. Pastebėtina, kad į žmogaus teisių gynimo institucijų siūlymus daugiausia 
atsižvelgiama „kosmetiškai“, išsprendžiant tas problemas, kurios nereikalauja didelių išteklių, pvz., 
patobulinant teisinį reglamentavimą arba tam tikras problemas sprendžiant tik konkrečiu atveju – pvz., 

                                                           

113 Pvz., Seimo kontrolierius, apsilankęs Vilniaus apskrities VPK areštinėje, padarė šias išvadas: VPK areštinėje ne visada būna galimybė 

užtikrinti minimalias gyvenamojo ploto normas. Taip yra dėl atskiro įvairių kategorijų asmenų laikymo ir tarpusavio izoliacijos bei dėl 

kartais padidėjančio laikomų asmenų skaičiaus. Areštinės patalpos prastos fizinės būklės: jos yra neremontuotos, nors buvo aiškiai matyti, 

kad joms kapitalinis remontas yra būtinas. Nustatyta, kad ne visose kamerose yra stiklo langai, kai kuriose langų angos užmūrytos, sienos 

ir lubos pajuodusios, nėra sieninių pakabų drabužiams, daug kur trūksta individualių spintelių, stalų, kėdžių. Aptikta, kad ne visose 

areštinės kamerose įrengti sanitariniai mazgai yra pertvara atskirti nuo gyvenamosios paskirties ploto. Areštinės patalpų, kamerų grindų 

danga itin nudėvėta, grindų lentos daug kur buvo supuvusios. Areštinės kameros prastai vėdinamos: nėra efektyvios vėdinimo ir 

kondicionavimo sistemos, o tos, kuriose nėra langų, vėdinamos ypač prastai (žr.: Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2011 m. 

lapkričio 22 d. pažyma Nr. 1/3D-3112 „Dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės patikrinimo“. Prieiga per 

internetą:  

<http://www.lrski.lt/lt/seimo-kontrolieriu-veikla/zmogaus-teisiu-padeties-uzdarose-laisves-apribojimo-institucijose-stebesena/117-

pazyma-del-2011-m-spalio-13-d-patikrinimo-vilniaus-apskrities-vyriausiojo-policijos-komisariato-arestineje.html> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.)). 
114 Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2010 m. gruodžio 30 d. pažymoje Nr. 11VL-176 

„Dėl policijos ir teismo sulaikytų asmenų laikymo sąlygų, jų sveikatos priežiūros prieinamumo bei tinkamumo Vilniaus apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato areštinėje“ konstatuota, jog „dabartinė areštinės patalpų būklė yra nepatenkinama, jos įrengimas ir 

priežiūra neatitinka Lietuvos higienos normos HN 37:2009 „Policijos areštinės: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų ir 

Teritorinių policijos įstaigų areštinių saugos ir eksploatavimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. 

liepos 10 d. įsakymu Nr. 380“. Šioje pažymoje taip pat teigiama, kad asmenų laikymo ir pareigūnų darbo areštinėje sąlygos neatitinka 

teisės aktų nustatytų reikalavimų, kad jos gali turėti neigiamos įtakos laikomų asmenų sveikatai. Be to, patvirtinama, kad areštinėje daug 

sveikatos saugos pažeidimų ir tai neigiamai veikia laikomų asmenų sveikatą (žr.: Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2011 m. 

lapkričio 22 d. pažyma Nr. 1/3D – 3112 „Dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės patikrinimo“. Prieiga per 

internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.)). 
115 Plačiau žr.: Nikartas S. Teisė nebūti kankinamam ir nepatirti žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar nebūti taip baudžiamam: 

probleminiai kalinimo sąlygų užtikrinimo aspektai. Mokslo studija. Vilnius: Teisės institutas, 2013. 
116 Plačiau apie kriminalinę subkultūrą Lietuvos įkalinimo įstaigose žr.: Petkus A. Kriminalinė subkultūra Lietuvos penitencinėse 

įstaigose: kriminologinė analizė. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006; 

Petkevičiūtė R. Įkalinti vyriškumai Lietuvos nuteistųjų subkultūroje ir Lenkijos nuteistųjų popkultūroje // Kultūra ir visuomenė, 2010, 

Nr. 1 (2); Piškinaitė-Kazlauskienė L. Lietuvos kalinių vyrų buitis ir bendravimo kultūra // Liaudies kultūra, 2001, Nr. 3 (78). 
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reaguojant tik į problemą, kuri yra susijusi su pateiktu konkrečiu skundu.117 Pastebėtina, kad kasmet 
remontuojami pataisos namai, tačiau didžioji dalis remontų yra kosmetiniai,118 o tai mažai keičia bendrą 
problemos mastą.  

Blogos žmonių kalinimo sąlygos yra problema, kuriai spręsti reikia didelių ekonominių ir socialinių 
investicijų bei politinės valios. Tačiau pagrindinė šių priemonių įgyvendinimo prielaida – nacionaliniuose 
teisės aktuose įtvirtinta teisinė žmogaus teisių apsauga, atitinkanti tarptautinius žmogaus teisių apsaugos 
standartus.119   Kaip    parodė   2011  m.  kartu    su  Gento   (Belgija)   universiteto   mokslininkais   atliktas  
tyrimas,120 Lietuvos kalinimo įstaigų veiklos teisinis reguliavimas dažniausiai neatitinka tarptautinių teisės 
aktų reikalavimų ir rekomendacijų. Kai kurios sritys reguliuojamos abstrakčiai arba iš viso nereguliuojamos, 
o tai sudaro prielaidas plačiai aiškinti teisės normas bei nesilaikyti atitinkamų tarptautinės teisės nustatytų 
standartų.  

Lietuva yra viena iš tų valstybių, kurių nacionalinė teisė mažiausiai atitinka tarptautinius teisės aktus. 
Tik 55 proc. tarptautinių teisės aktų, ginančių kalinčių asmenų teises, nuostatų yra įtvirtinta Lietuvos teisės 
aktuose. Iš 24 tyrime dalyvavusių valstybių Lietuva dalijasi 20 ir 21 vietas kartu su Jungtine Karalyste, 

                                                           

117 Pvz., 2010 m. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui tiriant nuteistojo skundą buvo nustatyta, kad pareiškėjas yra visiškai neįgalus ir jam nuolat 

būtina kito žmogaus priežiūra bei pagalba. Tačiau ji pareiškėjui nebuvo užtikrinta. Atsižvelgus į Seimo kontrolieriaus pateiktas rekomendacijas, pareiškėjo 
nuolatinės slaugos ir priežiūros problema buvo išspręsta šiam tikslui įdarbinant kitą nuteistąjį. Tačiau, kaip pažymi Seimo kontrolierius, liko kitų neįgaliųjų 

nuteistųjų priežiūros problema – dėl nepakankamo finansavimo nėra galimybių steigti darbuotojų, galėsiančių teikti priežiūros paslaugas, papildomų etatų 

(žr.: Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2010 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
118 Pvz., Marijampolės pataisos namų 2012 m. veiklos atnalizėje nurodoma, kad buvo atlikti kosmetiniai remontai, kuriuos vykdė taip pat ir patys nuteistieji 
(žr.: Marijampolės pataisos namų 2012 m. veiklos analizė, 2013. Prieiga per internetą:  

<http://www.mpn.lt/Direktoriaus%20isakymai/2012%20m.%20veiklos%20analize.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.)). Taip pat žr.: Lukiškių kalėjimo 

tardymo izoliatoriaus ataskaita apie įstaigos 2012 m. veiklą, 2013. Prieiga per internetą:  
<http://ltik.lt/sites/default/files/ataskaita%20apie%20LTI-K%202012%20m%20%20veikla%20i%20KD%20pataisyta.pdf>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo 2011-ųjų metų veiklos plano ataskaita. Prieiga per internetą: 

<http://ltik.lt/sites/default/files/2011_veiklos_plano_ataskaita.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo ataskaita apie 

įstaigos 2011 m. veiklą. Prieiga per internetą: <http://ltik.lt/sites/default/files/ataskaita_apie_ltik_2011_veikla.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Pravieniškių 

pataisos namų-atvirosios kolonijos 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Prieiga per internetą: <http://www.pravienpn-

ak.lt/attachments/File/Finansiniu_ataskaitu_rinkiniai2012.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
119

 Toliau išnašose pateikiami šie tarptautinių teisės dokumentų pavadinimų trumpiniai: 

ICCPR – Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) (JT);  
ICESCR – Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas (International Convenant on Economic, Social and Cultural rights, 1966); 

BOP – Visų bet kokia forma sulaikytų ar įkalintų asmenų apsaugos principų sąvadas (The United Nations Body of Principles for the Protection of All Persons under 

Any Form of Detention or Imprisonment. The United Nations General Assembly Resolution No. 43/173 of 9 December, 1988) (JT); 

BPTP – Pagrindiniai elgesio su kaliniais principai (Basic Principles for the Treatment of Prisoners, 1990) (JT); 

EPR – Ministrų Komiteto rekomendacija šalims narėms „Dėl Europos kalėjimų taisyklių“ (Recomendation No. R(2006)2 on the European Prison Rules, 2006); 

SMR – Standartinės minimalios elgesio su kaliniais taisyklės (Standart Minimum Rules for The Treatment of Prisoners, 1955) (JT); 

CERD – Tarptautinė konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo (Convention of Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1969) (JT); 
R(98)7 – Rekomendacija „Dėl etinių ir organizacinių sveikatos apsaugos aspektų kalėjimuose“ (Recommendation Concerning the Ethical and Organisational Aspects 

of Health Care in Prison, 1998); 

R(2003)23 – Rekomendacija „Dėl kalėjimų administracijų vykdomo nuteistųjų iki gyvos galvos ir kitų ilgam terminui nuteistų kalinių valdymo“ (R(2003)23 

Recommendation on the Management by Prison Administrators of Life Sentence and Other Long Term Prisoners R(2003)23, 2003); 

CEDAW – Konvencija dėl visų formų diskriminacijos moterims panaikinimo (Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979) 

(JT); 

R(2004)10 – Rekomendacija „Dėl psichinių sutrikimų turinčių asmenų žmogaus teisių ir orumo apsaugos“ (Recommendation Concerning the Protection of the 

Human Rights and Dignity of Persons with Mental Disorders, 2004); 
PME – JT medicinos etikos principai, susiję su sveikatos apsaugos darbuotojų, ypač gydytojų, vaidmeniu apsaugant įkalintus ir sulaikytus asmenis nuo kankinimo ir 

kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo (Principles of Medical Ethics Relevant to the Role of Health Personnel, Particularly Physicians, in the 

Protection of Prisoners and Detainees against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1982); 

PPPMI – Psichikos ligomis sergančių asmenų apsaugos ir psichikos sveikatos priežiūros tobulinimo principai (Principles for the Protection of Persons with Mental 

Illness and the Improvement of Mental Health Care, 1991) (JT); 

R(82)17 – Rekomendacija „Dėl pavojingų nuteistųjų įkalinimo ir pataisymo“ (Recommendation Concerning Custody and Treatment of Dangerous Prisoners, 1982). 
120

 Šiuo tyrimu siekta išsiaiškinti, kiek (kokiu lygmeniu) Europos Sąjungos valstybės yra įtvirtinusios tarptautiniuose teisės aktuose numatytus laisvės atėmimo 

bausmę atliekančių asmenų teisių apsaugos reikalavimus bei rekomendacijas (žr.: Vermeulen G., van Kalmthout A., Paterson N., Knapen M., Verbeke P., De Bondt 
W. Cross-Border. Execution of Judgements Involving Deprivation of Liberty in the EU. Overcoming legal and practical problems through flanking measures. 

Principal European Commission DG Justice (JLS/2009/JPEN/PR/0031/E4). Institute for International Research on Criminal Policy Ghent University. IRCP-series, 

vol. 40. Maclu, 2011. Prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0012/JLS-DC-FinalReport_en.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.); Vermeulen G., van Kalmthout A., Paterson N., Knapen M., Verbeke P., De Bondt W. Material Detention Conditions, Execution of Custodial Sentences and 

Prisoner Transfer in the EU Member States. Principal European Commission DG Justice (JLS/2009/JPEN/PR/0031/E4). Institute for International Research on 

Criminal Policy Ghent University. IRCP-series, Volume 41, Maclu, 2011. Prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0012/JLS-DC-

FR_IRCP41_en.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.)). 

http://www.lrski.lt/
http://ltik.lt/sites/default/files/2011_veiklos_plano_ataskaita.pdf
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lenkdama tik Bulgariją (53 proc.), Lenkiją (51 proc.) ir Airiją (32 proc.). Tai vertintina kaip aktuali nuteistųjų 
teisių apsaugos Lietuvoje problema, nes teisinių reikalavimų įtvirtinimas – pagrindinė prielaida siekiant 
užtikrinti žmogaus teises, siekiant išvengti situacijų, kai dėl neaiškaus ar abstraktaus teisinio reguliavimo 
nėra fiksuojami teisės pažeidimai arba išvengiama teisinės atsakomybės už juos.  

Lietuvai svarbu ratifikuoti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2002 m. gruodžio 18 d. priimtą 
Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų 
protokolą (OPCAT)121 (toliau vadinama – Protokolas), kuris įsigaliojo 2006 m. birželio 22 d. Protokolas 
numato reikalavimą valstybėms nacionaliniu lygmeniu įsteigti arba paskirti vieną ar kelias nacionalines 
institucijas, kurių atstovai reguliariai lankytųsi laisvės atėmimo vietose, siekdami užkirsti kelią jose esančių 
asmenų, iš kurių atimta laisvė, kankinimui ar kitokiam žiauriam elgesiui. Protokole numatytą stebėseną dėl 
efektyvaus žmogaus teisių kalinimo įstaigose užtikrinimo atlieka Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 
įstaiga. Ši įstaiga ne tik tiria asmenų, kuriems apribota laisvė, skundus, tačiau taip pat savo iniciatyva vykdo 
nuolatinę laisvės apribojimo vietų stebėseną, rengdama periodiškus vizitus į kalinimo ir psichinės sveikatos 
priežiūros įstaigas bei fiksuodama žmogaus teisių pažeidimus, teikdama pasiūlymus įstaigų vadovams dėl 
žmogaus teisių padėties gerinimo.122,123 Atsižvelgiant į esamą aktyvią Seimo kontrolierių įstaigos žmogaus 
teisių užtikrinimo veiklą kalinimo įstaigose, manytina, kad šios įstaigos funkcijų išplėtimas kaip nacionalinės 
prevencijos institucijos bei atitinkamai institucijos resursų didinimas turėtų padėti veiksmingiau užtikrinti 
kalinių teises.  

Kitas labai svarbus žmogaus teisių padėties kalinimo įstaigose gerinimo žingsnis – 2009 m. spalio 
11 d. įsigaliojusi Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategija,124 kuria buvo iškelti du tikslai: per 
trumpiausią laiką ir kuo mažesnėmis išlaidomis modernizuoti laisvės atėmimo vietas ir mažinti laisvės 
atėmimo vietų veiklos išlaidas nepažeidžiant visuomenės saugumo. Vienas iš laisvės atėmimo vietų 
modernizavimo šaltinių yra privačių investuotojų lėšos pagal viešos ir privačios partnerystės sutartis (angl. 
Public-Private Partnership, PPP). Siekiant įkalinimo sistemos efektyvumo, planuojama, kad 2015–2017 m. 
Lietuvoje turėtų atsirasti bent keturi privatūs ar iš dalies privatūs tardymo izoliatoriai-kalėjimai / pataisos 
namai. Funkcijų pasiskirstymo tarp viešojo ir privataus subjektų projekte nurodoma, kad privačiam 

                                                           

121
 Konvencijos prieš kankinimą ar kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvus protokolas. Priimtas 2002 m. gruodžio 18 d. Rezoliucija 

Nr. A/RES/57/199 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos penkiasdešimt septintojoje sesijoje. Autentiškas vertimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ministro 

pirmininko tarnybos. Prieiga per internetą: <http://www.lrv.lt/Posed_medz/2013/130403/19.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
122

 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2008 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt/files/353.pdf> (prisijungta 2013 m. liepos 17 d.); 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2009 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt/files/373.pdf>(prisijungta 2013 m. liepos 17 d.); 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2010 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt/files/402.pdf> (prisijungta 2013 m. liepos 17 d.); 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2011 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt/files/462.pdf> (prisijungta 2013 m. liepos 17 d.); 
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2012 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt/files/489.pdf> (prisijungta 2013 m. liepos 17 d.). 
123

 Protokolo 19 str. numato, kad nacionalinėms prevencijos institucijoms suteikiami bent jau šie įgaliojimai:  

a) nuolat tikrinti, kaip elgiamasi su laisvės netekusiais asmenimis laisvės atėmimo vietose, siekiant, jei reikia, sustiprinti jų apsaugą nuo kankinimo ir 

kitokio žiauraus nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo; 

b) teikti atitinkamoms valdžios institucijoms rekomendacijas, kaip pagerinti elgesį su laisvės netekusiais asmenimis ir jiems sudarytas sąlygas, taip pat 

užkirsti kelią kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam elgesiui ar baudimui, atsižvelgiant į atitinkamas Jungtinių Tautų normas; 

c) teikti pasiūlymus ir pastabas dėl galiojančių teisės aktų ar teisės aktų projektų. 

Protokolo 20 str. numato, kad valstybės, šio protokolo šalys, įsipareigoja nacionalinėms prevencijos institucijoms suteikti: 
a) galimybę susipažinti su visa informacija apie laisvės netekusių asmenų skaičių laisvės atėmimo vietose, kaip apibrėžta 4 str., taip pat apie tokių vietų 

skaičių ir jų buvimo vietą; 

b) galimybę susipažinti su visa informacija apie elgesį su šiais asmenimis ir apie jų laikymo nelaisvėje sąlygas; 

c) galimybę patekti į visas laisvės atėmimo vietas, susipažinti su jų įranga ir infrastruktūra; 

d) galimybę privačiai apklausti laisvės netekusius asmenis be liudininkų – asmeniškai arba prireikus per vertėją, taip pat bet kokius kitus asmenis, kurie, 

nacionalinės prevencijos institucijos nuomone, galėtų suteikti reikiamos informacijos; 

e) galimybę pasirinkti, kokias vietas šios institucijos norėtų aplankyti ir kokius asmenis apklausti; 

f) teisę palaikyti ryšius su Prevencijos pakomitečiu, siųsti jam informaciją ir rengti susitikimus su juo (žr.: Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, 
nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvus protokolas. Priimtas 2002 m. gruodžio 18 d. Rezoliucija Nr. A/RES/57/199 Jungtinių Tautų Generalinės 

Asamblėjos penkiasdešimt septintojoje sesijoje. Autentiškas vertimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ministro pirmininko tarnybos. Prieiga per internetą: 

<http://www.lrv.lt/Posed_medz/2013/130403/19.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.)). 
124 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 1248 „Dėl Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategijos ir 

jos įgyvendinimo priemonių 2009–2017 metų plano patvirtinimo“. 

http://www.lrv.lt/Posed_medz/2013/130403/19.pdf
http://www.lrski.lt/files/353.pdf
http://www.lrski.lt/files/373.pdf
http://www.lrski.lt/files/402.pdf
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sektoriui planuojamos perduoti šios funkcijos: išorės perimetro apsauga (fizinė ir technologinė) ir įkalintų 
asmenų priežiūra; pastatų priežiūra ir eksploatavimas; pastatų inžinerinių priemonių priežiūra ir 
eksploatavimas; elektroninių apsaugos priemonių priežiūra ir eksploatavimas; ryšio priemonių priežiūra ir 
eksploatavimas; maitinimo paslaugų teikimas; skalbimo paslaugų teikimas; įkalintųjų apsiprekinimo 
paslaugos teikimas; gamybinis profesinis mokymas; socialinės programos, laisvalaikis, užimtumas; kitų 
buitinių paslaugų teikimas. Tuo metu viešasis sektorius turėtų vykdyti šias funkcijas: privataus asmens 
atliekamų paslaugų administracinė kontrolė; įskaitos tvarkymas; išsilavinimo ir profesinio mokymo paslaugų 
teikimas (bendrojo lavinimo užtikrinimas); nuteistųjų ruošimas ir teikimas lygtiniam paleidimui.125 

Siekiant gerinti žmogaus teisių padėtį areštinėse, 2009 m. liepos 1 d. generalinis policijos komisaras 
patvirtino Areštinių veiklos optimizavimo 2009–2015 metų programą.126 Šia programa siekiama sumažinti 
areštinių skaičių, likviduojant tas, kurios yra prasčiausios fizinės būklės, kuriose laikomas mažas asmenų 
skaičius bei kurios yra nedideliu atstumu nuo greta esančios geresnėmis sąlygomis pasižyminčios 
areštinės.127 Pagrindinė tokio problemos sprendimo būdo pasirinkimo priežastis – lėšų visų areštinių 
renovacijai stoka. Manoma, kad, sumažinus areštinių skaičių, turimus finansinius resursus bus galima 
efektyviau panaudoti fizinėms asmenų laikymo sąlygoms pagerinti.128 

Apibendrinant galima teigti, kad žmogaus teisės nebūti kankinamam ir nepatirti žiauraus, nežmoniško 
ar žeminančio elgesio ar nebūti taip baudžiamam užtikrinimo problematikos aktualumą tikslinga vertinti 
atsižvelgiant į šios žmogaus teisės svarbos ir jos pažeidimų masto bei tęstinumo santykį. Asmens fizinis ir 
psichinis neliečiamumas, jo orumas, pagrečiui ir žmogaus gyvybė yra svarbiausios, ypatingos žmogaus 
vertybės, išreiškiančios žmogaus vientisumą ir jo nepaprastą esmę.129 Vien žmogaus teisės nebūti 
kankinamam ir nepatirti žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar nebūti taip baudžiamam ginamų 
gėrių svarba yra pakankamas faktas, pagrindžiantis šios teisės užtikrinimo problemų analizės aktualumą, 
kurį amplifikuoja tarptautinių ir nacionalinių žmogaus teisių apsaugos institucijų ir organizacijų fiksuojami 
šios teisės pažeidimai Lietuvoje.  

Ypač susirūpinti žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvos kalinimo įstaigose situacija verčia du 
argumentai: (1) esamas sąlygas kalinimo įstaigose, remiantis EŽTT praktika, galima vertinti kaip 
peržengiančias draudimą laikyti žmogų nežmoniškomis bei orumą žeminančiomis sąlygomis; (2) Lietuvos 
valstybės nerūpestingumas ir vangumas sprendžiant problemas, pvz., Komiteto delegacijos savo 
pakartotinių vizitų metu fiksuodavo tas pačias neišspręstas problemas – žmogaus orumą žeminančios 
materialios sąlygos, nepakankamas kalinčių asmenų saugumo užtikrinimas, teisės į privatumą pažeidimai, 

                                                           

125 Plačiau žr.: Andrulionis G. Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategijos įgyvendinimas: atlikti darbai ir laukiantys iššūkiai // 

Konferencijos „Pasirengimas laisvės atėmimo vietų modernizavimui: iššūkiai ir perspektyvos“, vykusios Teisingumo ministerijoje 

2010 m. gegužės 20 d., medžiaga. Prieiga per internetą: <http://www.tm.lt/tm/LAVmodern_kita_info/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
126 Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 5-V-473 „Dėl policijos areštinių veiklos optimizavimo 

2009–2015 metų programos patvirtinimo“. Prieiga per internetą: <http://www.policija.lt/index.php?id=2796&archive=1> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.). 
127 Tokiu būdu šia programa taip pat siekiama racionalesnio policijos pajėgų ir lėšų, skirtų policijos areštinėms remontuoti, rekonstruoti ar 

renovuoti ir jose laikomiems asmenims išlaikyti, panaudojimo; areštinėse laikomų asmenų pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių 

užtikrinimo; saugios ir sveikos gyvenamosios aplinkos sąlygų policijos areštinėse laikomiems asmenims sudarymo; tinkamų darbo sąlygų 

policijos areštinėse dirbantiems policijos pareigūnams ir kitiems darbuotojams sudarymo; tinkamos policijos areštinėse laikomų asmenų 

apsaugos; policijos areštinėse laikomų asmenų skundų dėl netinkamų laikymo sąlygų sumažėjimo. 
128 Plačiau žr.: Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 5-V-473 „Dėl policijos areštinių veiklos 

optimizavimo 2009–2015 metų programos patvirtinimo“. Prieiga per internetą: <http://www.policija.lt/index.php?id=2796&archive=1> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
129 KT 1998 m. gruodžio 9 d. nutarimas // Valstybės žinios, 1998, Nr. 109-3004. 
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kalinimo įstaigų perpildymas ir pan.130 Tai rodo, kad Lietuvos valstybė nepakankamai ėmėsi būtinų 
priemonių šios fundamentalios žmogaus teisės pažeidimams kalinimo įstaigose spręsti.  

 

II.2.2. Probleminiai užtikrinimo aspektai 

II.2.2.1. Netinkamos fizinės kalinių gyvenimo sąlygos 

 

Kaip buvo nurodyta, vienas pagrindinių nagrinėjamų žmogaus teisių pažeidimų – prastos fizinės kalinimo 
sąlygos. Tai specifinis pažeidimas, kadangi jis apima ir tuos atvejus, kai kalinimo įstaigų pareigūnai neatlieka 
jokių tyčinių kankinimo, žmogaus orumą žeminančių veiksmų. Paprastai nežmoniškos ar asmens orumą 
žeminančios kalinimo sąlygos nepriklauso nuo kalinimo įstaigų pareigūnų ar netgi jų vadovų sprendimų, 
todėl tokiais atvejais negali būti tokių veikos požymių kaip tyčinis veikimas ar / ir specialaus tikslo siekimas. 
Žmogaus orumą žeminančios kalinimo sąlygos daugiausia yra valstybės politikos ir nepakankamų 
ekonominių išteklių pasekmė. EŽTT praktikos tendencijos leidžia teigti, kad netinkamos kalinimo sąlygos, 
kurioms daug įtakos daro ekonominiai ar kiti organizaciniai veiksniai, nepateisina žmogaus teisių 
pažeidimo. Tokią nuostatą EŽTT yra ne kartą pabrėžęs bylose dėl žmogaus teisių pažeidimų 
baudžiamajame procese – valstybių pareiga yra organizuoti savo teisinę sistemą taip, kad ji atitiktų sąžiningo 
proceso reikalavimus.131 EŽTK 3 str.132 kontekste valstybių pareiga – organizuoti ir valdyti savo kalinimo 
sistemą taip, kad asmenys nebūtų laikomi žmogaus orumą žeminančiomis sąlygomis. Šie reikalavimai 
nustatyti tarptautiniuose teisės aktuose, kuriuose numatyti žmogaus teisių užtikrinimo kalinimo įstaigose 
standartai. 
EŽTT, nustatydamas, ar kalinimo sąlygos yra nežmoniškos ir / ar žeminančios asmens orumą EŽTK 3 str. 
prasme, atsižvelgia į tokias kalinimo sąlygas kaip kalinimo įstaigos perpildymo lygis, vienam kaliniui 
tenkantis kameros plotas, higienos įrenginių bei patalpų privatumas, jų kokybė ir prieinamumas, apšvietimo, 
ventiliacijos pakankamumas, laikas, praleidžiamas už kameros ribų, bendro naudojimo patalpų buvimas ir 
prieinamumas, maitinimo kokybė ir pakankamumas ir pan. Ypač svarbus elementas, vertinant pažeidimo 
fakto buvimą – vienam kaliniui tenkanti kameros erdvė.133 Pvz., byloje Karalevičius prieš Lietuvą didelę 
asmeninės erdvės stoką EŽTT įvertino kaip pagrindinį kriterijų nustatant kalinimo sąlygų neatitiktį EŽTK 
3 str.: faktas, kad pareiškėjas buvo priverstas gyventi, miegoti ir naudotis tualetu toje pačioje kameroje su 
daugeliu kitų kalinių, buvo savaime pakankamas, lemiantis kančias, peržengiančias tą lygmenį, kuris 

                                                           

130 Report to the Lithuanian Government on the Visit to Lithuania Carried out by the European Committee for the Prevention of Torture 

and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 14 to 23 February 2000. CPT/Inf (2001) 22. Prieiga per internetą: 

<http://www.cpt.coe.int/documents/ltu/2001-22-inf-eng.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Report to the Lithuanian Government 

on the Visit to Lithuania Carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment (CPT) from 17 to 24 February 2004. CPT/Inf (2006) 9. Prieiga per internetą: <http://www.cpt.coe.int/documents/ltu/2006-09-

inf-eng.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Report to the Lithuanian Government on the Visit to Lithuania Carried out by the 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 21 to 30 April 2008. 

CPT/Inf (2009) 22. Prieiga per internetą: <http://www.cpt.coe.int/documents/ltu/2009-22-inf-eng.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.); Report to the Lithuanian Government on the Visit to Lithuania Carried out by the European Committee for the Prevention of 

Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 14 to 18 June 2010. CPT/Inf (2011) 17. Prieiga per internetą: 

<http://www.cpt.coe.int/documents/ltu/2011-17-inf-eng.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
131 Pvz., EŽTT bylose: Multi v. Italy, no 14146/88, 23 March 1994; Susmann v. Germany, 16 September 1996, Reports 1996 – IV. 
132 Remiantis šiuo straipsniu, niekas negali būti kankinamas, patirti nežmonišką ar žeminantį jo orumą elgesį arba būti taip baudžiamas.  
133 Paprastai EŽTT kaip rodiklį vertina plotą kvadratiniais metrais, bet vartoja ir erdvės terminą, kurį vertina ir pagal kitus rodiklius, pvz., 

laiką, praleidžiamą už kameros ribų, judėjimo laisvę, higienos patalpų uždarumą bei privatumą ir pan. 

http://www.cpt.coe.int/documents/ltu/2006-09-inf-eng.htm
http://www.cpt.coe.int/documents/ltu/2006-09-inf-eng.htm
http://www.cpt.coe.int/documents/ltu/2009-22-inf-eng.htm
http://www.cpt.coe.int/en/states/ltu.htm
http://www.cpt.coe.int/documents/ltu/2011-17-inf-eng.pdf
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neišvengiamas atliekant laisvės atėmimo bausmę, ir pakankamas sukelti baimės, sielvarto ir 
nevisavertiškumo jausmus, galinčius pareiškėją pažeminti ir sumenkinti.134 Pabrėžtina, kad EŽTT ypač 
griežtai vertina tinkamo sanitarinio įrenginio nebuvimą ir atitinkamai asmens privatumo pažeidimą: 
fiziologinių poreikių atlikimą kitų kalinių akivaizdoje. Ši aplinkybė buvo itin svarbi pripažįstant EŽTK 3 str. 
pažeidimą 2012 m. byloje Kasperovičius prieš Lietuvą. 
EŽTT yra pažymėjęs, kad tais atvejais, kai kaliniui yra skiriamas mažesnis nei 3 kv. m gyvenamasis plotas, 
pažeidžiamos žmogaus teisės. Tada, kai kaliniui yra skirtas didesnis nei 3 kv. m, bet mažesnis nei 4 kv. m 
plotas, gyvenamojo ploto trūkumas nelaikomas pakankamu rodikliu, kad žmogaus teisės pažeidžiamos, 
tačiau turi būti ypač stengiamasi užtikrinti tinkamas kitas laikymo sąlygas (gerą ventiliaciją, apšvietimą, 
privatumą ir pan.). Priešingu atveju EŽTT laikosi pozicijos, jog tai – žmogaus teisių pažeidimas. 
Byloje Valašinas prieš Lietuvą EŽTT pažymėjo, kad asmeniui tenkantį plotą reikia vertinti, atsižvelgiant į 
kaliniui suteikiamą judėjimo laisvę kalinimo įstaigos viduje, bendrai naudojamų erdvių dydį bei tokias 
sąlygas kaip ventiliacija ir pakankamas natūralus apšvietimas. Šioje byloje EŽTT padarė išvadą, kad 
asmeniui tekę 2,7 ir 3,2 kv. m nėra EŽTK 3 str. pažeidimas, nes asmuo galėjo naudotis plačiomis erdvėmis 
miegamojoje ir kitose bendro naudojimo erdvėse, nebuvo apšvietimo ar ventiliacijos trūkumo, turėjo daug 
judėjimo laisvės kalinimo įstaigos viduje.135 EŽTT pabrėžė, kad šis atvejis skiriasi nuo situacijos, nagrinėtos 
byloje Peers prieš Graikiją, kai du asmenys dalijosi 7 kv. m ploto mažai ventiliuojamą kamerą ir turėjo daug 
mažiau judėjimo galimybių už kameros ribų.136 
Ši situacija skiriasi nuo kitų dviejų bylų, kuriose Lietuva buvo pripažinta pažeidusi EŽTK 3 str. Šiose bylose 
svarbiomis žmogaus teisių pažeidimą pagrindžiančiomis aplinkybėmis buvo pripažinta tai, kad nuteistieji 
buvo kalinti mažose patalpose kartu su daugeliu kitų asmenų, vienam asmeniui tenkant mažiau nei 2 kv. m 
ploto, apie 23 valandas per parą praleidžiant kameroje, prastomis apšvietimo ir ventiliavimo sąlygomis, 
naudojantis toje pačioje kameroje esančiu atviru tualetu kitų kalinių akivaizdoje, nesuteikiant pakankamai 
galimybių pasinaudoti dušu ir prausyklomis.137 Pažymėtina, kad tokios žmogaus teises pažeidžiančios 
sąlygos buvo nustatytos Šiaulių (byloje Karalevičius prieš Lietuvą) ir Lukiškių (byloje Savenkovas prieš Lietuvą) 
tardymo izoliatoriuose.  
Tarptautiniai teisės aktai numato šiuos pagrindinius įpareigojimus, susijusius su fizinių kalinimo sąlygų 
užtikrinimu: (1) skirti kaliniams individualias kameras miegojimui;138 (2) užtikrinti pakankamą kameros 
ploto dydį (erdvę) vienam kaliniui;139 (3) draudimą apgyvendinti kamerose daugiau kalinių, nei tai leidžia 
fizinis jų suplanavimas, išskyrus išimtinius atvejus;140 (4) užtikrinti pakankamą gyvenamųjų patalpų dydį, 
apšvietimą, šildymą, ventiliavimą ir instaliacijas.141  
Didelė dalis reikalavimų, susijusių su kalinių gyvenimo sąlygomis kamerose, nėra tiesiogiai įtvirtinti Lietuvos 
teisės aktuose. Teisės aktai nenumato reikalavimo skirti kaliniams miegoti individualias kameras. Dėl 
kalinimo įstaigų perpildymo ir nepajėgumo suteikti minėtų sąlygų toks teisinis reikalavimas būtų formalus ir  
 

                                                           

134 Karalevičius v. Lithuania, no. 53254/99, 7 April 2005. 
135 Valašinas v. Lithuania, no. 44558/98, ECHR 2001-VIII. 
136 Ten pat. Taip pat: Peers v. Greece, no. 28524/95, §§ 67-68, 74, ECHR 2001-III. 
137 Žr.: Karalevičius v. Lithuania, no. 53254/99, 7 April 2005; Savenkovas v. Lithuania, no. 871/02, 18 November 2008. 
138 SMR 9(1), EPR 18.5. 
139 Kameros erdvės dydis turi būti priklausomas nuo laiko, praleidžiamo kameroje, kalinių, apgyvendintų kameroje, skaičiaus ir tokių 

sanitarinių mazgų, kurie užtikrintų asmens privatumą, prieinamumo (SMR 9, 10, 11, 12, EPR 19, 19.3). 
140 SMR 9(1), 10, EPR 18.1, 18.3, 18.4, 18.6. 
141 SMR 9, 10, 11, 12, 13, EPR 18. 
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faktiškai neįgyvendinamas. Nors minimalaus ploto vienam kaliniui normatyvai142 yra įtvirtinti, praktiškai 
daugeliu atvejų jų nėra laikomasi dėl perpildymo problemos. Kaip jau aptarta, kai kuriose kalinimo įstaigose 
(ypač kardomojo kalinimo) nėra užtikrinamos ir pakankamos apšvietimo, vėdinimo, šildymo ir panašios 
sąlygos. 
Kaip nurodyta, pagrindinės šių sąlygų neužtikrinimo priežastys – kalinimo įstaigų perpildymo ir šių įstaigų 
pastatų architektūros bei būklės problemos, kurioms išspręsti visų pirma reikia politinių ir ekonominių 
sprendimų koreguojant baudžiamąją politiką ir suteikiant lėšų kalinimo įstaigoms renovuoti ar statyti 
naujiems pastatams. Rekomendacijas mažinti kalinimo įstaigų perpildymą teisinėmis ir politinėmis 
priemonėmis numato ir tarptautinių organizacijų143 dokumentai.  
Kalbant apie kalinimo įstaigų perpildymą, pabrėžtina, kad tiek Komitetas, tiek Lietuvos mokslininkai siūlo 
šią problemą spręsti mažinant kalinių skaičių. Pasak G. Sakalausko, viena pagrindinių didelį kalinių skaičių 
Lietuvoje lemiančių priežasčių yra ne tiek dažnas laisvės atėmimo bausmės taikymas, kiek jos vidutinė 
trukmė, kuri Lietuvoje skaičiuojama metais, o daugumoje Europos valstybių tesudaro keletą mėnesių.144 
Todėl siekiant spręsti šią problemą, baudžiamojo įstatymo sankcijose būtina trumpinti laisvės atėmimo 
bausmes ir / arba griežtinti jų skyrimo kriterijus. Tiesa, šį tikslą sunku įgyvendinti dėl priešiško politikų ir 
visuomenės požiūrio bei jų veikiamos Lietuvos baudžiamosios politikos praktikos. 
Vis dėlto pabrėžtina, kad, kaip nurodyta, labiausiai žmogaus orumą žemina ne laisvės atėmimo bausmės 
vykdymo įstaigų, o tardymo izoliatorių sąlygos. Atsižvelgiant į tai, prioritetas turi būti teikiamas būtent šių 
kalinimo įstaigų sąlygų ir jų perpildymo problemoms spręsti.  
Tardymo izoliatorių perpildymo problema labiau susijusi ne tiek su laisvės atėmimo bausmės trukme, kiek 
su baudžiamojo proceso kardomųjų priemonių teisinio reguliavimo ir taikymo ypatumais – dažnas 

                                                           

142 Teisingumo ministro 2010 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl 

Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Valstybės žinios, 2010, Nr. 49-2408) 111 punkte nustatyta, jog iki 

Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2009–2017 metų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1248 (Valstybės žinios, 2009, Nr. 121-5216), numatytų priemonių įgyvendinimo vienam 

asmeniui tenkantis minimalus gyvenamųjų patalpų plotas negali būti mažesnis kaip: 

- 3,1 kv. m – pataisos įstaigų bendrabučių tipo patalpose (išskyrus Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių-pataisos namus ir 

Pravieniškių gydymo ir pataisos namus); 

- 3,6 kv. m – pataisos įstaigų kamerų tipo patalpose; 

- 4,1 kv. m – Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų ir Pravieniškių gydymo ir pataisos namų gyvenamosiose 

patalpose; 

- 5,1 kv. m – Laisvės atėmimo vietų ligoninės palatose.  

Pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymą Nr. V-124 

„Dėl didžiausio tardymo izoliatoriuje ir areštinėje leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, 

tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje nustatymo“ (Valstybės žinios, 2010, Nr. 55-2731 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)) 

vienam asmeniui tenkantis minimalus plotas tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje negali būti mažesnis kaip 3,6 kv. m, o Kauno 

nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose – ne mažesnis kaip 4,1 kv. m.  

Pagal iki 2010 m. balandžio 11 d. galiojusios Lietuvos higienos normos HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. 

Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 

22 d. įsakymu Nr. 461 (Valstybės žinios, 1999, Nr. 90-2668), reikalavimus, vienam asmeniui, esančiam laisvės atėmimo ir kardomojo 

kalinimo įstaigoje, turėjo būti suteiktas 5 kv. m kameros plotas arba 3 kv. m bendrabučio gyvenamojo kambario plotas.  
143 Pvz.: Council of Europe, Committee of Ministers. Recommendation R(99)22 of the Committee of Ministers to Member States 

Concerning Prison Overcrowding and Prison Population Inflation (Adopted by the Committee of Ministers on 30 September 1999 at the 

681st Meeting of the Ministers' Deputies). Compendium of Conventions, Recommendations and Resolutions Relating to Penitentiary 

Questions. Council of Europe, Starsbourg, 2007; Council of Europe, Committee of Ministres. Consistency in Sentencing: 

Recommendation No. R (92) 17, Adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 19 October 1992 and Explanatory 

Memorandum. Strasbourg: Council of Europe Press; Croton, NY: Manhattan Pub. Co., 1993; European Committee for the Prevention of 

Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) standarts (CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2013). 
144 Sakalauskas G. Įkalinimas Lietuvoje: praktika ir prasmė // Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2007, Nr. 2 (20), p. 127. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=354370
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suėmimo taikymas145 lemia tardymo izoliatorių perpildymą. Laisvės atėmimo bausmės įstaigų perpildymo 
problemą galima įveikti trumpinant baudžiamojo įstatymo sankcijose numatytą laisvės atėmimo trukmę, 
plačiau taikant bausmės vykdymo atidėjimo ir lygtinio paleidimo (probacijos) institutus. O kardomosios 
priemonės suėmimo taikymo sumažinimas gali būti pasiektas griežtinant baudžiamojo proceso įstatyme 
numatytus suėmimo taikymo pagrindus, taikant švelnesnes kardomąsias priemones.146 Kita vertus, suėmimo 
taikymas priklauso ir nuo teisėsaugos institucijų pareigūnų požiūrio – yra atvejų, kai suėmimo skyrimas 
nepakankamai pagrindžiamas teisiniais ir faktiniais argumentais.147 
Bendra baudžiamosios politikos priemonė, kuri gali padėti mažinti tiek suėmimo, tiek laisvės atėmimo 
bausmės taikymą – nusikalstamų veikų dekriminalizavimas. Vis dėlto, atsižvelgiant į pastarojo dešimtmečio 
baudžiamosios politikos tendencijas, mažai tikėtina, kad bus dekriminalizuojamos veikos, už kurių 
padarymą dažnai taikoma laisvės atėmimo bausmė. Antai nuo BK įsigaliojimo nė viena nusikalstama veika 
nebuvo dekriminalizuota, priešingai – baudžiamoji politika plėtojosi baudžiamosios atsakomybės 
griežtinimo ir naujų veikų kriminalizavimo kryptimi.148  
Perpildymo problemą sprendžiant bausmių politikos švelninimo būdu, tačiau negerinant fizinių kalinimo 
sąlygų, tam tikra žmonių dalis vis tiek bus laikoma prastos fizinės būklės patalpose. Kaip nurodyta, EŽTT 
jurisprudencijoje bei tarptautinių organizacijų rekomendacijose žmogaus orumą žeminančiomis sąlygomis 
pripažįstami ne tik maža vienam asmeniui tenkanti privati erdvė, bet ir kiti fiziniai kalinimo įstaigos patalpų 
būklės parametrai: nepakankamas apšvietimas, vėdinimas, šildymas, prasta sanitarinių ir higienos įrenginių 
kokybė bei nepakankamas prieinamumas ir pan. (šių sąlygų neatitiktis žmogaus orumo standartams, kaip 
buvo nurodyta, fiksuojamas ir Lietuvoje). Taigi galima teigti, kad žmonių kalinimo neišvengiamumas lemia 
kalinimo įstaigų sistemos modernizavimo būtinumą – net ir sumažinus kalinių skaičių, dabartinėmis 
sąlygomis, nepaisant galimai padidėsiančio vienam kaliniui tenkančio ploto, jie vis tiek bus priversti kęsti 
prastas higienos, sanitarinių įrenginių, vėdinimo, apšvietimo ir pan. sąlygas, kurias lemia bloga (avarinė) 
fizinė kalinimo įstaigų pastatų būklė. Atsižvelgiant į tai, manytina, kad, siekiant pagerinti žmogaus teisių 
užtikrinimo padėtį kalinimo įstaigose, turėtų būti derinamos bausmių politikos švelninimo ir laisvės 
atėmimo įstaigų modernizavimo strategijos.149  
Svarbi fizinių kalinimo sąlygų sritis – higienos ir maitinimo sąlygos, kurių užtikrinimo lygmuo EŽTT 
jurisprudencijoje vertinamas kaip svarbus kriterijus nustatant, ar buvo pažeistas EŽTK 3 str.150 Ypač 
reikšmingas rodiklis – tai, ar asmuo turi pakankamų galimybių naudotis higienos įrenginiais – pakankamai 
dažnai praustis, naudotis tualetu, kurio įrengimas užtikrina asmens privatumą. Atlikus nacionalinių teisės 
aktų atitikties tarptautiniams dokumentams analizę, darytina išvada, kad Lietuvoje teisės aktai 
nepakankamai užtikrina tarptautinius kalinių higienos sąlygų teisinius standartus. Nacionaliniai teisės aktai 

                                                           

145 Apie šią problemą žr. šio tyrimo II.1 skyriaus „Teisė į fizinę laisvę: asmens suėmimo garantijų kontekstas“ II.1.2.1 paposkyrį 

„Suėmimo kaip ultima ratio priemonės netaikymas“.  
146 Kardomojo kalinimo trukmę galima sumažinti šiais būdais: 1) didinant BPK 122 str. 8 d. numatytos suėmimo taikymo sąlygos – 

minimalios galimos laisvės atėmimo bausmės už įtariamojo (kaltinamojo, teisiamo) asmens padarytus nusikaltimus ribą; 2) numatant, kad 

suėmimo laikas negali viršyti tam tikros dalies, pvz., 2/3 galimos laisvės atėmimo bausmės; 3) teismui atsižvelgiant į potencialios 

bausmės rūšį ir dydį vadovaujantis bylos aplinkybėmis, daugiau taikant švelnesnes kardomąsias priemones. 
147 Žr.: Bikelis S., Gutauskas A., Liesis M., Mališauskaitė-Simanaitienė S., Prapiestis D. Suėmimo skyrimo ir taikymo pagrįstumas 

Lietuvoje. Teisės instituto mokslinė analizė, 2009. Taip pat apie suėmimo skyrimo pagrindo nepakankamai įtikinamo argumentavimo 

problemą žr. šio tyrimo II.1 skyriaus „Teisė į fizinę laisvę: asmens suėmimo garantijų kontekstas“ II.1.2.2 paposkyrį „Suėmimo skyrimas 

argumentuojant tik nusikaltimo sunkumu ir įstatymo sankcijoje numatyta griežta laisvės atėmimo bausme“.  
148 Žr.: Sakalauskas G., Bikelis S., Kalpokas V., Pocienė A. Baudžiamoji politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai. Vilnius: 

Teisės institutas, 2012. 
149 Šiuo požiūriu teigiamai vertintinas anksčiau aptartas valstybės institucijų siekis modernizuoti kalinimo įstaigų sistemą Lietuvoje, 

įgyvendinant 2009 m. spalio 11 d. įsigaliojusią Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją. 
150 Valašinas v. Lithuania, no. 44558/98, ECHR 2001-VIII; Savenkovas v. Lithuania, no. 871/02, 18 November 2008; Kalashnikov v. 

Russia, no. 47095/99, ECHR 2002-VI. 
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neįtvirtina reikalavimo garantuoti kaliniams galimybę naudotis tinkamais sanitariniais ir prausimosi 
įrenginiais, užtikrinant pagarbą jų privatumui,151 taip pat Lietuvos teisėje tik iš dalies įtvirtintas reikalavimas, 
kad visose kamerose sanitariniai įrenginiai (tualetai) būtų tinkamai atitverti.152  
Žmogaus orumą žeminančio elgesio kriterijumi, atsižvelgiant į EŽTT praktiką, gali būti pripažintas ir 
netinkamas asmens aprūpinimas apranga ir maitinimu. Tarptautiniai teisės aktai numato reikalavimus, kad 
kaliniai būtų aprūpinami tinkama klimatui apranga, kuri nebūtų žeminanti ir atitiktų asmens amžių.153 
Lietuvos teisės aktai įtvirtina reikalavimą suteikti laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantiems 
asmenims, kurie neturi tinkamos aprangos, klimato sąlygas atitinkančius rūbus. Tačiau toks reikalavimas 
nėra numatytas asmenims, atliekantiems arešto bausmę ir bausmę atvirosiose kolonijose.154 Taip pat 
jokiame teisės akte nėra specialaus reikalavimo, kad rūbai nežemintų asmens orumo ir būtų jam tinkami 
atsižvelgiant į jo amžių. Tokia teisinio reguliavimo spraga gali sudaryti sąlygas žeminti žmogaus orumą, 
praktiškai suteikiant jo amžiaus arba fizinių duomenų neatitinkančius rūbus. 
Lietuvos teisinis reguliavimas daugeliu atvejų atitinka tarptautinius teisinius kalinių maitinimo standartus.155 
Lietuvos teisės aktai detaliai reguliuoja kalinių maitinimą: numatytos specialios mitybos normos dirbantiems 
ir nedirbantiems vyrams ir moterims, nepilnamečiams, vegetarams, ligoniams, žindančioms moterims ir 
kūdikiams. Taip pat yra numatytas reikalavimas atsižvelgti į religinius asmens įsitikinimus,156 nors, kita 
vertus, nėra įtvirtintas reikalavimas atsižvelgti į kalinčio asmens kultūrą. 

                                                           

151
 SMR 12, 13, EPR 19.3, 19.4, 19.7. 

152
 ICCPR 10(1), SMR 12, BOP 1, BPTP 1, EŽTK 3, EPR 19.3, Peers v. Greece, no. 28524/95, §§ 67-68, 74, ECHR 2001-III. Pvz., Lietuvos 

higienos normoje HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Valstybės žinios, 2010, Nr. 41-1999) yra 

numatytas reikalavimas įrengti atskirus sanitarinius mazgus tik kamerų tipo patalpose. Daugelis nuteistųjų kali bendrabučio tipo patalpose, 

kuriose yra įrengtos sanitarinės patalpos su keletu sanitarinių mazgų. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2010 m. pripažino pagrįstu 

nuteistojo skundą dėl sąlygų ir privatumo neužtikrinimo Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų sanitarinio mazgo patalpose. Kontrolieriaus tyrimo 

metu buvo nustatyta, kad ne visi sanitariniai mazgai yra atitverti vienas nuo kito. Taip pat Seimo kontrolierius bei Komitetas nustatė, kad tardymo 

izoliatoriuose ir areštinėse ne visose kamerose tualetai yra pakankamai atitverti, kad užtikrintų asmens privatumą (Lietuvos Respublikos Seimo 

kontrolieriaus 2011 m. lapkričio 22 d. pažyma Nr. 1/3D-3112 „Dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės patikrinimo, 

vykusio 2011 m. spalio 13 d.“ Prieiga per internetą:  

<http://www.lrski.lt/lt/seimo-kontrolieriu-veikla/zmogaus-teisiu-padeties-uzdarose-laisves-apribojimo-institucijose-stebesena/117-pazyma-del-

2011-m-spalio-13-d-patikrinimo-vilniaus-apskrities-vyriausiojo-policijos-komisariato-arestineje.html> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.)). 

2012 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos atliekamos stebėsenos laisvės apribojimo vietose vizito Marijampolės 

pataisos namuose metu konstatuota, kad, be kita ko, gyvenamosiose kamerose buvo juntama drėgmė, trūko sanitarinių mazgų, vietų ilgalaikiams 

pasimatymams. Lankantis šių pataisos namų valgykloje buvo juntamas blogas kvapas, ne visi virtuvės darbuotojai vilkėjo chalatus; konstatuota, 

kad patalpoms reikalingas remontas. 2012 liepos 25 d., lankantis Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos 

komisariato areštinėje, nustatyta, kad, nors areštinės patalpų būklė yra labai gera, tačiau dušo patalpos buvo įrengtos netinkamai (naudojantis dušu 

būdavo užliejamos ir kitos patalpos), sanitariniuose mazguose buvo įrengti ne vandalizmui atsparūs unitazai, o tik vadinamosios „tupyklos“, ir tai 

iš esmės kelia tų pačių problemų, su kuriomis susiduriama ir senose areštinėse (žr.: Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2012 metų veiklos 

ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
153

 SMR 17(1), EPR 20.1, 20.2.  
154

 Palyginti trumpas asmens laikymo areštinėse laikas nereiškia, kad asmeniui nebus reikalinga apranga, ypač atsižvelgiant į tai, kad jose, kaip 

teigiama Komiteto ataskaitose, šaltuoju metų sezonu būna nepakankamai šildoma. Atvirosiose kolonijose kalintys asmenys, palyginti su 

kalinčiaisiais kitose įkalinimo įstaigose, turi daug judėjimo bei ryšių su išoriniu pasauliu laisvės, bet tai neleidžia atmesti galimybės, kad kai kurie 

kalintys asmenys negali patys pakankamai pasirūpinti reikiama apranga. 
155

 Tarptautiniai teisės aktai numato reikalavimą teikti pakankamą kiekį turinčio organizmui vertingų medžiagų maisto, atsižvelgiant į kalinių 

sveikatos, fizinę būklę, specialius dietos, religinius, kultūrinius poreikius (SMR 20(1), EPR 22.1, 22.6.); užtikrinti galimybę naudotis švariu 

geriamuoju vandeniu (SMR 20(2), EPR 22.5). 
156

 Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas // Valstybės žinios, 2002, Nr. 73-3084 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); Lietuvos 

Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas // Valstybės žinios, 2008, Nr. 81-3172 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); Asmenų, laikomų 

kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklės. Patvirtintos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 4/07-117 // Valstybės žinios, 2006, Nr. 52-1923; Fiziologinės mitybos 

normos asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose. Patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 

9 d. nutarimu Nr. 14 // Valstybės žinios, 2002, Nr. 4-98; Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 253 „Dėl 

skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo 

vietose, patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2002, Nr. 98-4385. 

http://www.lrski.lt/
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Vis dėlto, nepaisant detalaus teisinio reglamentavimo, faktinė situacija verčia abejoti teisės į visavertę 
aprangą ir mitybą užtikrinimu Lietuvos kalinimo įstaigose. Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos pateikti statistiniai duomenys rodo, kad kalinių būtiniesiems 
poreikiams skiriamas mažas finansavimas: 2011 m. ir 2012 m. vieno kalinio aprangai ir patalynei vidutiniškai 
per dieną buvo skiriama atitinkamai 0,30 ir 0,51 Lt, o vieno kalinčio asmens mitybai per dieną vidutiniškai 
buvo skiriama atitinkamai 4,86 ir 4,83 Lt.157 Pabrėžtina, kad nedidelį maitinimo ir higienos reikmenų 
tiekimo finansavimą taip pat lemia ir teisės aktais nustatyti normatyvai.158 
Taip pat pažymėtina, kad 2008–2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai nustatė įvairius 
maitinimo organizavimo pažeidimus.159 Čia svarbu paminėti ir 2012 m. probleminę situaciją, Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministrui 2012 m. kovo 9 d. priėmus įsakymus (Nr. 1R-68, 1R-69 ir 1R-70), 
kuriuose buvo numatyti kalinamiesiems leidžiami įsigyti ir turėti maisto produktai bei būtiniausi reikmenys, 
taip pat naudojimosi asmeniniais kompiuteriais tvarka. Dėl šiuose įsakymuose numatytų pakeitimų 
daugelyje įkalinimo įstaigų kalinamieji paskelbė bado akcijas. Reaguodamas į šią situaciją, Seimo 
kontrolierius savo iniciatyva atliko tyrimus bei nustatė, kad šie teisingumo ministro aktai pažeidė nuteistųjų 
teises į tinkamą (pakankamą) maitinimą.160 Buvo pripažinta, kad pažeistos įstatymais nustatyto reguliavimo 
normos, kurios Teisingumo ministerijai numatė teisę nustatyti tik draudžiamų įsigyti maisto produktų ir 
būtiniausių reikmenų sąrašą, o priimtais įsakymais buvo numatytas leidžiamų įsigyti maisto produktų ir 
būtiniausių reikmenų sąrašas. Toks reglamentavimas, Seimo kontrolieriaus nuomone, būtų galėjęs pažeisti 
kalinamųjų  teises  patiems  rinktis,  kokių  maisto  produktų  ar  būtiniausių  reikmenų  ir kiek  jiems  įsigyti  

                                                           

157 Vieno asmens išlaikymui per dieną panaudotų lėšų įkalinimo įstaigose 2011 m. suvestinė. Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos administracijos reikalų skyrius, 2012 m. vasario 7 d. Prieiga per internetą: 

<http://www.kalejimudepartamentas.lt/default.aspx?item=vkl_at_mt&id=3839> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Vieno asmens 

išlaikymui per dieną panaudotų lėšų įkalinimo įstaigose 2012 m. suvestinė. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos Administracijos reikalų skyrius, 2013 m. sausio 30 d. Prieiga per internetą:  

<http://www.kalejimudepartamentas.lt/?item=vkl_at_mt&lang=1> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
158 Pvz., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 29 įsakymas Nr. 1R-485 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 253 „Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų 

asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ pakeitimo“ (Valstybės žinios, 2007, Nr. 2-92) 

nustatytos vidutinės paros maitinimo išlaidos asmenims yra tokios: 

vienam dirbančiam vyrui, laikomam kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 4,65 Lt iki 6,50 Lt; 

vienam nedirbančiam vyrui, laikomam kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 3,50 Lt iki 5,00 Lt; 

vienai dirbančiai moteriai, laikomai kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 4,90 Lt iki 5,90 Lt; 

vienai nedirbančiai moteriai, laikomai kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 4,10 Lt iki 5,10 Lt; 

vienam nepilnamečiui, laikomam kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, ne mažesnės kaip 6,60 Lt; 

vienai nėščiai moteriai, laikomai kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 6,70 Lt iki 7,70 Lt; 

vienai krūtimi maitinančiai motinai, laikomai kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietoje, nuo 7,00 Lt iki 8,00 Lt; 

vienam kūdikiui (vaikui) nuo 6,30 Lt iki 8,00 Lt; 

vienam ligoniui ir neįgaliajam: vyrui nuo 4,65 Lt iki 6,50 Lt, moteriai nuo 4,90 Lt iki 5,90 Lt, nepilnamečiui ne mažesnės kaip 7,00 Lt, 

nėščiai moteriai nuo 7,00 Lt iki 8,00 Lt, krūtimi maitinančiai motinai nuo 7,00 Lt iki 8,00 Lt, kūdikiui (vaikui) nuo 6,30 iki 8,00 Lt; 

maisto produktų pirkimo išlaidų norma vienam asmeniui, vežamam iš kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo vietos, nuo 2,80 Lt iki 

3,80 Lt. 
159 2009 m. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių ataskaitoje nurodoma, kad nustatyti keli atvejai, kai Laisvės atėmimo vietų 

ligoninėje pacientai savo atvykimo į gydymo įstaigą dieną negaudavo maisto. Išsiaiškinta, jog dėl didelio atvykstančių konvojuojamų 

asmenų skaičiaus bei atliekamo jų medicininio patikrinimo ir asmens kratų suimtieji ir nuteistieji į gydomuosius skyrius patekdavo po 

dienotvarkėje numatyto maitinimo laiko (žr.: Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2009 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: 

<http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.)). 
160 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2012 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
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(neviršijant visų leidžiamų turėti daiktų svorio kilogramais).161 Nors šie įsakymai galų gale buvo atšaukti, 
Seimo kontrolierius pabrėžė, kad didelės reikšmės turi tai, kiek dėmesio valstybėje yra skiriama teisėkūrai, 
kadangi paskubomis, neatsižvelgus į visas aplinkybes, kuriant teisės aktus, gali būti padaroma nemažai 
klaidų, gali trūkti nuoseklumo, tikslingumo. Klaidos kuriant teisės aktus, susijusius su žmogaus teisių bei 
laisvių įgyvendinimu ir apsauga, yra netoleruotinos, kadangi žmogaus teisės ir laisvės yra viena iš 
pagrindinių konstitucinių vertybių.162  
Autoriaus nuomone, gali būti pateisinamas šio sprendimo deklaruojamas tikslas – kovoti su nuteistųjų 
nelygybe, kriminalinės subkultūros apraiškomis. Kita vertus, atsižvelgiant į mažą maitinimo finansavimą, 
galima teigti, jog tai taip pat yra asmens teisės į visavertę mitybą ribojimas (valstybė tokiu atveju ne tik pati 
neužtikrintų šios teisės, bet netgi ribotų kalinčių asmenų galimybes pasirūpinti patiems). Tokį sprendimą 
būtų galima pateisinti, jeigu valstybė užtikrintų visavertį maitinimą ne tik formaliai (t. y. teisiniu 
reguliavimu), bet ir faktiškai skirdama didesnį finansavimą kalinių mitybai.  
 Apibendrinant galima teigti, kad blogos fizinės nuteistųjų gyvenimo sąlygos Lietuvos kalinimo įstaigose, 
nepaisant tarptautinių žmogaus teisių organizacijų įspėjimų bei nepalankių EŽTT sprendimų – problema, 
besitęsianti per visą nepriklausomos Lietuvos (nuo 1990 m.) laikotarpį. Šiai problemai išspręsti trūko tiek 
politinės valios, tiek finansinių išteklių. Viena esminių problemos priežasčių – įkalinimo įstaigų perpildymas, 
kurį lemia Lietuvoje įgyvendinama baudžiamoji politika: platus laisvės atėmimo bausmių taikymas, ilga jų 
trukmė ir dažnas kardomosios priemonės – suėmimo – taikymas. Būtent šioms problemoms spręsti, 
autoriaus nuomone, trūksta politinės valios: pataikaujama visuomenėje vyraujančiam nepalankiam požiūriui 
į nuteistuosius. Finansinių išteklių stoka yra susijusi su kalinimo įstaigų pastatų būkle. Tik neseniai imtasi 
daryti ryžtingesnius žingsnius, siekiant gerinti esamą padėtį: priimta ir pradėta įgyvendinti Laisvės atėmimo 
vietų modernizavimo strategija. Taip pat darytina išvada, kad Lietuvos kalinimo įstaigose stokojama 
tinkamo aprūpinimo būtinaisiais poreikiais: maitinimu ir apranga, todėl nukenčia, kaip aptariama kituose 
poskyriuose, labiausiai pažeidžiamos kalinčių asmenų grupės.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

161 Pvz., Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2012 m. ataskaitoje teigiama, kad jeigu Teisingumo ministerija ir būtų turėjusi 

įgaliojimus nustatyti suimtiesiems ir nuteistiesiems leidžiamų įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų sąrašą ir kiekį (svorį), 

Seimo kontrolieriui abejonių kėlė tai, jog (pagal parengtus įsakymus) nebūtų buvę leidžiama įsigyti maisto produktų stikliniuose ir 

skardiniuose induose, kiaušinių, konditerijos gaminių (vaflių, sausainių), žalių bulvių, miltų, makaronų, kruopų, margarino, grietinės, 

razinų, medaus, uogienės, džemo, lukštentų saulėgrąžų sėklų ir pan. Taip pat nebūtų buvę galima įsigyti šių būtiniausių reikmenų: 

elektrinių skutimosi priemonių, veidrodėlių, vazelino, vatos, marlės, diržų, šalikų, skarelių, akinių dėklų. Seimo kontrolieriui taip pat kėlė 

abejonių teisingumo ministro įsakymų prieduose įtvirtintas leidžiamas maksimalus kiekis maisto produktų ir būtiniausių reikmenų, kurį 

būtų galėję įsigyti suimtieji ir nuteistieji. Kontrolieriui kilo abejonių, ar numatyto drabužių kiekio būtų užtekę tuomet, kai turima apranga 

būtų buvusi skalbiama. Be to, kontrolierius abejojo, ar, esant dabar galiojančioms paros maitinimo išlaidų normoms (pvz., vienam 

nedirbančiam vyrui, laikomam suėmimo ar laisvės atėmimo vietoje, skiriama nuo 3,50 Lt iki 5,00 Lt), bet apribojus suimtųjų bei 

nuteistųjų galimybę įsigyti norimą maisto produktų kiekį ir asortimentą, įkalinimo įstaigose laikomiems asmenims būtų buvęs užtikrintas 

racionalus maitinimas (žr.: Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2012 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: 

<http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
162 Ten pat.  
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II.2.2.2. Nepakankama apsauga nuo kitų kalinių smurto 

 

Kalinimo įstaigų subkultūros tyrimai užsienyje ir Lietuvoje163 rodo, kad smurtas yra neatsiejama kasdienės 
kalinių socialinės aplinkos dalis, esminis subkultūros elementas, palaikantis kalinių hierarchiją, jų santykius 
reguliuojančias subkultūros normas. Neabejotina, kad dėl smurto, žeminimo kaliniai patiria fizines ir 
dvasines kančias, kurių intensyvumas turėtų viršyti minimalų kančių lygmenį, neišvengiamą atliekant laisvės 
atėmimo bausmę.  

Iš viso įkalinimo įstaigose 2008–2012 m. kasmet vidutiniškai buvo užregistruojamos 238 
nusikalstamos veikos, iš jų smurtinių – vidutiniškai 40,4. Nužudymų vidutiniškai užregistruota – 1,6, 
atitinkamai sunkių sveikatos sutrikdymų – 2,2, nesunkių sveikatos sutrikdymų – 30,8, nežymių sveikatos 
sutrikdymų – 5,4 (žr. autoriaus sudarytą lentelę). Po vieną seksualinio prievartavimo atvejį buvo 
užregistruota 2008 ir 2012 m. Atitinkamai šiuo periodu buvo užregistruoti vidutiniškai 23 įtariamieji ir 36 
nukentėjusieji nuo smurtinių nusikalstamų veikų.164 
 
1 lentelė. Smurtinės nusikalstamos veikos Lietuvos kalinimo įstaigose 2008–2012 m.  

 

Smurtinės nusikalstamos veikos kalinimo įstaigose 2008 2009 2010 2011 2012 

Iš viso 39 41 53 33 36 

Iš jų Nužudymai - 3 3 - 2 

Sunkūs sveikatos sutrikdymai 3 2 3 1 2 

Nesunkūs sveikatos sutrikdymai 28 29 37 31 29 

Nežymūs sveikatos sutrikdymai 7 7 10 1 2 

Seksualiniai prievartavimai 1 - - - 1 

                                                           

163 Petkus A. Kriminalinė subkultūra Lietuvos penitencinėse įstaigose: kriminologinė analizė. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, 

teisė (01 S). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006; Petkevičiūtė R. Įkalinti vyriškumai Lietuvos nuteistųjų subkultūroje ir 

Lenkijos nuteistųjų popkultūroje // Kultūra ir visuomenė, 2010, Nr. 1 (2); Piškinaitė-Kazlauskienė L. Lietuvos kalinių vyrų buitis ir 

bendravimo kultūra // Liaudies kultūra, 2001, Nr. 3 (78); Homel R. & Thomson C. Causes and prevention of violence in prisons // 

O’Toole S. & Eyland S. (Eds.). Corrections criminology. Sydney: Hawkins Press, 2005, p. 101–108; Cooley D. Criminal Victimization in 

Male Federal Prisons (Canada) // Canadian Journal of Criminology, 1993, vol. 35, issue 4; Dabbs J. M., Carr T. S., Frady R. L. et al. 

Testosterone, Crime and Misbehaviour Among 692 Male Prison Inmates // Personality and Individual Differences, 1995, vol. 18 (5), 

May; Ekland-Olson S. Crowding, Social Control and Prison Violence: Evidence form the Post-Ruiz Years in Texas // Law and Society 

Review, 1986, vol. 14, issue 5; Farrington D. P. and Nuttal Ch. P. Prison Size, Overcrowding, Prison Violence, and Recidivism // Journal 

of Criminal Justice, 1980, vol. 8, issue 4; Howlett Ch. Cultures of Institutional Violence: Deaths in Juvenile Detention // Cultures of 

Crime and Violence: The Australian Perspective. Bessant J., Carrington K., and Bundoora C. S. (eds.) Victoria: La Trobe University 

Press, 1995; Liebling A. Vulnerability and Prison Suicide // British Journal of Criminology, 1995, vol. 35, issue 2; Maitland A. S. and 

Sluder R. D. Victimization in Prisons: A Study of Factors Related to the General Well-being of Youthful Inmates // Federal Probation, 

1996, vol. 60, issue 2; McCorkle R. C. Personal Precautions to Violence in Prison // Criminal Justice and Behaviour, 1992, vol. 19, no. 2; 

McCorkle R. C., Terance D. M. and Drass A. K. The Roots of Prison Violence: A Test of the Deprivation, Management, and Not So Total 

Institution Models // Crime and Delinquency, 1995, vol. 41, no. 3; Suedfeld P. Environmental Effects on Violent Behaviour in Prisons // 

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 1980, vol. 24, issue 2; Trammell R. Symbolic Violence and 

Prison Wives: Gender Roles and Protective Pairing in Men’s Prisons // The Prison Journal, 2011, vol. 91, no. 3. 
164 Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos statistiniai duomenys, pateikti pagal individualią užklausą. 
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Manytina, jog šie statistiniai rodikliai neatspindi realios padėties: remiantis ir žiniasklaidoje aprašomais 
įvykiais,165 ir keletu mokslinių tyrimų,166 galima teigti, kad tokie atvejai egzistuoja ir sudaro įkalinimo įstaigų 
kasdienybę. Smurtas įkalinimo įstaigose – itin latentiškas reiškinys. Viena iš pagrindinių priežasčių – tai, kad 
kreiptis į pareigūnus dėl patirtos skriaudos pagal nerašytas kalinių subkultūros taisykles yra smerktina, toks 
asmuo rizikuoja patekti į žemiausias kalinių kastas ir patirti dar daugiau psichinio ir fizinio smurto.167 Kita 
svarbi latentiškumo priežastis – įkalinimo įstaigų atvirumo visuomenei stoka. Paprastai išaiškėja ir yra 
viešinami tik patys sunkiausi smurto atvejai, pvz., nužudymai ar sunkesni sužalojimai.168  

Smurto latentiškumas sukelia problemos slėpimo ar jos nuvertinimo pavojų. Pvz., jeigu institucijos 
veiklos vertinimas paremtas vien statistiniais duomenimis, yra paprasta problemos „nematyti“ ir teigti, kad 
ji neegzistuoja arba yra nereikšminga, bei į ją nereaguoti. Tokiu būdu institucijos resursai gali būti 
nukreipiami taip, kad spręstų galbūt mažiau aktualias problemas. Čia svarbu pabrėžti, kad oficialiųjų 
institucijų ir organizacijų dokumentuose kalinių tarpusavio smurto problema iš tiesų yra mažai 
akcentuojama lyginant su kitomis kalinimo įstaigų problemomis. Šis žmogaus teisių pažeidimo aspektas 
mažai analizuojamas ir mokslo darbuose.169 

                                                           

165 Įkalinimo įstaigose žaidžiama pagal kalinių taisykles // Naujienų portalas „Delfi“, 2008 m. birželio 22 d. Prieiga per internetą: 

<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ikalinimo-istaigose-zaidziama-pagal-kaliniu-taisykles.d?id=17489626>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Garkauskas P. Kalėjimas iš vidaus: kai valdo „verchatūra“, vadovybei dirbti nereikia // Naujienų 

portalas „Delfi“, 2013 m. kovo 30 d. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/crime/kalejimas-is-vidaus-kai-valdo-

verchatura-vadovybei-dirbti-nereikia.d?id=61020603#ixzz2ZVC6kyfS> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Rašimaitė T. Įkalinimo 

įstaigose – ir socialinė nelygybė, ir solidarumas // Naujienų portalas „Delfi“, 2012 m. balandžio 7 d. Prieiga per internetą: 

<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ikalinimo-istaigose-ir-socialine-nelygybe-ir-solidarumas.d?id=57868952>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Rašimaitė T. Įkalinimo įstaigų kasdienybė: kai kurie nuteistieji turi net tarnų // Naujienų portalas 

„Delfi“, 2012 m. balandžio 8 d. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ikalinimu-istaigu-kasdienybe-kai-kurie-

nuteistieji-turi-net-tarnu.d?id=57880794#ixzz2ZV9MSbKp> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Neramumai Pravieniškėse: į Kauno 

klinikas išvežtas sumuštas kalinys // Naujienų portalas „Delfi“, 2011 m. birželio 14 d. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/d a i 

l y / c r i m e / n e r a m u m a i - p r a v i e n i s k e se-i-kauno-klinikas-isveztas-sumustaskalinys.d?id=46602155> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.); Sinkevičius D. Gyvenimas „zonoje“: dvyniai bandė įvesti savo tvarką // Naujienų portalas „Delfi“, 2011 m. rugpjūčio 4 d. 

Prieiga per internetą: 

 <http://www.delfi.lt/news/daily/crime/gyvenimas-zonoje-dvyniai-bande-ivesti-savo-tvarka.d?id=48252405>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Lukiškėse du suimtieji paeiliui prievartavo jauną kameros kaimyną // Naujienų portalas „Delfi“, 

2012 m. liepos 11 d. Prieiga per internetą:  

<http://www.delfi.lt/news/daily/crime/lukiskese-du-suimtieji-paeiliui-prievartavo-jauna-kameros-kaimyna.d?id=59095489> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.); Pravieniškėse, kaip įtariama, nužudytas nuteistasis // Interneto dienraštis „Kauno diena“, 2012 m. kovo 12 d. 

Prieiga per internetą:  

<http://kauno.diena.lt/naujienos/kriminalai/nusikaltimai/pravieniskese-kaip-itariama-nuzudytas-nuteistasis-238844#.UqA_08RdVWk> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
166 Petkevičiūtė R. Įkalinti vyriškumai Lietuvos nuteistųjų subkultūroje ir Lenkijos nuteistųjų popkultūroje // Kultūra ir visuomenė, 2010, 

Nr. 1 (2); Piškinaitė-Kazlauskienė L. Lietuvos kalinių vyrų buitis ir bendravimo kultūra // Liaudies kultūra, 2001, Nr. 3 (78); Petkus A. 

Kriminalinė subkultūra Lietuvos penitencinėse įstaigose: kriminologinė analizė. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). 

Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006. 
167 Plačiau apie šiuos kalinių subkultūros ypatumus žiūrėti: Petkevičiūtė R. Įkalinti vyriškumai Lietuvos nuteistųjų subkultūroje ir 

Lenkijos nuteistųjų popkultūroje // Kultūra ir visuomenė, 2010, Nr. 1 (2); Piškinaitė-Kazlauskienė L. Lietuvos kalinių vyrų buitis ir 

bendravimo kultūra // Liaudies kultūra, 2001, Nr. 3 (78); Petkus A. Kriminalinė subkultūra Lietuvos penitencinėse įstaigose: 

kriminologinė analizė. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006. 
168 Antai nusikalstamų veikų, padarytų Lietuvos kalinimo įstaigose, struktūroje yra kur kas daugiau sunkių ir nesunkių sveikatos 

sutrikdymų, kurie savo pobūdžiu yra gana sunkūs sužalojimai (savo požymiais atitinkantys galiojusio 1961 m. BK apysunkius kūno 

sužalojimus), nei nežymių sveikatos sutrikdymų: atitinkamai 2008–2012 m. kasmet vidutiniškai buvo registruojama 30,8 nesunkių 

sveikatos sutrikdymų ir 5,4 nežymių sveikatos sutrikdymų (žr. 1 lentelę). 
169 Kriminalinė subkultūra Lietuvos mokslo darbuose analizuojama daugiau sociologiniu bei kriminologiniu požiūriais; labai mažai darbų, 

kuriuose šis reiškinys būtų tiriamas teisiniu požiūriu, pvz., teisinės apsaugos aspektais ir pan. Teisiniai aspektai daugiau analizuojami tik 

A. Petkaus kriminologiniuose kalinių kriminalinės subkultūros tyrimuose (žr.: Petkus A. Kriminalinė subkultūra Lietuvos penitencinėse 

įstaigose: kriminologinė analizė. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006).  
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Kalinių tarpusavio smurtas žmogaus teisių apsaugos bei teisinės atsakomybės aspektu yra specifinis, 
kadangi neteisėtas smurto veikas asmens atžvilgiu atlieka ne valstybės institucija ar pareigūnas, o kiti 
privatūs asmenys, t. y. šiuo atveju kaliniai. Atsakant į klausimą, ar valstybė gali būti atsakinga už kitų 
asmenų padarytus pažeidimus, pastebėtina, kad asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmę, turi stipriai 
apribotą laisvę judėti, bendrauti, pasirinkti buvimo vietą, tad šie apribojimai sumažina galimybes 
apsisaugoti, kurias kiti turi gyvendami laisvėje, pvz., pakeisti aplinką, pasirinkti asmenis, su kuriais 
bendrauti, išvykti, pasislėpti ir pan. Atsižvelgiant į šias ribotas kalinių savisaugos galimybes, laisvės atėmimo 
bausmės vykdymo institucija privalo užtikrinti tokio asmens apsaugą. Asmens saugumas ir teisės į asmens 
kūno fizinį ir psichinį vientisumą ir neliečiamumą užtikrinimas tampa valstybės prerogatyva. Šią pareigą 
pripažįsta ir EŽTT. Byloje Česnulevičius prieš Lietuvą EŽTT, apibūdindamas šią valstybės pareigą, pažymėjo, 
kad „itin svarbu tai, kad, kaip pareiškėjas yra teisingai apibūdinęs savo skunde vienam iš prokurorų, A. Č. 
buvo „[sumuštas] ne kur nors naktį miške, gatvėje, bet valstybinėje įstaigoje“, taigi būdamas akivaizdžiai 
kontroliuojamoje aplinkoje, iš kurios, be kita ko, jis negalėjo pats pasišalinti“.170  

Siekiant atskleisti pagrindinius požymius, kuriais EŽTT remiasi nustatydamas faktą, jog valstybė 
nevykdė pareigos apsaugoti asmenį nuo smurto, pasitelktinos dvi bylos: Česnulevičius prieš Lietuvą171 ir Tautkus  
prieš Lietuvą.172 

EŽTT nurodo, kad, sprendžiant valstybės atsakomybės klausimą, visų pirma turi būti atsakyta, ar 
įstaigos pareigūnai žinojo arba turėjo žinoti apie pavojų nukentėjusio asmens sveikatai ar gyvybei.173 Vėliau 
Teismas turi įvertinti, ar minėti pareigūnai jį tinkamai saugojo, jeigu jie žinojo arba turėjo žinoti apie tokią 
grėsmę.174 Pvz., byloje Česnulevičius prieš Lietuvą nužudytasis kalinys buvo tris kartus sumuštas, sužalojimus 
pastebėjo prižiūrėtojas, taip pat nukentėjusį kalinį apžiūrėjo ir sužalojimus pastebėjo kalinimo įstaigos 
medikas, prižiūrėtojai rado prieš nuteistąjį vykdytą smurtą liudijančius daiktinius įrodymus (kaukes ir 
metalinį strypą), kurie gana akivaizdžiai rodė, kad asmeniui yra iškilusi grėsmė nukentėti nuo kitų kalinių 
smurto. Dėl šių aplinkybių, EŽTT vertinimu, kalinimo įstaigos administracija nesiėmė pakankamų saugumo 
užtikrinimo veiksmų. O Tautkus prieš Lietuvą byloje smurto atvejis buvo spontaniškas, įkalinimo įstaigos 

                                                           

170 Česnulevičius v. Lithuania, no. 13462/06, 10 January 2012. 
171 Šioje byloje Teismas konstatavo, kad Lietuva pažeidė EŽTK 2 str., garantuojantį teisę į gyvybę. Pareiškėjo sūnus A. Česnulevičius, 

2000 m. kalintas Pravieniškių 1-uosiuose pataisos namuose, rugpjūčio 4–6 d. buvo keliskart sumuštas nenustatytų asmenų ir mirė nuo 

sužeidimų. Pirmą kartą pataisos namų prižiūrėtojai, aptikę A. Česnulevičių su sumušimo žymėmis, saugumo tikslais uždarė jį baudos 

izoliatoriuje iki ryto. Tačiau jis atsisakė būti apžiūrėtas gydytojo, rašyti paaiškinimą dėl įvykio aplinkybių bei likti baudos izoliatoriuje 

arba sveikatos priežiūros patalpose. Vėliau A. Česnulevičius buvo dar porą kartų užpultas ir sumuštas. Po trečio sumušimo, suteikus 

medicinos pagalbą ir vėliau nugabenus į ligoninę, A. Česnulevičius kitą dieną mirė nuo patirtų sužalojimų. Šio nuteistojo tėvas kreipėsi į 

EŽTT su skundu, kad įkalinimo įstaiga neužtikrino jo sūnaus saugumo kalinimo metu, taip pat kad valstybės institucijos neatliko 

veiksmingo jo sūnaus nužudymo aplinkybių tyrimo bei nenustatė kaltų asmenų (žr.: Bylų, kuriose EŽTT nustatė Konvencijos 

pažeidimą/us, apžvalga. Prieiga per internetą <http://www.tm.lt/dok/EZTT/APZVALGOS_pazeidimai_2013-03-26.pdf>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
172 Šioje byloje EŽTT konstatavo, kad EŽTK 3 str. („Kankinimų uždraudimas“) nebuvo pažeistas. Nagrinėtas klausimas dėl valstybės 

atsakomybės už kalinio sveikatos sužalojimą muštynių su kitu kaliniu metu. 2002 m. Pravieniškių pataisos namuose įvyko muštynės tarp 

pareiškėjo ir kito kalinio, kurių metu pareiškėjui buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas. Pareiškėjas kreipėsi į EŽTT dėl EŽTK 3 

str. pažeidimo, nes, jo manymu, Pravieniškių kalėjime nebuvo apsaugota jo fizinė gerovė, ir buvo sunkiai sužalota jo sveikata (žr.: 

Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalga (2012 m. rugpjūčio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d. Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo teisinės analizės ir informacijos departamentas. Prieiga per internetą: <http://www.lvat.lt/lt/teismu-

praktika/europos-zmogaus-teisiu-s2w7.html> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). Nors šioje byloje nebuvo nustatytas EŽTK 

pažeidimas, ji reikšminga, nes EŽTT joje atskleidžia kriterijus, kuriais vadovaujasi nustatydamas pažeidimo fakto buvimą ar nebuvimą. 
173 Žr.: Česnulevičius v. Lithuania, no. 13462/06, 10 January 2012, taip pat Keenan v. the United Kingdom, no. 27229/95, § 93, ECHR 

2001-III. 
174 Česnulevičius v. Lithuania, no. 13462/06, 10 January 2012. 

http://www.tm.lt/dok/EZTT/APZVALGOS_pazeidimai_2013-03-26.pdf
http://www.lvat.lt/lt/teismu-praktika/europos-zmogaus-teisiu-s2w7.html
http://www.lvat.lt/lt/teismu-praktika/europos-zmogaus-teisiu-s2w7.html
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pareigūnai ir medikai neturėjo duomenų, iš kurių galima būtų spręsti apie smurto grėsmę 
nukentėjusiajam.175 

EŽTT laikosi nuostatos, jog, identifikuojant grėsmes asmeniui nukentėti nuo kitų kalinių smurto bei į 
jas reaguojant, negalima vadovautis tik formaliais kriterijais. Byloje Česnulevičius prieš Lietuvą EŽTT nurodė, 
kad faktas, jog nukentėjęs kalinys atsisakė būti apžiūrėtas gydytojo, rašyti paaiškinimą dėl įvykio aplinkybių 
ir likti baudos izoliatoriuje arba sveikatos priežiūros patalpose bei atsisakė įvardyti kaltininkų tapatybes, nėra 
reikšmingas, kadangi nuteistieji laikėsi tylos kodekso. Šis teiginys rodo, kad EŽTT vadovavosi specifiniu 
įkalinimo įstaigos socialiniu kultūriniu kontekstu, kuris šiuo atveju yra reikšminga bylai aplinkybė ir iš esmės 
lemia skirtingą asmens padėtį ir atitinkamai skirtingą valstybės institucijos (pareigūnų) pareigą reaguoti (nei 
tai būtų laisvės sąlygomis). 

Svarbūs kriterijai, kuriais vadovaujasi EŽTT – reagavimo operatyvumas (trukmė) ir nukentėjusiajam 
suteiktos medicinos pagalbos kokybė. Pvz., byloje Tautkus prieš Lietuvą EŽTT nustatė, kad pareigūnai 
operatyviai reagavo į spontaniško smurto atvejį, o byloje Česnulevičius prieš Lietuvą asmuo buvo sumuštas tris 
kartus ir įkalinimo įstaiga, turėdama daug laiko, nesiėmė efektyvių apsaugos veiksmų. Byloje Česnulevičius 
prieš Lietuvą nustatyta, kad nukentėjusįjį buvo delsiama hospitalizuoti, asmuo buvo laikomas tokiems 
sudėtingiems sužalojimams gydyti nepritaikytoje gydymo įstaigoje, operaciją atliko chirurgo licencijos 
neturintis gydytojas. Byloje Tautkus prieš Lietuvą panašių pažeidimų nebuvo nustatyta, todėl Teismas 
konstatavo, kad pagalba buvo suteikta tinkamai. 

Nustatydamas EŽTK 3 str. pažeidimo faktą, EŽTT taip pat atsižvelgia į procesinį tyrimo 
veiksmingumo aspektą: procesinis pažeidimas pripažįstamas tada, kai smurto atvejai yra netiriami arba 
nepakankamai ištiriami. 

Šie kriterijai reikšmingi ne tik nustatant pažeidimo požymius ir taip padedant identifikuoti, ar kitose 
panašiose situacijose nėra padaromi EŽTK pažeidimai, tačiau taip pat atskleidžiant pagrindinius 
probleminius kalinių saugumo užtikrinimo aspektus. Pvz., netinkamo, pavėluoto reagavimo imantis kalinių 
apsaugos priemonių ar jų nesiimant (pasyvumo) priežastimis gali būti ir tam tikri teisinio reglamentavimo 
trūkumai, ir pareigūnų kvalifikacija, ir tarp pačių pareigūnų vyraujanti kultūra, požiūris į kalinius, ir 
individualios moralinės pareigūno savybės (sąžiningumas, pareigingumas ir pan.). 

Tarptautiniai dokumentai numato šiuos pagrindinius saugumo užtikrinimo kalinimo įstaigose 
reikalavimus: (1) vykdyti kruopščią atranką, skirstant kalinius į bendras kameras, ir nustatyti, ar jie yra 
tinkami gyventi kartu su kitais kaliniais;176 (2) užtikrinti kaliniams kamerose priėjimą prie veikiančio signalo 
(aliarmo), kuris atkreiptų personalo dėmesį visą parą;177 (3) reguliarūs kiekvieno kalinio saugumo lygio 
patikrinimai, atsižvelgiant į visą asmens kalinimo laiką;178 (4) reguliarūs patikrinimai dėl poreikio apsaugoti 
kalinius ir užtikrinimas, kad būtų imamasi padidinto saugumo užtikrinimo priemonių tol, kol kalinys kelia 
grėsmę kitam kaliniui arba keliama grėsmė jo gyvybei ar saugumui.179 

Lietuvos teisės aktų analizė parodė, kad teisinis saugumo užtikrinimo reguliavimas, palyginti su 
tarptautiniais teisiniais standartais, nėra pakankamas.  

Pirma, Lietuvos teisės aktuose neįtvirtintas tiesioginis reikalavimas skirstant asmenis į kameras 
vykdyti kruopščią atranką, kuri leistų nustatyti, ar asmenys gali gyventi vienoje kameroje. Tokio reikalavimo 

                                                           

175 Tautkus v. Lithuania, no. 29474/09, 27 November 2012. 
176 ICCPR 6(1), UDHR 3, SMR 9(2), EŽTK 2, EPR 18.6, 18.7, Edwards v The United Kingdom, 

no. 13071/87, 16 December 1992. 
177 ICCPR 6(1), UDHR 3, EŽTK 2, EPR 18.2.c, 52.4, IPR 18(4), Edwards v The United Kingdom, no. 13071/87, 16 December 1992. 
178 R(82)17:8, EPR 51.5. 
179 EPR 51.5, 53.51, 53.2. 
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nebuvimas padidina kalinių viktimizacijos riziką, neužkerta kelio kalinių smurtinės subkultūros sklaidai bei 
sudaro sąlygas žmogaus teisių pažeidimams, ypač susijusiems su žmogaus kūno ir asmens neliečiamumu. 

Antra, nėra numatytas tarptautiniuose dokumentuose180 įtvirtintas įpareigojimas kalinimo įstaigų 
pareigūnams reguliariai tikrinti kalinių saugumą, saugumo grėsmę. Kalintys asmenys turi teisę savo 
iniciatyva kreiptis dėl jų atskyrimo nuo kitų kalinių: Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso181 70 
str. 6 d. nustato, kad jeigu pataisos įstaigoje bausmę atliekantis nuteistasis raštu prašo pataisos įstaigos 
administracijos dėl svarbių priežasčių laikyti jį izoliuotą nuo kitų nuteistųjų, pataisos įstaigos direktorius turi 
teisę nutarimu perkelti tokį nuteistąjį į kamerų tipo patalpas ir laikyti jį kameroje vieną arba kartu su kitais 
tuo pačiu pagrindu kamerų tipo patalpose laikomais nuteistaisiais. Laiką, kuriam nuteistasis perkeliamas į 
kamerų tipo patalpas, nustato pataisos įstaigos direktorius. Toks nuteistojo perkėlimas į kamerų tipo 
patalpas nėra nuobauda. Vis dėlto toks teisinis reguliavimas, manytina, neužtikrina tinkamos kalinių 
apsaugos. Visų pirma, kritikuotinas kalinio iniciatyvos kriterijus, nes dėl specifinės kalinių subkultūros182 
arba didesnio asmens pažeidžiamumo kalintys asmenys, jausdami grėsmę dėl savo saugumo, ne visais 
atvejais kreipsis patys. Antra, izoliuoti kalinį jo prašymu yra įstaigos vadovo teisė, o ne pareiga. Galiausiai ši 
teisės norma neįpareigoja pareigūnų vykdyti reguliarių saugumo patikrinimų bei patiems nustatyti asmenis, 
keliančius grėsmę kitiems, arba tuos, kuriems kyla grėsmė.  

Kalinių subkultūra turi įtakos specifiniam kalinčių asmenų elgesiui, kuris kalinimo įstaigos pareigūnų 
gali būti vertinamas kaip disciplinos pažeidimai. Egzistuoja tendencija, jog „juoduosius darbus“, tarp jų ir 
disciplinos pažeidimus ar nusikalstamas veikas, daro žemesnės kastos kaliniai, o aukštesnės kastos atstovai 
nėra linkę „teptis rankų“.183 Tai lemia, kad daugiausia baudžiami asmenys, priklausantys būtent 
„nuskriaustųjų“ kastai. 

Panašią įkalinimo įstaigų subkultūros paveiktą realios situacijos neatitinkančią praktiką pastebėjo ir 
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė, kuri 2009 m. ataskaitoje nurodė, kad asmenys dažnai laikomi 
baudos izoliatoriuose, kadangi būna nubausti už tai, kad atsisako gyventi paskirtuose būriuose.184 
Pastebėtina, kad tokie atsisakymai paprastai būna ne vienkartiniai, o jiems įtaką daro būtent kalinių 
subkultūra, pvz., asmuo dėl priklausymo skirtingai kastai ar dėl tam tikrų subkultūros normų „pažeidimų“ 
yra nepageidaujamas viename ar kitame būryje. Taigi šiuo pagrindu kaliniai yra baudžiami daug kartų ir, 
kaip teigia Seimo kontrolierė, dėl vieno ir to paties režimo reikalavimų pažeidimo nuteistieji tampa 
sistemingais pažeidėjais, beviltiškai atitolina savo galimybes būti lygtinai paleisti, jie nevedami į darbą, 
bendrojo lavinimo ar specialiąsias profesines mokyklas, laisvės atėmimo bausmę atlieka tokiomis sąlygomis, 
kai daugelis jų teisių yra suvaržytos.185 Taigi galima pritarti Seimo kontrolierei, kuri teigia, kad tokia situacija 
nėra normali, ji signalizuoja apie bausmių vykdymo sistemos trūkumus. Neturėtų būti priimtina ir tai, kad 
pataisos namuose daugiau nei 5 proc. nuteistųjų neranda sau vietos būryje ir yra priversti laisvės atėmimo 
bausmę atlikti dar labiau izoliuoti.186  

                                                           

180 R(82)17:8, EPR 51.5. 
181 Valstybės žinios, 2002, Nr. 73-3084. 
182 Kalinių subkultūrai būdingas stiprus „skundikų pasmerkimo“ principas (žr.: Petkus A. Kriminalinė subkultūra ir jos įtaka recidyviniam 

nusikalstamumui // Jurisprudencija, 2001, Nr. 20 (12)). 
183 Plačiau apie tai žr.: Petkevičiūtė R. Įkalinti vyriškumai Lietuvos nuteistųjų subkultūroje ir Lenkijos nuteistųjų popkultūroje // Kultūra ir 

visuomenė, 2010, Nr. 1 (2); Piškinaitė-Kazlauskienė L. Lietuvos kalinių vyrų buitis ir bendravimo kultūra // Liaudies kultūra, 2001, 

Nr. 3 (78); Petkus A. Kriminalinė subkultūra Lietuvos penitencinėse įstaigose: kriminologinė analizė. Daktaro disertacija. Socialiniai 

mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006. 
184 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2009 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
185 Ten pat. 
186 Ten pat. 

http://www.lrski.lt/
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Pažymėtina, kad teisinio reglamentavimo požūriu neskiriamas pakankamas dėmesys nuo kalinimo 
subkultūros pažeidžiamų asmenų apsaugai. Antai Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijoje 
išskiriami saugumo reikalavimai kalinių, linkusių pažeisti teisėtvarką, bėgti ir žaloti save, atžvilgiu187 – 
pastarųjų kalinių grupių apsaugos ypatumams yra skirtas atskiras išsamus skyrius. Taip pat nurodyta 
Instrukcija nustato, kad priežiūros budinčios pamainos instruktavimo metu bei priežiūros budinčiųjų 
pamainų patikrinimo metu tikrinama, ar prižiūrėtojai žino nuteistuosius, linkusius pabėgti arba daryti kitus 
teisėtvarkos pažeidimus, ir jų buvimo vietas (Instrukcijos 64.6 ir 74.5 p.). O specialūs saugumo užtikrinimo 
reikalavimai, nukreipti į smurto (subkultūros) aukų apsaugą, nėra numatyti. 

2009 m. buvo patvirtinta Kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencijos 
programa.188 Tačiau pastebėtina, kad nėra patvirtinto priemonių plano šios Programos tikslams ir 
uždaviniams įgyvendinti, taip pat viešai nėra pateikiama išsamių duomenų apie šios programos 
įgyvendinimą. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ataskaitose tik 
paminima, kad tokia programa egzistuoja ir yra įgyvendinama, tačiau nėra pateikiama informacija apie tai, 
kokios konkrečios priemonės buvo įgyvendintos bei kokie jų įgyvendinimo rezultatai.189  

Informacijos apie subkultūros apraiškų prevencijos priemones galima rasti kai kurių kalinimo įstaigų 
veiklos planuose bei ataskaitose. Kaip matyti iš šių ataskaitų,190 nurodytos Programos įgyvendinimas apima 
tokias priemones kaip pokalbiai su naujai atvykusiais nuteistaisiais, paskaitos kaliniams bei seminarai 
pareigūnams, reagavimas į nuteistųjų skundus ar kitokią informaciją dėl asmens orumo žeminimo ar kitų 
veiksmų, susijusių su nuteistųjų kriminaline subkultūra, atitinkami tarnybiniai tyrimai ir drausminio poveikio 
priemonių taikymas. Pažymėtina, kad viena pagrindinių kovos prieš subkultūros apraiškas priemonių – 
drausminių nuobaudų taikymas, nusižengusiųjų perkėlimas į drausmės grupes.191 Tokia praktika vertintina 
kritiškai. Pabrėžtina, kad, kaip nurodyta, vienas iš kriminalinės subkultūros esminių ypatumų yra tai, kad 
aukštesniųjų kastų nariai nėra linkę patys „teptis rankų“, o įgalioja žemesniosios kastos atstovus daryti jiems 
naudingus pažeidimus. Atsižvelgiant į tai, drausminių nuobaudų taikymas neturėtų būti laikomas pagrindine 
subkultūrą mažinančia priemone. Autoriaus nuomone, tokios priemonės tam tikrais atvejais gali veikti 
priešingai – dar labiau paskatinti kriminalinę subkultūrą ir atitinkamai pabloginti nuskriaustųjų kastoms 
priklausančių nuteistųjų padėtį. Todėl skiriant drausmines nuobaudas nuteistiesiems svarbu kiekvienu 
atveju įvertinti kriminalinės subkultūros poveikio padarytiems pažeidimams galimybę. 

                                                           

187 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-

195/1R-76 patvirtintas Laisvės atėmimo vietose veikiančių asmens sveikatos priežiūros tarnybų struktūros, etatų skaičiaus ir darbo 

tvarkos aprašas // Valstybės žinios, 2009, Nr. 34-1323.  
188 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. V-13 „Dėl 

kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencijos programos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 11-437.  
189 Pravieniškių 3-iuosiuose pataisos namuose įstaigos direktoriaus 2008 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-115 patvirtinta konkrečios kalinimo 

įstaigos poreikiams pritaikyta Tipinė individualaus darbo su nuteistuoju, kuris laikosi kriminalinės subkultūros tradicijų, programa, kurios 

tikslas – motyvuoti nuteistuosius atsisakyti žalingų kriminalinės subkultūros tradicijų.  
190 Vėlgi ataskaitose konstatuojama apie tokios programos buvimą, tačiau lieka neaišku, kokiomis priemonėmis ši Programa 

įgyvendinama, kokie jos rezultatai ir pan. Žr.: Lukiškių kalėjimo tardymo izoliatoriaus ataskaita apie įstaigos 2012 m. veiklą, 2013. 

Prieiga per internetą: 

 <http://ltik.lt/sites/default/files/ataskaita%20apie%20LTI-K%202012%20m%20%20veikla%20i%20KD%20pataisyta.pdf> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.); Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo ataskaita apie įstaigos 2011 m. veiklą, 2012. Prieiga per internetą: 

<http://ltik.lt/sites/default/files/ataskaita_apie_ltik_2011_veikla.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Marijampolės pataisos namų 

2012 m. veiklos analizė, 2013. Prieiga per internetą: 

 <http://www.mpn.lt/Direktoriaus%20isakymai/2012%20m.%20veiklos%20analize.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
191 Žr.: Vilniaus pataisos namų 2012 m. veiklos ataskaita, 2013. Prieiga per internetą: <http://www.vilniauspn.lt/2012at.pdf> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.). 
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Lietuvos kalinimo įstaigose egzistuoja praktika atskirai apgyvendinti kalinius, nenorinčius dalyvauti 
kriminalinėje subkultūroje.192 Tokios galimybės suteikimas asmenims, siekiantiems apsisaugoti nuo kitų 
kalinių smurtinio elgesio, vertintinas teigiamai. Vis dėlto kyla abejonių dėl tokių asmenų apsaugos 
mechanizmo. Pvz., nėra aiškaus teisinio reglamentavimo, numatančio tokių asmenų apsaugos, izoliavimo 
taisykles. Antai nors ir izoliuoti kalinimo įstaigoje, tokie asmenys gali būti konvojuojami kartu su kitais 
kaliniais193 arba laikomi tardymo izoliatoriuose ar areštinėse. Atsižvelgiant į kalinių subkultūros ypatumus, 
tikėtina, kad, pakliuvęs tarp subkultūros normomis besivadovaujančių kalinių, asmuo, nenorintis paklusti 
„nerašytoms“ kalinių taisyklėms, susiduria su padidėjusia rizika tapti smurto auka. Siūlytina numatyti aiškias 
nuteistųjų, nenorinčių laikytis subkultūros normų bei norinčių būti izoliuotais nuo subkultūros besilaikančių 
kalinių, apsaugos taisykles. 

Užsienio šalyse vykdyti tyrimai rodo, kad kalinimo įstaigų pareigūnų nepatyrimas ir žema kvalifikacija 
yra svarbus veiksnys, lemiantis kalinių smurtą.194 Tinkamos kvalifikacijos bei gerų darbo sąlygų svarbą 
pareigūnams pripažįsta ir tarptautinė bendruomenė: Jungtinių Tautų minimaliose elgesio su kaliniais 
taisyklėse numatyta, kad pareigūnų atlyginimai turi būti atitinkami, kad pritrauktų ir išlaikytų tinkamus vyrus 
ir moteris; darbo sąlygos ir socialinės garantijos turi būti palankios, atsižvelgiant į įtemptą darbo pobūdį.195  

Lietuvoje vyrauja nuomonė, kad Lietuvos įkalinimo įstaigose trūksta pareigūnų. Pvz., Lietuvos 
Respublikos Seimo kontrolierių 2009 m. veiklos ataskaitoje teigiama, kad Alytaus pataisos namuose vienam 
būrio viršininkui tenka dirbti vidutiniškai su 55–65 nuteistaisiais.196 Pasak Seimo kontrolierių, esant tokiai 
situacijai, sunku net kalbėti apie individualų darbą su nuteistuoju, nors tai ir yra pagrindinė būrio viršininko 
pareiga.197 Nekyla abejonių, kad, esant tokiam dideliam darbo krūviui, būrio viršininkai vos spėja pildyti 

                                                           

192 Pvz., Marijampolės pataisos namų 2012 m. veiklos plane numatyta priemonė: mažinant subkultūrą bei atskirtį tarp nuteistųjų, gerinant 

jų tarpusavio santykius bei sudarant geresnes ir saugesnes bausmės atlikimo sąlygas, įsteigti atskirą nuteistųjų būrį atskirame lokaliniame 

sektoriuje, kuriame apgyvendinami nuteistieji, nenorintys gyventi bendrai su kitais nuteistaisiais (žr.: Marijampolės pataisos namų 2012 

metų veiklos planas. Patvirtintas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 

20 d. įsakymu Nr. V-253. Prieiga per internetą: <http://www.mpn.lt/Direktoriaus%20isakymai/Veiklos%20planas%202012.pdf> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). Panaši priemonė numatyta taip pat ir Vilniaus pataisos namuose, kurių 2012 m. veiklos ataskaitoje 

nurodoma, jog, siekiant sumažinti nuteistųjų kriminalinės subkultūros apraiškas, nuteistųjų 1-ojo gyvenamojo korpuso 2-ajame aukšte 

pataisos namų atskirame sektoriuje Rasų g. 8 bus siekiama išskirti 2-ąjį aukštą į dvi dalis atskiriant nuteistuosius, kurie toleruoja 

subkultūrą, nuo tų, kurie šios subkultūros nesilaiko (žr.: Vilniaus pataisos namų 2012 m. veiklos ataskaita, 2013. Prieiga per internetą: 

<http://www.vilniauspn.lt/2012at.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
193 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 29 d. patvirtintose 

Konvojavimo taisyklėse (103–104 p.) nustatyta, kad konvojuojamos atskirai šios nuteistųjų grupės: vyrai – atskirai nuo moterų; 

nepilnamečiai – atskirai nuo suaugusiųjų; nuteistieji laisvės atėmimu iki gyvos galvos – atskirai nuo kitų konvojuojamųjų; 

konvojuojamieji toje pačioje byloje prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno ar teismo, kurio žinioje yra byla, sutikimu gali būti 

konvojuojami kartu; konvojuojamieji, dirbę valstybės valdžios, valdymo ar teisėsaugos institucijose ir padarę nusikaltimą pirmą kartą, – 

atskirai nuo kitų konvojuojamųjų; nuteistieji – atskirai nuo kitų konvojuojamųjų; sergantys pavojinga ar ypač pavojinga žmonių 

užkrečiamąja liga – atskirai nuo kitų konvojuojamųjų (jeigu tai pažymėta jų asmens bylos pažymoje); kiti konvojuojamieji konvojuojami 

atskirai tik tuo atveju, jeigu tai pažymėta jų asmens bylos pažymoje. Žr.: Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 1R-240/1V-246 „Dėl konvojavimo taisyklių patvirtinimo“ // 

Valstybės žinios, 2005, Nr. 96-3613 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).  
194 Plačiau žr.: Homel R. & Thomson C. Causes and prevention of violence in prisons // O’Toole S. & Eyland S. (Eds.). Corrections 

criminology. Sydney: Hawkins Press, 2005, p. 101–108. 
195 BPTP. 
196 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2009 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
197 Seimo kontrolierių 2009 m. veiklos ataskaitoje teigiama, kad būrio viršininkas yra pareigūnas, nuo kurio itin priklauso visi 

pagrindiniai ir kasdieniai nuteistojo gyvenimo pataisos įstaigoje klausimai: jis atlieka tiriamąjį ir aiškinamąjį darbą nuteistajam atvykus į 

pataisos įstaigą, dalyvauja naujai atvykusio nuteistojo adaptacijos programoje, atsižvelgęs į nuteistojo asmenybės ypatumus sudaro jo 

pataisos planą, pildo individualaus darbo su nuteistuoju knygelę, fiksuoja socialinės reabilitacijos programos vykdymo rezultatus bei 

išsamias išvadas, charakterizuojančias nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu, drausmės komisijos posėdžiams ruošia medžiagą apie 

nuteistojo padarytus režimo reikalavimų pažeidimus ir atlieka dar daug kitų užduočių (žr. ten pat).  

http://www.mpn.lt/Direktoriaus%20isakymai/Veiklos%20planas%202012.pdf
http://www.lrski.lt/
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visus reikalingus dokumentus, ką jau kalbėti apie tiesioginį kontaktą su nuteistaisiais ir pozityvaus bei 
pasitikėjimu pagrįsto bendravimo kūrimą.198 Pažymėtina, kad Komitetas 2008 m. vizito Lietuvoje 
ataskaitoje199 taip pat atkreipė dėmesį į pareigūnų trūkumą įkalinimo įstaigose ir pabrėžė, jog dėl šios 
priežasties aplinka tampa ne tokia saugi ir personalui, ir įkalintiems asmenims, be to, ši situacija neigiamai 
veikia ir socialinės reabilitacijos programų kiekybę, ir jų kokybę.200 

Vis dėlto, autoriaus nuomone, opiausia problema yra ne pareigūnų trūkumas, o (1) kalinimo įstaigų 
architektūros problema, neleidžianti efektyviai kontroliuoti kalinių elgesio, bei (2) pareigūnų kvalifikacijos 
stoka. Nagrinėjant pastarąją, nurodytini teisės aktuose numatyti pareigūnų kvalifikacijos reikalavimai. Šiuo 
metu kalinimo įstaigos prižiūrėtoju gali tapti nepriekaištingos reputacijos asmuo, sulaukęs 18 m. ir turintis 
vidurinį išsilavinimą. Abejotina, ar šių reikalavimų pakanka darbui šioje sudėtingoje aplinkoje, kurioje daug 
grėsmių (kalinių manipuliavimo, grasinimų ir pan.). Asmuo, dirbantis su kaliniais, turi turėti ir psichologinių, 
ir socialinio darbo žinių bei įgūdžių. Manytina, kad prižiūrėtojams turėtų būti keliamas bent jau aukštojo 
neuniversitetinio išsilavinimo reikalavimas, o pirmenybė teikiama socialinio darbo (ar psichologijos) 
išsilavinimą turintiems asmenims.  

Apibendrinant galima teigti, kad kalinių tarpusavio smurtas – itin aktuali, tačiau labai latentiška 
žmogaus teisių kalinimo įstaigose problema. Pakankamos kalinių apsaugos neužtikrinimas nuo kitų kalinių 
smurto EŽTT praktikoje vertinamas kaip žmogaus teisių pažeidimas. Pabrėžtina, kad teisinis reguliavimas 
bei teisės normų taikymas, ypač kalinių apsaugos ir disciplinos užtikrinimo srityse, nepakankamai 
garantuoja nuo kalinių subkultūros kenčiančių nuteistųjų teises. Nors pagrindiniai veiksniai, sudarantys 
sąlygas kalinių smurto raiškai, – netinkama kalinimo įstaigų architektūra ir žmogiškųjų išteklių (kiekybinė ir 
kokybinė) stoka.  

 

II.2.2.3. Nepakankama pažeidžiamų asmenų apsauga 
 

Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateiktais duomenimis, 2011 m. 
21 proc. visų kalinčių asmenų turėjo psichikos ar elgesio sutrikimų dėl narkotikų ar / ir alkoholio 
vartojimo.201 Atsižvelgiant į tarptautinių teisės aktų reikalavimus, su šiomis problemomis susiduriantiems 
asmenims būtina užtikrinti didesnę teisių apsaugą, kuri ypač susijusi su tinkamu ir kokybišku sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimu.  

Lietuvos teisės aktai, kaip reikalauja tarptautiniai dokumentai, numato, kad kaliniams būtų teikiamos 
tokios pat kokybės asmens sveikatos priežiūros paslaugos kaip ir laisvėje esantiems asmenims.202 Vis dėlto 
faktinė situacija rodo, kad ši nuostata Lietuvoje nėra pakankamai užtikrinama. Lietuvos kalinimo įstaigų 
sveikatos priežiūros sistema yra atskirta nuo visuomenės sveikatos priežiūros sistemos: už sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimą yra atsakinga ne Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos, o Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerija. Toks atskyrimas sukuria tam tikrų finansinių ir žmogiškųjų išteklių 
problemų, pvz., dėl mažesnio finansavimo, palyginti su tuo, kuris bendrai skiriamas sveikatos priežiūros 

                                                           

198 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2009 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
199 Report to the Lithuanian Government on the Visit to Lithuania Carried out by the European Committee for the Prevention of Torture 

and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 21 to 30 April 2008. CPT/Inf (2009) 22. Prieiga per internetą: 

<http://www.cpt.coe.int/documents/ltu/2009-22-inf-eng.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
200 Cituojama iš: Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2009 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
201 Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių 2011 metų veiklos pagrindiniai statistiniai duomenys. Prieiga per 

internetą: <http://www.kalejimudepartamentas.lt/lt/kalejimu-departamentas/pradzia.html> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
202 ICESCR 12(1), SMR 22(1), PME 1, R(98)7:10, 11, 12, 19, EPR 40. 
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įstaigoms;203 atitinkamai mažesni medicinos personalo, dirbančio kalinimo įstaigose, atlyginimai, palyginti su 
tuo, kuris dirba Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiose įstaigose. Dėl mažų 
kalinimo įstaigų sveikatos sektoriaus medikų atlyginimų sunku pritraukti darbuotojų.204 Pažymėtina ir tai, 
kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija už vaistus moka didesnį PVM (21 proc.) nei Privalomasis 
sveikatos draudimo fondas (5 proc.).205  

Tarptautiniai dokumentai206 numato reikalavimą užtikrinti, kad kaliniams, turintiems psichikos 
sveikatos problemų, būtų suteikiama priežiūra, atitinkanti tokią, kuri visuomenėje suteikiama panašių 
psichikos sveikatos problemų turintiems asmenims. Pažymėtina, jog Lukiškių laisvės atėmimo vietų 
ligoninėje veikia Psichiatrijos skyrius,207 kuriame yra 25 lovos iš 111 esančių ligoninėje. 20 vietų yra skirta 
asmenims su psichikos sutrikimais ir 5 asmenims, turintiems problemų dėl priklausomybių. Personalas, 
dirbantis Psichiatrijos skyriuje, iš esmės apsiriboja medikamentinio gydymo teikimu. Abejotina, ar toks šio 
skyriaus pajėgumas ir teikiamų psichikos sveikatos paslaugų apimtis yra pakankami, ypač atsižvelgiant į tai, 
kad net penktadalis kalinčių asmenų turi priklausomybių. 

Kita aktuali problema kalinimo įstaigose – metadono farmakoterapijos trūkumas. Priklausomi nuo 
narkotikų kaliniai neturi tokių galimybių dalyvauti metadono programoje kaip laisvėje esantys asmenys. 
Remiantis ŽIV ligos gydymo ir jo prieinamumo Lietuvoje vertinimo ataskaita,208 farmakoterapija metadonu 
praktiškai neprieinama tiek tais atvejais, kai prieš patekdami į kalinimo įstaigas priklausomi nuo opiatų 
asmenys metadono nevartojo, tiek ir tais atvejais, kai jie, būdami laisvėje, dalyvavo metadono 
farmakoterapijoje.209 

Tinkama pažeidžiamų asmenų apsauga apima ne tik kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, bet ir 
tokių asmenų stebėseną ir jų saugumo užtikrinimą kalinimo metu. Teisinio reguliavimo padėtis Lietuvoje 
rodo, kad ši apsauga užtikrinama nepakankamai. Lietuvoje nėra numatyta tarptautiniuose dokumentuose 
įtvirtinta pareiga, kad kaliniai, pripažinti pažeidžiamais (pažeidžiamumas asmenims pripažįstamas ne tik dėl 

                                                           

203 Juodkaitė D., Uscila R. Lietuvos įstatymų ir bendrosios strategijos dėl ŽIV/AIDS prevencijos ir slaugos tarp švirkščiamųjų narkotikų 

vartotojų laisvės atėmimo vietose analizė. Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuro (UNODC) ataskaita apie regioninį projektą 

„ŽIV/AIDS prevencija ir slauga tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Estijos, Latvijos ir Lietuvos laisvės atėmimo vietose“, 2008, p. 26. 
204 Ten pat. 
205 Ten pat. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 str. 5 d. nustato, kad teismo ar teisėsaugos institucijų sulaikytų asmenų, 

esančių kardomojo kalinimo vietose, nuteistųjų laisvės atėmimu bei asmenų, padariusių visuomenei pavojingą veiką, kuriems teismo 

nutartimi paskirtos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės, sveikatos priežiūra apmokama iš valstybės biudžeto lėšų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. To paties str. 6 d. nustato, kad privalomojo sveikatos draudimo 

fondas disponuoja valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis šio straipsnio 4 ir 5 d. nurodytų asmenų privalomajam sveikatos draudimui ir 

asmenų, nurodytų šio straipsnio 5 d., sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti, išskyrus, kai šios paslaugos teikiamos Teisingumo, 

Krašto apsaugos ar Vidaus reikalų ministerijų valdymo srities sveikatos priežiūros įstaigose (žr.: Valstybės žinios, 2002, Nr. 123-5512 (su 

vėlesniais pakeitimais ir papildymais)). Tai reiškia, kad kalintys asmenys, kurie gydomi Teisingumo ministerijai pavaldžiose gydymo 

įstaigose, nėra privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys. Todėl, remiantis Sveikatos draudimo įstatymu, vaistai ir medicinos 

pagalbos priemonių teikimas jiems nėra kompensuojami. Atitinkamai kalinamų asmenų vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms nėra 

taikomas lengvatinis 5 proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifas.  
206 SMR 22(1), PPPMI 1, 20, R(98)7:10, 11, 52, R(2004)10: 35(1) ir (2), EPR 40. 
207 Žr.: Juodkaitė D., Uscila R. Lietuvos įstatymų ir bendrosios strategijos dėl ŽIV/AIDS prevencijos ir slaugos tarp švirkščiamųjų 

narkotikų vartotojų laisvės atėmimo vietose analizė. Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuro (UNODC) ataskaita apie 

regioninį projektą „ŽIV/AIDS prevencija ir slauga tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Estijos, Latvijos ir Lietuvos laisvės atėmimo 

vietose“, 2008.  
208 Eramova I., Joncheere K., Laukamm Josten U., Mendao L., Rotberga S., Skarphedinsdottir M., Drew R. ŽIV ligos gydymo ir 

prieinamumo Lietuvoje vertinimas, 2010 m. balandis. Prieiga per internetą: 

 <https://www.unodc.org/documents/balticstates//Library/Other/Report_ART_Lithuania_LT.pdf>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
209 Remiantis ataskaita, didžiausia problema ta, kad žmonės į kalinimo įstaigas patenka ne tiesiogiai, o per policijos areštines, kurias valdo 

Vidaus reikalų ministerija. Jei metadonas areštinėse neprieinamas, gydymas ten nutrūksta, todėl patekę į kalinimo įstaigą asmenys jau 

nebelaikomi farmakoterapijos metadonu dalyviais (žr. ten pat).  
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sveikatos problemų, bet apima ir riziką, kad asmuo gali nusižudyti ar susižaloti), būtų: (1) apgyvendinami 
kalinimo įstaigos erdvėse, tinkamiausiose jų stebėsenai ir gydymui, kurį atlieka medicinos ar kitų reikšmingų 
įstaigų personalas;210 (2) nuolat stebimi medikų ir kalinimo įstaigos personalo asmens kalinimo metu ir būtų 
fiksuojami šios stebėsenos duomenys;211 (3) kasdien lankomi (tais atvejais, kai yra apgyvendinti specialiose 
kamerose), ir kiek būtina dažniau lankomi gydytojų, kurie turi, inter alia, stebėti minimų asmenų fizinę ir 
psichinę sveikatą.212  

Teisinės pažeidžiamų asmenų apsaugos stoka buvo pastebėta ir praktikoje: kaliniams, kurie linkę 
žalotis, taikomos nuobaudos, kurių pagrindas, kalinimo įstaigų pareigūnų požiūriu, – mėginimas 
manipuliuoti ar elementarus dėmesio siekimas. Pritartina Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierės įžvalgai, 
kad tokiu būdu kyla pavojus nepastebėti signalo apie savižudybės grėsmę ar pastūmėti kalinį rimtesniam 
savęs žalojimui. Taip pat atkreiptinas dėmesys į galimą subkultūros įtaką tokių susižalojimų atvejams.213 
Susirūpinimą šia problema išreiškė ir Komitetas, kuris 2008 m. vizito Lietuvoje ataskaitoje pabrėžė, kad 
savęs žalojimo veiksmai dažnai atspindi psichines ir psichologines problemas, o šie klausimai turėtų būti 
sprendžiami pasitelkiant gydomojo, o ne baudžiamojo poveikio priemones.214 

Ypač susirūpinti verčia neįgalių kalinių teisės. Atsižvelgiant į EŽTT praktiką, netinkamos neįgaliųjų 
kalinimo sąlygos yra laikomos žeminančiu ir kančias sukeliančiu elgesiu bei pripažįstamos EŽTK 3 str. 
pažeidimu.215 Seimo kontrolierių nustatyta, kad ne visos kalinimo įstaigų kalinimo sąlygos yra tinkamai 
pritaikytos neįgaliesiems, t. y. fizinės kalinimo sąlygos (pvz., jiems nepritaikyti sanitariniai mazgai, dušai, 
nėra įrengti liftai, skirti neįgaliesiems), taip pat dėl finansavimo ir etatų trūkumo neįgaliems kaliniams 
nesuteikiama jiems būtina priežiūra.216 Pabrėžtina, kad kalinimo įstaigos administracija, reaguodama į Seimo 
kontrolierių patikrinimus ir siūlymus, bando spręsti atskirus atvejus (ad hoc): pvz., reaguojant į Seimo 
kontrolierių rekomendacijas, pareiškėjo nuolatinės slaugos ir priežiūros problema buvo išspręsta, įdarbinant 
kitą nuteistąjį teikti būtinosios priežiūros paslaugas.217 Vis dėlto nesprendžiama bendresnio pobūdžio 
problema, o šiek tiek pagerėja tik pavienių neįgaliųjų, kurie yra aktyvūs teikdami skundus dėl jų teisių 
pažeidimo, situacija.  

Apibendrinant galima teigti, kad įkalinimo įstaigose asmenims, turintiems fizinės ir / ar psichinės 
sveikatos sutrikimų, nėra užtikrinama kokybiška sveikatos priežiūra, ypač lyginant su visuomenėje 
teikiamomis analogiškomis paslaugomis. Kalinčių asmenų sveikatos priežiūros sistema – uždara, jai 
neskiriama pakankamai resursų, o jos pajėgumai neatitinka esamų poreikių. 

 
 
 

                                                           

210 SMR 22(2), 62, EPR 12.2, 39, 43.1, 46.2, 47.1, 47.2. 
211 R(98)7:58, EPR 47(2). 
212 SMR 25(1), 32(3), R(98)7:66, EPR 43.2. 
213 Pvz., galima daryti prielaidą, kad asmenys žalojasi, siekdami išvengti kitų nuteistųjų nuolatinio psichinio ir fizinio smurto. Tikimasi 

patekti į laisvės atėmimo vietų ligoninę, kur bent laikinai būtų galima pakeisti aplinką. 
214 Report to the Lithuanian Government on the Visit to Lithuania Carried out by the European Committee for the Prevention of Torture 

and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 21 to 30 April 2008. CPT/Inf (2009) 22. Prieiga per internetą: 

<http://www.cpt.coe.int/documents/ltu/2009-22-inf-eng.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
215 Price v. the United Kingdom, no. 33394/96, ECHR 2001-VII. 
216 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2010 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.); Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2012 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
217 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2010 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). Autoriaus nuomone, toks sprendimo būdas nėra tinkamas. Abejotina, ar neturintis atitinkamos kvalifikacijos bei (tikėtina) 

motyvacijos tokį darbą dirbti nuteistasis gali užtikrinti kokybišką neįgaliųjų priežiūrą. Svarbu atsižvelgti ir į galimą neigiamo kalinių 

subkultūros poveikio tokį darbą dirbančiam nuteistajam riziką. 

http://www.lrski.lt/
http://www.lrski.lt/
http://www.lrski.lt/
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II.3. Apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje 
 

 
Dr. Salomėja Zaksaitė 

 

II.3.1. Užtikrinimo padėtis Lietuvoje 2008–2013 m.  

 

Per pastaruosius penkerius metus nagrinėjamoje srityje Lietuvoje svarbiausi teisiniai pokyčiai buvo šie: 
2011 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikoje priimtas Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje 
įstatymas,218 kurio tinkamam įgyvendinimui jau pasiūlyta nemažai įstatymų (tiek paties Įstatymo, tiek BPK) 
pakeitimo ir papildymo projektų;219 2013 m. kovo 26 d. Lietuva, remiantis pareiškėjos skundu dėl jos patirto 
smurto iš sugyventinio netinkamo tyrimo, pripažinta pažeidusi EŽTK 3 str.220 dėl to, kad netinkamai vykdė 
pozityvias pareigas, kylančias iš EŽTK 1 str.221 Nors EŽTT konstatavo, kad bylai reikšmingu metu galiojęs 
teisinis reglamentavimas buvo pakankamas Konvencijoje įtvirtintų teisių ir laisvių apsaugai, vis dėlto 
pabrėžė, kad šioje byloje jis nebuvo tinkamai įgyvendintas. Procesas, iš viso trukęs beveik 6 m., pradėtas 
privataus kaltinimo tvarka, vėliau byla perduota ikiteisminiam tyrimui bendra tvarka, o galiausiai procesas 
baigėsi suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo 5 m. senaties terminui, todėl baudžiamoji byla buvo 
nutraukta.222 

Smurto artimoje aplinkoje (šeimoje223) kaip teisinio reguliavimo objekto aktualumą liudija, inter alia, 
EŽTK ir EŽTT jurisprudencija: EŽTK 8 str. „Teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą“ įpareigoja 
valstybes saugoti fizinį ir moralinį asmens vientisumą, ypač smurto artimoje aplinkoje atvejais, kai 

                                                           

218 Valstybės žinios, 2011, Nr. 72-3475. 
219 BPK pakeitimo ir papildymo projektai: Baudžiamojo proceso kodekso 167 ir 409 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas 

XIP-3913. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=413092&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.); Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimo ir papildymo projektai: Apsaugos nuo smurto artimoje 

aplinkoje įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas XIIP-82. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438389&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Apsaugos nuo 

smurto artimoje aplinkoje įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas XIIP-82. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438389&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Apsaugos nuo 

smurto artimoje aplinkoje įstatymo 5, 6, 7, 8, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas XIP-4468. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425105&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.) ir kt.  
220 Teismas nusprendė, kad netinkamas elgesys su pareiškėja, kuri penkis kartus patyrė sveikatos sužalojimus, lydimus baimės ir 

bejėgiškumo jausmo, buvo pakankamai rimtas tam, kad būtų pasiektas minimalus žiaurumo lygis, remiantis Konvencijos 3 str., ir dėl to 

valstybė turėjo prisiimti pozityvias pareigas, kylančias iš šio straipsnio. Žr.: Valiulienė v. Lithuania, no. 33234/07, 26 March 2013.  
221 Remiantis šiuo straipsniu („Pareiga gerbti žmogaus teises“), Aukštosios Susitariančiosios Šalys kiekvienam jų jurisdikcijai 

priklausančiam asmeniui garantuoja šios Konvencijos I skyriuje apibrėžtas teises bei laisves. Žr.: Valstybės žinios, 2011, Nr. 156-7390. 
222 Valiulienė v. Lithuania, no. 33234/07, 26 March 2013. Taip pat žr.: Dėl smurto tarp privačių asmenų Lietuva pripažinta pažeidusi 

Konvenciją. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pranešimas. Prieiga per internetą: <http://www.tm.lt/eztt/naujiena/168> 

(prisijungta 2013m. lapkričio 26 d.). Be to, pažymėtina, kad 2012 m. gruodžio 6 d. EŽTT perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei dar 

vienos pareiškėjos skundą dėl smurto šeimoje – Praškevičienė prieš Lietuvą. Byla yra nagrinėjama; joje Teismas taip pat kelia klausimą 

dėl EŽTK 3 str. nuostatų pažeidimo. Žmogaus teisių stebėjimo institutas pažymi, kad pats faktas, kad valstybė neapsaugojo aukos nuo 

pakartotinio smurto, preziumuoja tai, kad valstybė neįvykdė deramo patikrinimo (angl. due diligence) pareigos. Žr.: European Court of 

Human Rights. Case Praškevičienė v. Lithuania. Application No. 27920/08. Written Submissions. Third-Party Intervention. Submitted by 

the Human Rights Monitoring Institute. Prieiga per internetą: 

 <http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/HRMI%20submissions_PRASKEVICIENE.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
223 Toliau tekste paprastai vartojama „artimos aplinkos“ sąvoka. „Šeimos“ sąvoka taip pat gali būti ir yra vartojama paraleliai, kaip 

sinonimas, tačiau akcentuotina, kad teisine prasme „artima aplinka“ apima daugiau nei „šeima“. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=413092&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438389&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425105&p_tr2=2
http://www.tm.lt/eztt/naujiena/168
http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/HRMI%20submissions_PRASKEVICIENE.pdf
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nukentėjusieji yra ypač pažeidžiami;224 precedentinėje Opuz prieš Turkiją byloje EŽTT konstatavo EŽTK 2 
str. (įtvirtinančio teisę į gyvybę), 3 str. (įtvirtinančio teisę į apsaugą nuo kankinimų, nežmoniško ir kitokio 
žeminančio elgesio) ir 14 str. (įtvirtinančio teisę į lygiavertę apsaugą ir lygiavertį naudojimąsi Konvencijos 
pripažintomis teisėmis ir laisvėmis) pažeidimus.225 Kol kas dar neratifikuota, nors jau Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės pasirašyta, Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir šeiminio smurto 
prevencijos bei kovos su juo (toliau vadinama – Stambulo konvencija) apibūdina smurtą prieš moteris kaip 
žmogaus teisių pažeidimą ir diskriminacijos formą.226 Šią Konvenciją 2011 m. gegužės 11 d. Stambule 
priėmė Europos Tarybos Ministrų Taryba. Ja siekiama, kad smurtas prieš moteris ir smurtas artimoje 
aplinkoje būtų vienodai suvokiamas, o smurto aukoms būtų suteikta vienoda apsauga visose Europos 
Tarybos valstybėse narėse.227 Autorės manymu, Stambulo konvencijos teisinis reguliavimas yra pakankamai 
progresyvus aukų atžvilgiu, tačiau smurtautojų atžvilgiu reglamentavimas kiek lakoniškas, dokumente galėtų 
būti daugiau nuostatų, skirtų smurtautojų teisių apsaugai.228  

Smurto artimoje aplinkoje kaip socialinio reiškinio aktualumas grindžiamas oficialiosios 
baudžiamosios justicijos statistikos, mokslinių tyrimų, asociacijų ir naujienų portalo „Delfi“ publikacijų 
duomenimis. Pagal pastarąjį šaltinį su smurtu artimoje aplinkoje susijusios problemos yra viena iš 
daugiausia publikacijų ir skaitytojų komentarų sulaukusių temų. Pažymėtina, kad šiame portale dažnai 
aptartos ir kitos probleminės sritys, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su nagrinėjama tema: lyties sąvoka, 
lyčių vaidmenys ir stereotipai smurto artimoje aplinkoje aspektu; smurto šeimoje santykis su tradicija; 
smurto šeimoje aukų psichologinės ir socialinės savybės; homoseksualių ir transseksualių asmenų apsauga 
nuo smurto ir t. t. Įvairias sritis apimančios elektroninės erdvės publikacijos reflektuojamos ir moksliniuose 
tyrimuose – smurtas artimoje aplinkoje yra tarpdisciplininė tema, kuriai analizuoti buvo atlikti kelių mokslo 
krypčių tyrimai: I. Michailovič teisinio pobūdžio straipsnis apie smurto artimoje aplinkoje problematikos 
aspektus;229 G. Purvaneckienės sociologiniai tyrimai smurto prieš moteris tema;230 G. Sondaitės 
psichologinės tematikos straipsnis apie šeimos ginčų mediaciją231 ir kt.  

                                                           

224 Kalucza v. Hungary, no. 57693/10, 24 April 2012; Decision on the admissibility Irene Wilson v. the United Kingdom, no. 10601/09 ir 

kt. 
225 Opuz v. Turkey, no. 33401/02, 9 June 2009. 
226 Ši konvencija prieštaringai vertinama dėl naujos dokumente pateikiamos lytiškumo sampratos. Plačiau žr., pvz.: Atas A. Nes tik 

Briuselio laimės ekspertai žino, kaip turime gyventi // Interneto dienraštis „Bernardinai.lt“, 2013 m. birželio 7 d. Prieiga per internetą: 

<http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-06-07-andrius-atas-nes-tik-briuselio-laimes-ekspertai-zino-kaip-turime-gyventi/102354> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). Autorės manymu, iš esmės naujos sampratos dokumente nėra, nors iš pažiūros taip gali atrodyti, 

perskaičius Stambulo konvencijos preambulę: pripažįstama, kad smurtas prieš moteris kaip su lytimi susijęs smurtas yra struktūrinio 

pobūdžio ir kad smurtas prieš moteris yra vienas iš kertinių socialinių mechanizmų, kuriuo remiantis moterys priverstinai atsiduria 

žemesnėje pozicijoje nei vyrai (angl. Recognising the structural nature of violence against women as gender-based violence, and that 

violence against women is one of the crucial social mechanisms by which women are forced into a subordinate position compared with 

men). Žr.: Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Istanbul, 

11.V.2011. Prieiga per internetą: <http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/html/210.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
227 Seimo narės M. A. Pavilionienės pranešimas: Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė remia Stambulo konvencijos ratifikavimą. 

2013 m. kovo 19 d. pranešimas VIR. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=618&p_k=1&p_d=133827> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
228 Pvz., valstybės raginamos užtikrinti teisinę pagalbą aukai, tačiau apie teisinę pagalbą smurtautojui nekalbama (57 str.); taip pat 

nereguliuojama, kur smurtautoją reikėtų iškeldinti pritaikius draudžiamąjį apsaugos orderį (52 str.). 
229 Michailovič I. Kai kurie smurto šeimoje problematikos aspektai // Teisė, 2012, t. 82, p. 26–40. 
230 Purvaneckienė G. Smurtas prieš moteris // Lietuvos moterų pažanga: iššūkiai ir realybė 1990–2005. Vilnius: UAB „Mokslo aidai“, 

2005. 
231 Sondaitė G. Šeimos mediacija: užsienio šalių patirtis // Socialinis darbas, 2006, Nr. 5 (2). 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/html/210.htm
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=618&p_k=1&p_d=133827
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Asociacijų duomenimis, nuo smurto šeimoje Lietuvoje kasmet žūdavo apie 20 moterų.232 Policijos 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2011 m. užregistruota 49 890 iškvietimų į 
namus dėl konfliktų šeimoje.233 Informacijos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos duomenimis, 2012 m. buvo užregistruota 4 361 veika, susijusi su smurtu artimoje aplinkoje, 
2013 m. kovo–gruodžio mėnesiais – 7 635 veikos. 2012 m. buvo užregistruoti 3 694 asmenys, nukentėję 
nuo smurto artimoje aplinkoje: 3 188 moterys, 506 vyrai. 2013 m. buvo užregistruoti 5 704 asmenys, 
nukentėję nuo smurto artimoje aplinkoje: 4 877 moterys, 827 vyrai.234 Ikiteisminiai tyrimai daugiausia 
pradedami pagal BK 140 str. („Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas“: 2013 m. 
užregistruotos ir ištirtos 6 472 veikos, susijusios su smurtu artimoje aplinkoje), pagal 145 str. („Grasinimas 
nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas“: 2013 m. užregistruotos ir 
ištirtos 767 veikos, susijusios su smurtu artimoje aplinkoje), pagal 138 str. („Nesunkus sveikatos 
sutrikdymas“: 2013 m. užregistruotos ir ištirtos 199 veikos, susijusios su smurtu artimoje aplinkoje).235 
Įvairių mokslinių tyrimų rezultatai priklausomai nuo jų metodikos šiek tiek skiriasi, tačiau jais remiantis 
galima daryti tvirtą išvadą, kad smurtas šeimoje (kaip socialinis reiškinys) yra visuotinė problema: 2005 m. 
duomenimis, daugiau nei trečdalis Lietuvos moterų bent kartą buvo patyrusios savo vyrų ar partnerių 
smurtą,236 2008 m. tyrimų duomenimis, pastaraisiais metais Lietuvoje smurtą šeimoje nuolat patiria 15 proc. 
ištekėjusių moterų; beveik 2/3 jų tą patį smurtinį elgesį šeimoje patiria kiekvieną mėnesį ir dažniau.237 
Apskritai pažymėtina, kad nors tyrimai rodo vyrų (nepriklausomai nuo socialinės ekonominės smurtautojų 
padėties) buitinio smurto prieš moteris pasaulinį paplitimą, bet tuo pat metu tarp socialinių psichologų ir 
sociologų, tyrinėjančių tarpasmeninius santykius porose ir šeimose, plėtojamas skirtingas, platesnis požiūris 
į šeiminį smurtą kaip į įvairialypę „santykių agresiją“, kuri yra neretai abipusė ir tik retesniais atvejais 
sisteminga.238 Žmogaus teisių aspektu ši įžvalga kviečia atsižvelgti ne tik į moterų teisių apsaugos garantijas, 
bet ir smurtautojų (nepriklausomai nuo lyties) teisių apsaugos garantijas apskritai bei į tai, kad tiek 
kaltininkai, tiek aukos gali būti pažeidžiami, taip pat gali piktnaudžiauti savo statusu ir provokuoti smurtą.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, analizė skirstoma į dvi dalis: teorinę (teisinio reguliavimo aspektas) ir 
praktinę (teisinio reguliavimo praktinio veikimo aspektas). Praktinėje dalyje žmogaus teisių požiūriu 

                                                           

232 Valionienė E. Naujas įstatymas nuo smurto neapsaugos // Naujienų portalas „Delfi“, 2011 m. lapkričio 5 d. Prieiga per internetą: 

<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/naujas-istatymas-nuo-smurto-neapsaugos.d?id=51411535> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
233 Duomenys, susiję su smurtu šeimoje (2011 m.). Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2011 m. gegužės 30 d. raštas 

Nr. 5-S-2754. Prieiga per internetą:  

<http://www.bukstipri.lt/uploads/2011%20m_%20-%20Smurto%20lentele.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
234 Duomenys apie ikiteisminio tyrimo įstaigose užregistruotas nusikalstamas veikas, įtariamus (kaltinamus) asmenis nusikalstamų veikų 

padarymu, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje (nuo kovo mėn.) (Forma SMURTAS-ITĮ); duomenys apie ikiteisminio tyrimo įstaigose 

užregistruotus asmenis, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje. (Forma NUK_DĖL SMURTO-

ITĮ). Prieiga per internetą:  

<http://www.ird.lt/infusions/report_manager/report_manager.php?metai=2013&menuo=12&idAta=2&rt=1&oldYear=2013&id=198&i

dStat=10&regionas=0&id3=1#Atas-SMURT-ITI> (prisijungta 2014 m. liepos 21 d.). 
235 Duomenys apie ikiteisminio tyrimo įstaigose užregistruotas nusikalstamas veikas, įtariamus (kaltinamus) asmenis nusikalstamų veikų 

padarymu, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje (nuo kovo mėn.) (Forma SMURTAS-ITĮ). Prieiga per internetą: 

<http://www.ird.lt/infusions/report_manager/report_manager.php?metai=2013&menuo=12&idAta=2&rt=1&oldYear=2013&id=198&i

dStat=10&regionas=0&id3=1#Atas-SMURT-ITI> (prisijungta 2014 m. liepos 21 d.). 
236 Purvaneckienė G. Smurtas prieš moteris // Lietuvos moterų pažanga: iššūkiai ir realybė 1990–2005. Vilnius: UAB „Mokslo aidai“, 

2005, p. 225. 
237 Tureikytė D., Žilinskienė L., Davidavičius A., Bartkevičiūtė I., Dačkutė A. Smurto prieš moteris šeimoje analizė ir smurto šeimoje aukų 

būklės įvertinimas. Tyrimo ataskaita, 2008. Prieiga per internetą:  

<http://www.bukstipri.lt/uploads/Tyrimas_Smurto_pries_moteris2008.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
238 A. Davidavičiaus ataskaita UAB BGI rengtai ataskaitai Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Vilnius, 2008. 

Įteikta autorei. 

http://www.bukstipri.lt/uploads/2011%20m_%20-%20Smurto%20lentele.pdf
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analizuojamos dvi susijusios problemos smurto artimoje aplinkoje aspektu: nepakankamas aukų teisių 
užtikrinimas ir nepakankamas smurtautojų teisių užtikrinimas.  

 

II.3.2. Probleminiai užtikrinimo aspektai 

II.3.2.1. Smurto artimoje aplinkoje kompleksinio reguliavimo sunkumai 

 

Tokia praktika, pagal kurią smurtas šeimoje buvo persekiojamas pagal BK straipsnius, 
reglamentuojančius sveikatos sutrikdymus ar kitus smurtinius veiksmus, ir tai vykdavo privataus kaltinimo 
tvarka, pripažinta prieštaravusia EŽTK. Pvz., Bevacqua ir S. prieš Bulgariją byloje EŽTT pabrėžė, kad smurto 
šeimoje laikymas „privačiu reikalu“ yra nesuderinamas su valstybės pareigomis apsaugoti (pareiškėjos) 
šeimos gyvenimą.239 Minėtoje Opuz prieš Turkiją byloje atskleista kita neigiama privataus kaltinimo pusė: 
smurto šeimoje aukos atsiimti pareiškimus gali ne savo noru, o dėl smurtautojų prievartos. EŽTT nurodė, 
kad Turkija neįdiegė reikiamos sistemos persekiojant ir baudžiant smurto šeimoje kaltininkus. Teismas 
pabrėžė, kad turi būti įtvirtintos tokios teisinės procedūros, kurios leistų tęsti baudžiamąjį persekiojimą 
nepriklausomai nuo to, ar aukos atsiėmė pareiškimus. 

Specialaus teisės akto priėmimo poreikį nagrinėjamoje asmens neliečiamumo apsaugos srityje pabrėžė 
1979 m. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtos Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos 
prieš moteris panaikinimo (toliau vadinama – CEDAW) įgyvendinimą prižiūrintis Komitetas. 2008 m. 
sausio 8 d. trečiojoje periodinėje ataskaitoje Lietuvai (Lietuva Konvenciją ratifikavo 1994 m.), jis, nepaisant 
tam tikrų pagiriamųjų žodžių,240 išreiškė susirūpinimą aukštu smurto prieš moteris paplitimo lygiu Lietuvoje 
ir rekomendavo nedelsiant priimti specialų teisės aktą, kuris numatytų žalos atlyginimą ir apsaugą moterims 
– smurto aukoms.241 Specialaus teisės akto nebuvimas, Komiteto manymu, galėjo vesti prie to, kad smurtas 
būtų laikomas privačiu reikalu, kai smurto pasekmės nėra suprastos policijos, sveikatos priežiūros 
specialistų, kompetentingų institucijų ir visuomenės apskritai. Komitetas paragino Lietuvą imtis teisinių ir 
kitų priemonių, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai.242 

 Taigi, atsižvelgiant į tarptautines rekomendacijas priskirti smurtą šeimoje prie visuomeninę reikšmę 
turinčių veikų, priimtas Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, kurio paskirtis, remiantis šio 
įstatymo 1 str. 1 d. – ginti asmenis nuo smurto artimoje aplinkoje, greitai reaguoti į iškilusią grėsmę, imtis 
prevencijos priemonių, taikyti apsaugos priemones ir teikti tinkamą pagalbą. Tad smurtas artimoje aplinkoje 
dėl jo žalos visuomenei priskiriamas prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų. Ši nuostata atsispindi ir BPK, 
kurio 409 str. 1 d. įtvirtinta, kad „jeigu šio Kodekso 407 straipsnyje nurodytos nusikalstamos veikos turi 
visuomeninę reikšmę ar jomis padaryta žala asmeniui, kuris dėl svarbių priežasčių negali ginti teisėtų savo 
interesų, prokuroras, nesvarbu, ar yra nukentėjusiojo skundas arba jo teisėto atstovo pareiškimas, dėl šių 

                                                           

239 Bevacqua and S. v. Bulgaria, no. 71127/01, 12 June 2008.  
240 Komitetas pastebėjo, kad Lietuva ėmėsi pastangų užkirsti kelią smurtui prieš moteris: priimta Nacionalinė smurto prieš moteris 

strategija; priimti BK pakeitimai; įsteigtas krizių centrų tinklas, teikiantis paramą smurto aukoms; išplėsta specializuota telefoninė 

pagalba moterims, veikianti visą parą. Žr.: Third and Fourth Periodic Reports. Lithuania. Convention of the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women. CEDAW Committee. § 74. Prieiga per internetą:  

<http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW.C.LTU.CO.4.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
241 Angl. It also recommended that Lithuania elaborate and introduce without delay a specific law on domestic violence against women 

that provides for redress and protection. Ten pat, § 74. 
242 Ten pat, § 74–75. 
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veikų privalo pradėti baudžiamąjį procesą“ – kitaip tariant, įtvirtinta prokuroro pareiga įvykus smurtui 
artimoje aplinkoje pereiti iš privataus į valstybinį kaltinimą. 

Įstatymo priėmimas nebuvo vienintelė alternatyva Komiteto rekomendacijoms įgyvendinti. Viena iš 
mažiausiai juridinės technikos pokyčių reikalaujančių alternatyvų buvo papildyti BK ir BPK nuostatomis, 
numatančiomis, kad smurtas artimoje aplinkoje priskiriamas prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų. 
Atitinkama situacija anksčiau egzistavo Lenkijoje, kurioje atskiro įstatymo priėmimas nebaigė ilgiau kaip 
dešimtmetį trukusių ginčų, ar toks įstatymas apskritai yra reikalingas, jei analogiškos nuostatos numatytos 
Lenkijos baudžiamajame ir baudžiamojo proceso kodeksuose.243 

Manytina, kad baudžiamosios teisės prasme minėtos alternatyvos užtektų ir ji juridinės technikos 
požiūriu būtų paprastesnė. Vis dėlto atskiras įstatymas yra tinkamesnė alternatyva ilgalaikėje perpektyvoje, 
nes vien papildžius kodeksus nebūtų sudarytos prielaidos kompleksinei smurto šeimoje prevencijai. Atskiro 
įstatymo priėmimo idėja derėjo ir su ilgamete Lietuvos Respublikos smurto mažinimo politika: antai 
Valstybinės smurto prieš moteris mažinimo strategijos 60 p. numatytos šešios prioritetinės kryptys, tarp 
kurių – kompleksinės pagalbos smurto šeimoje aukoms teikimas ir veiksminga smurto prieš moteris 
šeimoje prevencija.244 

BK ir BPK korekcijos leistų išspręsti tik tokius atvejus, kai dėl smurto artimoje aplinkoje pradedami 
ikiteisminiai tyrimai. Tokių atvejų, kaip rodo oficialioji statistika, nėra dauguma. Taigi Apsaugos nuo smurto 
artimoje aplinkoje įstatymu siekta ne tik visuomeninio veikos pobūdžio, bet ir kompleksinės smurto 
šeimoje prevencijos, ką liudija ir Įstatymo paskirtis, ir Komiteto raginimai efektyviau užtikrinti aukų 
apsaugą. Akcentuotina, kad šis įstatymas turėtų turėti platesnę prevencinę ir socialinę paskirtį (kaip antai 
sudaryti teisines prielaidas prevencijos ir pagalbos infrastruktūrai) nei pakartoti kodeksus ir priskirti smurtą  
artimoje aplinkoje prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų.245 

Pasak I. Michailovič,246 lietuviškasis Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 
reglamentavimas (tuo metu, kai jis buvo priimtas, – aut. pastaba) labiausiai primena lygiateisės apsaugos 
modelį, remiantis kuriuo smurtas šeimoje ir už šeimos ribų traktuojamas vienodai reikšmingai. Šio modelio 
pavyzdys daugeliui šalių buvo Austrija, kurioje jau 1996 m. buvo priimtas  Apsaugos  nuo  smurto  šeimoje  

 

                                                           

243
 Michailovič I. Kai kurie smurto šeimoje problematikos aspektai // Teisė, 2012, t. 82, p. 26–40. 

244
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 853 „Dėl valstybinės smurto prieš moteris mažinimo strategijos 

įgyvendinimo priemonių 2010−2012 metų plano patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 101-4216. 
245

 Taip pat pažymėtina, kad specialaus įstatymo priėmimas ir BPK pakeitimų registravimas gali vykti pagrečiui, kaip ir įvyko, įregistravus BPK 

koreguojančius projektus XIP-3913 ir XIP-4466(2), kuriais buvo siūloma smurtą artimoje aplinkoje priskirti prie viešo kaltinimo veikų, kurioms 

nebūtinas papildomas formalumas – prokuroro reikalavimas pradėti ikiteisminį tyrimą. Nurodyto pirmojo projekto aiškinamajame rašte teigiama, 

kad susiklostydavo situacija, kai Įstatymas numato ikiteisminio tyrimo pradėjimą visais atvejais, o kodeksai tam, kad ikiteisminis tyrimas būtų 

pradėtas, papildomai numato ir prokuroro reikalavimo sąlygą. Žr.: Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 167 ir 409  straipsnių 

pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto XIP-3913 aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą: 

 <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=413094&p_query=&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). Minėtų projektų 

kontekste 2013 m. liepos 2 d. priimtas BPK pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XII-502. Galiojančioje BPK 167 str. 3 d. redakcijoje įtvirtinta: 

„Jeigu Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 145 straipsnyje, 149 straipsnio 1 dalyje, 150 straipsnio 1 dalyje, 151 straipsnio 1 dalyje 

numatytos nusikalstamos veikos turi smurto artimoje aplinkoje požymių, ikiteisminis tyrimas pradedamas, nesvarbu, ar yra nukentėjusiojo 

skundas arba jo teisėto atstovo pareiškimas. Šiais atvejais ikiteisminis tyrimas pradedamas ir procesas vyksta bendra tvarka“. Analogiškas 

pakeitimas įtvirtintas ir BPK 409 str. 3 d. 
246

 Pasak I. Michailovič, pagal tai, kaip remiantis baudžiamąja teise sprendžiamos smurto šeimoje problemos, esamus sprendimus galima 

sugrupuoti į tris teisinius smurto šeimoje reguliavimo modelius: 1) lygiateisės apsaugos modelis, pagal kurį smurtas šeimoje ir už šeimos ribų 

traktuojamas vienodai reikšmingai; 2) smurto šeimoje reguliavimo baudžiamajame kodekse modelis, pagal kurį baudžiamajame kodekse yra 

numatyta atskira nusikalstama veika, reglamentuojant atsakomybę už smurtą šeimoje; 3) didesnės apsaugos nuo smurto šeimoje modelis, pagal 

kurį baudžiamajame kodekse yra numatyta nuostata, expressis verbis nustatanti griežtesnę atsakomybę už smurtą šeimoje nei už panašią veiką, 

padarytą už šeimos ribų. Michailovič I. Kai kurie smurto šeimoje problematikos aspektai // Teisė, 2012, t. 8, p. 26–40. 
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įstatymas.247  
Po lietuviškojo įstatymo priėmimo buvo išsakyta teigiamų atsiliepimų, ypač iš moterų teises ginančių 

organizacijų: naujasis įstatymas turėsiantis užtikrinti, kad, gavus duomenų apie artimoje aplinkoje padarytą 
smurtinę nusikalstamą veiką, bus pradedamas baudžiamasis procesas nepriklausomai nuo to, ar bus gautas 
nukentėjusio asmens skundas. „Ilgai siekėme, kad atsirastų šis Įstatymas. Dabar esanti teisinė bazė yra 
visiškai neefektyvi. Iki šiol nebuvo jokio konkretaus teisės akto, pagal kurį būtų galima ginti moterį, 
patyrusią smurtą šeimoje. Auka teturėjo galimybę kreiptis į policiją ir pati sau atstovauti.“248 Antra vertus, 
kyla klausimas, ar galiojanti teisinė bazė tapo efektyvesnė vien dėl to, kad buvo priimtas specialus įstatymas. 
Toks klausimas aktualus ypač dėl potencialių (naujai atsiradusių) neatitikimų tarp Apsaugos nuo smurto 
artimoje aplinkoje įstatymo, BK ir BPK. Šie neatitikimai, inter alia, atsiranda dėl: 1) neaiškaus smurto 
artimoje aplinkoje formų turinio, nepakankamai diferencijuotos atsakomybės už skirtingas smurto artimoje 
aplinkoje formas; 2) apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje priemonių dubliavimosi. 

Neaiškus smurto artimoje aplinkoje formų turinys, nepakankamai diferencijuota 
atsakomybė už skirtingas smurto artimoje aplinkoje formas. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje 
įstatyme nėra įvardyti skirtingos atsakomybės už skirtingus smurto artimoje aplinkoje veiksmus kilimo 
pagrindai. Šio įstatymo 2 str. 5 d. nustatyta, kad smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis 
fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar 
neturtinę žalą. Klaustina, kas galėtų būti laikoma psichiniu ar ekonominiu poveikiu, kaip tokį poveikį 
įrodyti249 (ypač padaromą neveikimu) ir kaip atitinkamai nubausti kaltą asmenį. Kitaip tariant, nėra 
adekvataus BK straipsnio, apibrėžiančio ekonominį poveikį,250 o BK 145 str. („Grasinimas nužudyti ar 
sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas“) ar BK 155 str. („Įžeidimas“)251 numatytos 
nusikalstamų veikų sudėtys laikytinos per siauromis apibūdinant psichinį poveikį artimoje aplinkoje. 
Žmogaus teisių stebėjimo instituto apžvalgoje taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad neaiškiai (pernelyg 
abstrakčiai) apibrėžtos psichinio ir ekonominio smurto sąvokos.252 Neapibrėžtos ir, kas dar svarbiau, – 

                                                           

247 Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie. BGBl. I Nr. 40/2009 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Taip pat: 

Victims' Rights to Support and Protection from Violence. Legislation for the Protection from Violence in Austria, June 2009. Prieiga per 

internetą: <http://78.142.150.50/sites/wave.local/files/gewaltschutzfolder_englisch_2009.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

Austriškojo modelio esmė – taikus ar esant reikalui prievartinis smurtautojo iškeldinimas, tinkamai reglamentuotas palaipsnis (ne 

automatiškas!) baudžiamosios teisės įsijungimas; valstybės garantuojama specializuota kompleksinė pagalba tiek nukentėjusiems nuo 

smurto asmenims, tiek smurtautojams, tiek smurto liudininkams. 
248 Valionienė E. Naujas įstatymas nuo smurto neapsaugos // Naujienų portalas „Delfi“, 2011 m. lapkričio 5 d. Prieiga per internetą: 

<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/naujas-istatymas-nuo-smurto-neapsaugos.d?id=51411535> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
249 Austrijoje psichologinio pobūdžio smurtas, be kita ko, įrodomas remiantis psichologo ar terapeuto ar pagalbos organizacijų 

atsiliepimais. Victims' Rights to Support and Protection from Violence. Legislation for the Protection from Violence in Austria, June 

2009. Prieiga per internetą: <http://78.142.150.50/sites/wave.local/files/gewaltschutzfolder_englisch_2009.pdf> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
250 Ekonominis smurtas artimoje aplinkoje apibūdinamas kaip galintis pasireikšti aukos finansiniu priklausomumu nuo smurtautojo, 

atimta galimybe tvarkyti bendrą biudžetą, turėti savo lėšų, leisti jas savo nuožiūra, dirbti ir pan. Gulbickaja J. Smurto artimoje aplinkoje 

tendencijos ir įstatymo taikymo praktika. Prieiga per internetą: <http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=news&Tema=1&str=52416> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). Tačiau pažymėtina, kad pagal „gerąją įstatymų leidybos praktiką“ atitinkama sąvoka turėtų būti 

detaliai apibrėžta teisės akte (šiuo atveju – Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme) tam, kad būtų aišku, kurios nefizinio smurto 

formos yra tiek pat pavojingos, kaip ir fizinio smurto formos. Plačiau žr. Meyersfield B. Domestic Violence and International Law. Hart 

Publishing: Oxford and Portland, Oregon, 2012, p. 158–159. 
251 Pavyzdinių BK (Valstybės žinios, 2000, Nr. 89-2741 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) straipsnių sąrašas nebaigtinis, parinkti 

tie, kurie labiausiai susiję su psichiniu poveikiu.  
252 Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2011–2012: apžvalga. Vilnius: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2013. Prieiga per 

internetą:  

<http://www.hrmi.lt/uploaded/Apzvalgos/Zmogaus%20teisiu%20igyvendinimas%20Lietuvoje%202011-2012_Apzvalga_ZTSI.pdf> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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nediferencijuotos pagal pavojingumą, – smurto formos gali sukelti įvairių nesusipratimų, pvz., įmanomi 
atvejai, kai policija būtų kviečiama dėl psichinio smurto, atvykę pareigūnai jokio smurto požymių nerastų ir 
netgi svarstytų pradėti tyrimą dėl melagingo pranešimo apie nusikalstamą veiką (BK 235 str. „Melagingi 
skundas, pareiškimas, pranešimas, parodymai, išvados ir vertimas“) ar žinomai melagingo specialiųjų 
tarnybų iškvietimo (ATPK253 186 str.). Tokia prieštaringa situacija jau buvo nagrinėta Lietuvos teismų 
praktikoje: „<…> į įvykio vietą atvykus policijos pareigūnams, K. D. paaiškino, kad jos sūnus prieš ją 
naudoja psichologinį smurtą, tuo tarpu E. D. nurodė, jog tarp jo ir motinos įvyko žodinis konfliktas, jokio 
smurto nenaudojo, motina nuolat būna išgėrusi <...>“ Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog 
„šioje byloje nebuvo surinkta pakankamai įrodymų, kurie neginčijamai galėtų patvirtinti, kad iš tiesų K. D. 
sveikatai nebuvo kilęs joks pavojus ir kad ji, skambindama policijai, suprato, jog tokius veiksmus atlieka 
visiškai be būtino reikalingumo, kad policijos darbą trukdo be jokio pagrindo, kad ji numatė žalingas savo 
veiksmų pasekmes ir jų norėjo arba nenorėjo, tačiau sąmoningai arba dėl neatsargumo leido tokioms 
pasekmėms kilti. Vienareikšmiškai teigti, jog K. D. jai inkriminuotą pažeidimą (t. y. ATPK 186 str.) atliko 
tyčia, nebuvo objektyvaus teisinio pagrindo, todėl jos nubaudimas už melagingą policijos iškvietimą 
negalimas.“ Taigi apeliacinės instancijos teismas (priešingai nei pirmosios instancijos teismas) padarė išvadą, 
kad K. D. veikoje nėra jai inkriminuoto administracinio teisės pažeidimo sudėties.254  

Dėl neaiškios takoskyros tarp smurto formų gali atsirasti ir kaltės įrodinėjimo problemų, ypač tais 
atvejais, kai lengvesnės formos smurtas (pvz., pyktis, barimasis) „iššaukia“ sunkesnės formos fizinį smurtą 
– galimi tokie reagavimo į panašius atvejus variantai:  

1) bylos nutraukiamos, nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę, pagal BPK 
212 str. („Ikiteisminio tyrimo nutraukimo atvejai“) 2 d.;  

2) nuteisiami abu asmenys;  
3) į smurto provokaciją atsižvelgiama skiriant (lengvesnę) bausmę;255 
4) inicijuojamas susitaikymas pagal BK 38 str. („Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai 

kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko“). 
Pastaroji situacija, vieno iš policijos pareigūnų teigimu, gali nevisiškai atitikti tikrovę ir būti rizikinga 

patiems pareigūnams, kuriems gresia nuobaudos už nutrauktas bylas arba papildomas darbas, jei po to, kai 
buvo pritaikytas 38 str., kaltininkas padaro naują nusikalstamą veiką ir procesas prasideda iš naujo.256 Be to, 
turėtina omenyje, kad susitaikymas padarius antrą tokią pačią nusikalstamą veiką neįmanomas, o padarius 
trečią ir kitas veikas jau tikėtina laisvės atėmimo bausmė. Baudžiamosios teisės ir kriminologijos požiūriu 
dėl potencialaus šalių nelygiateisiškumo (Lietuvos kontekste – dėl baimės ar ekonominio priklausomumo) 
apskritai abejojama sutaikymo efektyvumu bylose, susijusiose su smurtu artimoje aplinkoje;257 atkreiptinas 

                                                           

253 Valstybės žinios, 1985, Nr. 1-1 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).  
254 Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio mėn. 6 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-676-533/2012.  
255 „<...> Sprendžiant klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo, atsižvelgtina į tai, kad, kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, 

tai buitinis konfliktas tarp sugyventinių, kuris galimai buvo išprovokuotas pačios nukentėjusiosios. Padarytas sužalojimas ir sukeltas 

fizinis skausmas nėra pavojingi gyvybei, jie nežymūs, liekamųjų reiškinių nėra. J. S. kritiškai vertina savo elgesį, nuoširdžiai gailisi dėl 

padarytos nusikalstamos veikos, atsiprašė nukentėjusiosios, su ja susitaikė, atlygino padarytą žalą, stengiasi sumažinti nusikalstamos 

veikos pasekmes <...>“ Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2013 m. liepos mėn. 8 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje 

Nr. 1A-595-519-2013. 
256 Autorės interviu su policijos pareigūnu, 2012 m. gegužės 11 d.  
257 Plačiau žr.: Michailovič I. Kai kurie smurto šeimoje problematikos aspektai // Teisė, 2012, t. 82, p. 26–40; Sondaitė G. Šeimos 

mediacija: užsienio šalių patirtis // Socialinis darbas, 2006, Nr. 5 (2), p. 24–28. Pastebėtina, kad „abejonės“ nereiškia, kad mediacija 

tokiose bylose apskritai negalima, yra įvairių nuomonių, kuriomis remiantis, mediacija, viena vertus, skatinama taikyti kuo plačiau (ypač 

turint omenyje, kad vyrai panašiais atvejais gali būti šeimos maitintojais ir suteikti jiems šansą pasitaisyti yra perspektyvu pačių smurto 

aukų požiūriu); antra vertus, įspėjama, kad mediacija gali tapti priemone nuimti naštą nuo kaltininko ir tarsi „apkaltinti“ auką.  
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dėmesys į tai, kad privaloma mediacija ar kitas alternatyvus ginčų sprendimo būdas taip pat draudžiama 
pagal dar neratifikuotos Stambulo konvencijos 48 str.  

Smurto formų neapibrėžtumas sudaro prielaidas įvairioms (praktinėms) manipuliacijoms. Viena iš 
apklaustų eksperčių atkreipė dėmesį, kad yra buvę, kai nėščios moters vyras tyčia neįleidęs į namus, o 
atvykus policijos pareigūnams apsimetė miegojęs; procesas galiausiai baigėsi tuo, kad policijoje vyro 
atsiprašyta.258  

Teismų praktika rodo, kad kaltininkai mėgina manipuliuoti ir fizinio (ne tik psichinio) smurto formų 
neapibrėžtumu. Kaip pažymėjo Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija, sukeltas skausmas yra subjektyvus 
pojūtis ir objektyviais požymiais jį sunku įvertinti.259 Kitoje byloje apeliaciniu skundu nuteistasis A. N. prašė 
skundžiamą nuosprendį panaikinti ir priimti išteisinamąjį nuosprendį, teigdamas, kad apylinkės teismas 
nenustatęs, jog nuteistasis sutuoktinę būtų mušęs ar smaugęs, o tik nustatęs, jog jis sugriebęs sutuoktinei už 
dešinės rankos peties bei dešine ranka už kaklo ją pastūmęs. Teisme apklausta nukentėjusioji paaiškino, kad 
fizinį skausmą patyrusi dėl rankos suspaudimo. Tačiau byloje nebuvo įrodymų apie nukentėjusiajai 
padarytus sužalojimus, į medikus ji nesikreipusi, nors nurodžiusi, kad ranką jai skaudėję dvi dienas, 
duomenų apie vaistų vartojimą taip pat nebuvę. Todėl apeliantas teigė, kad byloje nebuvę jokių objektyvių 
duomenų, kurie įrodytų, jog nukentėjusiajai buvo sukeltas fizinis skausmas.260 Teisme apeliantas nurodė, 
kad jo veiksmams įtakos turėję ne jo girtumas, o provokuojantys jo sutuoktinės veiksmai. Teismas apelianto 
skundą atmetė, be kita ko, nurodydamas, kad BK 140 str. 1 d. yra nustatyta atsakomybė asmeniui ne tik už 
nežymų sveikatos sutrikdymą, bet ir už fizinio skausmo sukėlimą.261  

Pastebėtina, kad byloje nebuvę medicininių įrodymų apie prieš nukentėjusiąją panaudotą fizinį 
smurtą. Kaltininkas nuteistas iš esmės dėl to, kad būta liudytojų, mačiusių, kaip vyko smurtiniai veiksmai. 
Tačiau kebliau būtų tuomet, jei smurtautojas ir auka konfliktuotų vieni, be liudininkų, kaltininkas 
neprisipažintų, o medicininiai įrodymai taip pat nebūtų pateikti. Panašios teismų praktikos, kai (tikėtinas) 
nukentėjusysis buvo mažametis, jau būta, o įtariamasis išteisintas, nes neužtekę duomenų pagrįsti įtariamojo 
kaltei; kaltinimai pareikšti remiantis tik mažamečio nukentėjusiojo parodymais, kurių, teismo teigimu, 
nepatvirtinusi jokia kita bylos medžiaga.262 

                                                           

258 Autorės interviu su specializuoto pagalbos centro darbuotoja, 2012 m. balandžio 26 d.  
259 Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2013 m. vasario mėn. 15 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-851-579-2012. 
260 Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2013 m. sausio mėn. 7 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-901-175-2012. 
261 Teismas konstatavo, kad šis nusikaltimas apima smurtavimą tiek nepaliekant jokių žymių, tiek sukeliant fizinį skausmą, tiek nežymiai 

sužalojant, tiek trumpam susargdinant. Mušimas ar kitoks smurtavimas reiškia poveikį žmogaus kūnui, siekiant sukelti fizinį skausmą. Tai 

gali būti vienkartinis ar daugkartinis fizinis ar mechaninis poveikis. Fizinio skausmo sukėlimas gali būti padaromas tiek tiesiogine, tiek 

netiesiogine tyčia, siekiant sukelti fizinį skausmą arba sąmoningai leidžiant kilti tokiems padariniams. Nukentėjusioji R. N. parodė, kad 

jai pradarius duris A. N. stvėrė už dešinės rankos ir už kaklo bei pasakė „duosiu tau į galvą“, stūmė ir ji su durimis kliudė policijos 

pareigūną. Įvykio metu jai buvo stipriai suspausta dešinė ranka, vyro veiksmai sukėlė jai fizinį skausmą, dvi dienas ji negalėjo pakelti 

rankos, negalėjo kelti sunkesnių daiktų. Liudytojas policijos pareigūnas M. S. parodė, kad R. N. pasiėmusi savo daiktus ir išeidama iš 

kambario plačiau atidarė kambario duris, tuo metu koridoriuje buvę jų vaikai L. N., A. N. bei jų draugas V. J. pamatė kambaryje buvusią 

svetimą moterį, kurią į namus parsivedė A. N., todėl jis griebė savo sutuoktinei už dešinės rankos ir kaklo, bei stūmė ją nuo durų, 

sakydamas „tuoj gausi į galvą“. Sugriebimas buvo agresyvus, smurtavimas buvo akivaizdus. Liudytojas A. N. parodė, kad, mamai 

išeinant iš kambario, tėvas A. N. griebė jai už dešinės rankos ir už kaklo, stūmė nuo durų su grasinančiais žodžiais. Žr. ten pat. 
262 „<...> Pirmosios instancijos teismas, priimdamas išteisinamąjį nuosprendį, konstatavo, kad neabejotinai išvadai, jog I. D. atliko 

kaltinime aprašytus BK 140 str. 2 d. numatyto nusikaltimo sudėtį atitinkančius veiksmus, t. y. fizinio skausmo sukėlimą mažamečiams 

D. L., D. L. ir G. L., nepakanka duomenų, jog kaltinimai I. D. pareikšti remiantis tik mažamečio nukentėjusiojo D. L. parodymais, kurių 

nepatvirtina jokia kita bylos medžiaga, o netiesioginių liudytojų perpasakojimas įvykių aplinkybių pagal mažamečio žodžius nėra tie 

įrodymai, kuriais būtų galima grįsti apkaltinamąjį nuosprendį. Viso to priežastys, pasak psichologės, yra mamos ir vaikų tėvo nesantaika, 

vaikų įtraukimas į tai, be to, mažametis D. L. linkęs fantazuoti, manipuliuoti esama padėtimi. Be to, ant vaiko kūno nepastebėta jokių 

smurto žymių. Todėl I. D. pagal jam pareikštus kaltinimus dėl fizinio skausmo sukėlimo mažamečiui išteisino vadovaudamasis BPK 303 

str. 5 d. 1 p., kaip nepadariusį veikų, turinčių šių nusikaltimo požymių <...>“ Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 

2013 m. birželio mėn. 26 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-558-519-2013. 

http://www.infolex.lt/ta/66150
http://www.infolex.lt/tp/700985
http://www.infolex.lt/ta/10708
http://www.infolex.lt/tp/700985
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Apibendrinant smurto artimoje aplinkoje formų skirties probleminius aspektus, manytina, kad, esant 
gana plačiai smurto artimoje aplinkoje sampratai, rekomenduotina aiškiai atskirti, diferencijuoti, kokiais 
smurto artimoje aplinkoje atvejais turėtų kilti baudžiamoji atsakomybė, o kokiais atvejais užtektų 
administracinių263 ar socialinės saugos priemonių, pvz., šeimos narių atskyrimo nepradedant baudžiamojo 
proceso; psichosocialinės pagalbos; įpareigojimo lankyti specialius kursus ir pan. Žmogaus teisių prasme 
atitinkamai rekomendacijai įgyvendinti gali padėti EŽTT jurisprudencijoje egzistuojantis „minimalaus 
žiaurumo lygio“ (angl. minimum level of severity) kriterijus, kuriam esant byla gali būti nagrinėjama EŽTK 3 
str., draudžiančio nežmonišką ar žeminantį elgesį, kontekste. Minimalus žiaurumo lygis264 yra santykinis, jį 
nulemia bylos aplinkybių visuma: smurtinio elgesio aplinkybės, trukmė, fizinis ir psichinis smurto poveikis 
ir kai kuriais atvejais aukos lytis, amžius ir sveikatos būklė.265 Autorės manymu, atvejai, kurie neatitiktų 
„minimalaus žiaurumo lygio“ kriterijaus ir kuriems užtektų nebaudžiamosios teisės priemonių,266 galėtų būti 
tokie: 1) epizodiniai apsižodžiavimai, patyčios, barimai, įžeidimai, nesukėlę fizinio skausmo (tai pagal 
dabartinį reglamentavimą tarsi patenka į psichinio smurto sampratą, tačiau, autorės nuomone, baudžiamoji 
atsakomybė už tokius veiksmus būtų pernelyg diskrecinio pobūdžio, ją praktiškai būtų labai sudėtinga 
įrodyti, ir tai sukeltų keblumų dėl atitikties ultima ratio principui); 2) abipusiai apsistumdymai, nesukėlę 
rimtesnio fizinio skausmo; 3) šeimyniniai konfliktai, kurių metu tiesiogiai nenaudojamas fizinis smurtas 
prieš asmenį, tačiau imamasi kitokių fizinio smurto veiksmų, pvz., daužomi indai, baldai, kurių metu gali 
susižaloti pats smurtautojas ir pan. Šias įžvalgas iš dalies patvirtintų ir tarptautinės iniciatyvos: dar 
neratifikuotoje Stambulo konvencijoje tiesiogiai raginama kriminalizuoti ne abstrakčias bet kokio smurto 
formas, o tyčinius fizinio smurto veiksmus (35 str.); psichinio smurto veiksmus, susijusius su prievarta ar 
grasinimais, rimtai pažeidžiančius psichikos integralumą (33 str.), ir persekiojimą (angl. stalking), kuriam 
vykstant asmuo baiminasi dėl savo saugumo (34 str.).267  

Apsaugos priemonių dubliavimas Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme ir BPK. 
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 5 str. 1 d. numatyta, kad jeigu nustatomas smurto 
artimoje aplinkoje faktas, skiriamos šios smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonės: 1) 
įpareigojimas smurtautojui laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurtą patyrusiu 
asmeniu; 2) įpareigojimas smurtautojui nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens, nebendrauti, neieškoti 
ryšių su juo. Nurodyto įstatymo 5 str. 2 d. įtvirtinta, kad šio str. 1 d. 1 ir 2 p. nustatytos priemonės 
skiriamos iki bylos nagrinėjimo pabaigos, jeigu ikiteisminio tyrimo teisėjas neskiria BPK nustatytų 
kardomųjų priemonių – suėmimo ar įpareigojimo gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo. 2012 m. gruodžio 
17 d. vykusioje konferencijoje268 pabrėžta, kad Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme įtvirtintos 
asmens apsaugos užtikrinimo priemonės dubliuojasi su BPK XI skyriuje įtvirtintomis kardomosiomis 

                                                           

263 Šiuo aspektu svarstytini ATPK papildymai įvedant naują administracinio teisės pažeidimo sudėtį, pvz., „chuliganiški veiksmai prieš 

artimą asmenį“ ar „chuliganiškas elgesys artimoje aplinkoje“. Akcentuotina, kad smurto formų diferencijavimas nereiškia 

(antikonstitucine pripažintos) administracinės prejudicijos, kai už tos pačios formos smurtą pirmąkart būtų taikoma administracinė 

atsakomybė; antrąkart – baudžiamoji. 
264 Apie „leistinų kančių“ lygmenį EŽTK 3 str. kontekste laisvės atėmimo vietose esantiems asmenims žr. tyrimo II.2 skyriuje „Teisė 

nebūti kankinamam ir nepatirti žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar nebūti taip baudžiamam: įkalinimo sąlygų kontekstas“. 
265 Đorđević v. Croatia,( no. 41526/10), § 94, ECHR 2012; Valiulienė v. Lithuania, no. 33234/07, 26 March 2013, § 65. 
266 Tokie atvejai žmogaus teisių prasme būtų „arčiau“ EŽTK 8 str. (ne 3 str.).  
267 33, 34, 35 str. Žr.: Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. 

Istanbul, 11.V.2011. Prieiga per internetą: <http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/html/210.htm> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). Taip pat atskiroji teisėjos D. Jočienės nuomonė byloje Valiulienė v. Lithuania (no. 33234/07), 26 March 2013, § 3.  
268 Konferencija „Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas: tendencijos ir įgyvendinimo problemos“. Vilnius, 2012 m. gruodžio 

17 d.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx#%7B%22appno%22:[%2241526/10%22]%7D
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priemonėmis.269 Kaip nurodė prokuroras M. Taškūnas, tokių pačių tikslų galima pasiekti skiriant vien BPK 
įtvirtintas kardomąsias priemones.270 Dėl to nieko stebėtina, kad nurodyto įstatymo 5 str. 1 d. numatytos 
priemonės per metus buvo pritaikytos tik 14 proc. visų atvejų.271 Pažymėtina, kad BPK už kardomosios 
priemonės nesilaikymą leidžia skirti griežtesnę kardomąją priemonę, o Apsaugos nuo smurto artimoje 
aplinkoje įstatymas tokios galimybės nenumato. Dėl šios priežasties, jei smurtautojas nepaiso jam paskirtos 
priemonės, nėra galimybės skirti griežtesnės priemonės, atitinkamai nukentėjusiųjų nuo smurto aukų teisių 
apsauga nepakankamai užtikrinama. (Įdomu pastebėti, kad turinio požiūriu priemonių dubliavimasis 
egzistuoja ne tik tarp Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo ir BPK, bet ir tarp BK. Smurto 
(artimoje aplinkoje) prevencijos tikslais 2008 m. įtvirtintas BK 721 str. („Draudimas prisiartinti prie 
nukentėjusio asmens“). Taigi esama painiavos tarp visų įstatymų, reglamentuojančių smurto artimoje 
aplinkoje apsaugos užtikrinimo priemones, tačiau dubliavimasis su BK kelia mažiau praktinių keblumų, nes 
minėtas 721 str. gali būti taikomas tik po teismo proceso, taigi nėra „pasirinkimo“ tarp teisės aktų.) 

Viena vertus, nurodyto įstatymo ir BPK nesuderinamumo problemą įmanoma išspręsti papildant šio 
įstatymo 5 str., pvz., tokia nuostata: už smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonių 
nesilaikymą galima taikyti BPK numatytas kardomąsias priemones. Antra vertus, autorės manymu, tai 
neišsprendžia dubliavimosi problemos, nes Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, kaip 
nurodyta tyrimo pradžioje, nėra skirtas pakartoti BPK. Taigi priemonių dubliavimosi kontekste taip pat 
rekomenduotina išgryninti Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo taikymo sritį, diferencijuoti, 
kokiais atvejais, kokios priemonės ir kokia apimtimi turi būti taikomos. Nurodyto įstatymo 5 str. 2 d. šiuo 
aspektu yra nepakankama, nes lieka neaišku, kuriais (ar visais) atvejais ikiteisminio tyrimo teisėjas turėtų 
skirti BPK nustatytas kardomąsias priemones – suėmimą ar įpareigojimą gyventi skyrium nuo 
nukentėjusiojo.  

Įgyvendinant šį siūlymą, reikėtų ieškoti įvairesnių (alternatyvių) būdų reaguoti į smurtą artimoje 
aplinkoje: pvz., Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme numatytą įpareigojimą išsikelti iš 
gyvenamosios vietos taikyti iškart šią priemonę siejant ne su smurto artimoje aplinkoje fakto nustatymu 
(t. y. ne su ikiteisminio tyrimo pradžia), o su prevencine funkcija; o BPK numatytą įpareigojimą – esant 
sunkesnėms smurto artimoje aplinkoje formoms arba praėjus tam tikram terminui, pvz., dviem savaitėms, 
kai surenkama pakankamai duomenų, pagrindžiančių baudžiamojo proceso pradėjimo būtinybę.272 

 Tai susiję su smurto artimoje aplinkoje formų diferencijavimu: už lengvesnes smurto artimoje 
aplinkoje formas arba tokiais atvejais, kai nėra aišku, ar verta pradėti baudžiamąjį persekiojimą, reikėtų 
lengvesnės atsakomybės rūšies ir ne tokių griežtų prevencinių priemonių, o už sunkesnes formas – galimos 
ir tos priemonės, kurios numatytos BPK.  

 

                                                           

269 Smurto artimoje aplinkoje aspektu aktualiausios kardomosios priemonės yra suėmimas (BPK 122–124 str.) ir įpareigojimas gyventi 

skyrium nuo nukentėjusiojo (132(1) str.).  
270 Taškūnas M. Ikiteisminio tyrimo dėl smurto artimoje aplinkoje problemos. Konferencija „Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje 

įstatymas: tendencijos ir įgyvendinimo problemos“. Vilnius, 2012 m. gruodžio 17 d. Cituota iš: Gulbickaja J. Smurto artimoje aplinkoje 

tendencijos ir įstatymo taikymo praktika. Prieiga per internetą: <http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=news&Tema=1&str=52416> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
271 Babravičius T. Konferencija „Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas: tendencijos ir įgyvendinimo problemos“. Vilnius, 

2012 m. gruodžio 17 d. Cituota iš: Gulbickaja J. Smurto artimoje aplinkoje tendencijos ir įstatymo taikymo praktika. Prieiga per 

internetą: <http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=news&Tema=1&str=52416> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
272 Austrijoje šios priemonės diferencijuojamos ir joms apibūdinti vartojamos skirtingos formuluotės: draudžiamieji orderiai (angl. 

barring order); laikinas įpareigojimas (angl. temporary injuction, vok. einstweilige Verfügung). Laikinas įpareigojimas gali būti teismo 

skiriamas praėjus dviem savaitėms, o draudžiamieji orderiai – iškart. Victims' Rights to Support and Protection from Violence. 

Legislation for the Protection from Violence in Austria, June 2009. Prieiga per internetą:  

<http://78.142.150.50/sites/wave.local/files/gewaltschutzfolder_englisch_2009.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
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II.3.2.2. Nepakankamas praktinis aukų ir smurtautojų teisių užtikrinimas 

 

Nepakankamą aukų teisių užtikrinimą, be kita ko, lemia atotrūkis tarp Apsaugos nuo smurto artimoje 
aplinkoje įstatymą taikančių pareigūnų ir organizacijų, teikiančių pagalbą aukoms.273 Šio įstatymo 9 str. 1 d. 
numatyta, kad policijos pareigūnai, atvykę į smurto artimoje aplinkoje įvykio vietą, informuoja smurtą 
patyrusį asmenį apie galimybes gauti pagalbą ir su jo žinia praneša apie įvykį specializuotam pagalbos 
centrui (toliau vadinama – SPC). Policijos pareigūnų reagavimo į pranešimus apie smurtą artimoje aplinkoje 
tvarkos apraše274 yra eilutė: smurtą patyręs asmuo „išreiškė sutikimą / išreiškė nesutikimą“. Vienos iš 
eksperčių teigimu, aukos būna ištiktos potrauminio šoko, todėl nežino, ar pasirašyti, išreiškiant savo 
sutikimą. Pareigūnai ne visada būna tinkamai paruošti pateikti informaciją apie SPC; teigia, kad tai 
psichologinė pagalba, o žmonės atsako, kad jos nereikia (nes visuomenėje gajūs stereotipai, esą kreiptis 
psichosocialinės pagalbos gėdinga). Žmogaus teisių stebėjimo instituto apžvalgoje ši problema taip pat 
nurodoma teigiant, kad praktikoje policijos pareigūnai šio įstatymo 9 str. 1 d. nuostatą vertina kaip 
imperatyvų nurodymą gauti nukentėjusio asmens rašytinį sutikimą dėl informacijos perdavimo, todėl be 
tokio sutikimo vengia pranešti SPC apie padarytas nusikalstamas veikas; o tais atvejais, kai informacija 
suteikiama, neretai ji būna neišsami.275  

Atsižvelgiant į minėtus keblumus, rekomenduotina nurodytą nuostatą interpretuoti taip, kad apie 
visus įvykius būtų pranešama specializuotam pagalbos centrui. Tokiai rekomendacijai įgyvendinti būtini 
žmogiškieji ir finansiniai resursai. Lietuvoje yra 61276 organizacija, teikianti pagalbą smurto artimoje 
aplinkoje aukoms, iš kurių 16 yra specializuotos pagalbos centrai. Taip pat akcentuotina, kad valstybės 
mastu nėra nacionalinio koordinatoriaus, atsakingo už smurto artimoje aplinkoje prevenciją. Apsaugos nuo 
smurto artimoje aplinkoje įstatymo 4 str. 1 d. nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir 
nevyriausybinės organizacijos pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina priemones, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje, vykdo šio ir kitų teisės aktų reikalavimus. Taigi yra daug 
organizacijų, teikiančių pagalbą, tačiau be reikiamo koordinavimo atitinkama pagalba ne visada gali būti 
veiksminga. 

Organizacijų, teikiančių pagalbą aukoms, palaikymas itin svarbus ir dar vienu požiūriu: vykstant 
smurtui artimoje aplinkoje, nukenčia ne tik tiesioginė auka, bet ir smurto liudininkai, kurie neretai būna 
nepilnamečiai vaikai. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme apie apsaugos priemones vaikams – 
smurto liudininkams beveik nėra jokių specialių nuostatų, išskyrus 9 str. 3 d., kurioje numatyta, kad 
policijos pareigūnai nedelsdami, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, praneša vaiko teisių apsaugos skyriui, 
jeigu nepilnametis buvo smurto artimoje aplinkoje liudininkas ar gyvena aplinkoje, kurioje buvo smurtauta. 
Pastebėtina, kad smurto įvykiai neretai atsitinka vakarais, kai vaiko teisių apsaugos skyriai nedirba. Jeigu 
Lietuva ratifikuotų Stambulo konvenciją, toks reglamentavimas (tiksliau, reglamentavimo stoka) potencialiai 
bylotų apie neatitiktį tarptautiniam dokumentui, nes Stambulo konvencijos 56 str. 2 d. įtvirtinta, kad 

                                                           

273 Atitinkamas atotrūkis lemia, kad specializuoti pagalbos centrai sužino ne apie visas aukas, kurioms potencialiai reikia pagalbos.  
274 Lietuvos Respublikos generalinio komisaro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 5-V-84 „Dėl policijos pareigūnų reagavimo į 

pranešimus apie smurtą artimoje aplinkoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Policijos pareigūnų reagavimo į pranešimus apie 

smurtą artimoje aplinkoje tvarkos aprašas, 1 priedas.  
275 Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2011–2012: apžvalga. Vilnius: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2013. Prieiga per 

internetą:  

<http://www.hrmi.lt/uploaded/Apzvalgos/Zmogaus%20teisiu%20igyvendinimas%20Lietuvoje%202011-2012_Apzvalga_ZTSI.pdf> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
276 Informacija apie pagalbos centrus surinkta ir pateikiama Moterų informacijos centro interneto svetainėje. Žr.: Informacinis portalas 

moterims. Prieiga per internetą: <http://www.lygus.lt/smurtas/seimoje/kur-kreiptis/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  

http://www.lygus.lt/smurtas/seimoje/kur-kreiptis/
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vaikams, esantiems smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje aukomis ir liudininkais, turi būti 
taikomos specialios apsaugos priemonės teikiant dėmesį geriausiems vaiko interesams.277  

Akcentuotina, jog net ir esant tinkamam teisiniam reglamentavimui, nereiškia, kad Apsaugos nuo 
smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostatos praktikoje prigyja. Būta ir daugiau aukas žeidžiančių 
atsitikimų, liudijančių apie teisėsaugos pareigūnų netinkamą nurodyto įstatymo nuostatų suvokimą: pvz., 
pritaikius kardomąją priemonę neprisiartinti ir gyventi skyrium, smurtautojui be policijos palydos leidžiama 
grįžti pasiimti daiktų į šeimos būstą,278 kuriame tuo metu yra nukentėjęs(-usi) asmuo pastarojo(-osios) apie 
tai neinformavus. Tai padidina grėsmę nukentėjusiojo(-iosios) sveikatai ir gyvybei. Nukentėjusiosios 
neinformuojamos apie smurtautojo buvimo areštinėje laiką ir apie tai, kada jis bus paleistas.279 Šią problemą 
Lietuvos kontekste paaštrina ir specialių techninių priemonių trūkumas: policijos pareigūnai neturi (ir 
atitinkamai nenaudoja) smurtautojo buvimo vietos nustatymo įrenginio ar aliarmo signalo.280 Tokie 
praktiniai keblumai liudija, kad gali būti sunkumų įgyvendinant EŽTK 2 str. („Teisė į gyvybę“). Byloje 
Branko Tomašič ir kiti prieš Slovakiją EŽTT nusprendė, kad Kroatijos valstybės institucijos pažeidė EŽTK 2 
str., nesuteikdamos būtino psichiatrinio gydymo mirusių aukų tėvui ir vyrui, kuris grįžęs iš įkalinimo įstaigos 
(ten jis buvo įkalintas už grasinimus nužudyti savo šeimos narius) jas nužudė.281 Taigi valstybės institucijos 
gali pažeisti EŽTK, nesiimdamos proaktyvios pareigos apsaugoti teisę į šeimos gyvenimą ar netgi į gyvybę 
(tuo atveju, jei smurtas šeimoje baigiasi mirtimi). Suprantama, proaktyvi pareiga taip pat nėra absoliuti: jos 
laipsnis turi būti interpretuojamas atsižvelgiant į turimus resursus ir prioritetus. Tam, kad atsirastų pozityvi 
valstybės pareiga, turi būti nustatyta, kad institucijos žinojo ar turėjo žinoti, kad egzistuoja reali ir skubi 
(angl. real and immediate) rizika, kad konkretaus asmens gyvybė yra pavojuje, tačiau nesiėmė tokių veiksmų, 
kurie protingai vertinant turėjo padėti atitinkamos rizikos išvengti.282  

Apibendrinant teigtina, kad aukų teisės nepakankamai užtikrinamos dėl teisinio reglamentavimo 
stokos (pvz., netiesioginių aukų – liudytojų teisių aspektu); dėl teisinio reguliavimo netinkamo suvokimo 
(interpretavimo); dėl koordinacijos tarp formalios ir neformalios kontrolės subjektų trūkumo; dėl subjekto, 
atsakingo už smurto artimoje aplinkoje prevenciją, stokos; ir dėl specialių techninių priemonių, kurios 
turėtų būti prieinamos policijos pareigūnams, trūkumo.  

Nepakankamas smurtautojų teisių užtikrinimas. Smurtautojams reikalingas ne mažesnis 
dėmesys nei jų aukoms, nes smurtautojai taip pat yra pažeidžiami ir, kaip rodo pastarojo meto lietuviški 
pavyzdžiai, gali netgi mėginti pakelti ranką prieš save.283 Viena iš smurtautojų teisių apsaugos problemų yra 

                                                           

277 Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Istanbul, 11.V.2011. Prieiga per internetą: 

<http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/html/210.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
278 Tokie veiksmai griežtai draudžiami austriškame modelyje. Smurtautojui iš karto liepiama palikti gyvenamąją patalpą susirinkus būtiniausius daiktus ir 

iš jo paimami visi raktai. Victims' Rights to Support and Protection from Violence. Legislation for the Protection from Violence in Austria, June 2009. 

Prieiga per internetą:  
<http://78.142.150.50/sites/wave.local/files/gewaltschutzfolder_englisch_2009.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
279 Autorės interviu su specializuoto pagalbos centro darbuotoja, 2012 m. gegužės 15 d. Taip pat įdomu pastebėti, kad tokiais atvejais gali būti 

pažeidžiamas ir EŽTK 14 str. („Diskriminacijos uždraudimas“). Kaip pabrėžė EŽTT Opuz prieš Turkiją byloje, diskriminacija lyties pagrindu buvo 
nulemta, be kita ko, teisėsaugos institucijų pasyvumo (tirti smurto šeimoje atvejus). Opuz v. Turkey, no. 33401/02, ECHR 2009. 
280 Aliarmo signalui skirtas įrenginys turi turėti GPS (vietos nustatymo sistemą), be to, gavus tokį signalą policija turi matyti informaciją, iškvietusį asmenį 

ir kitas įvykio aplinkybes.  
281 Branko Tomašić and Others v. Croatia, no. 46598/06, 15 January 2009. 
282 Kontrová v. Slovakia, no. 7510/04, § 50-59, 31 May 2007. 
283 Užfiksuotas atvejis, kai R. sutuoktinis V. (47 m.) skandalingai ir itin šiurpiai pasitraukė iš gyvenimo. Tuo metu vyras jau antrą kartą per porą mėnesių 
buvo įkliuvęs dėl smurto išpuolių prieš žmoną. Dėl pirmojo atvejo, baigus ikiteisminį tyrimą, vyras po kelių dienų turėjo eiti į teismą. Tyrimui 

vadovaujanti prokurorė žinojo, kad teisme pora turėtų susitaikyti, nes R. jau seniai buvo atleidusi sutuoktiniui, priėmusi jį namo, tik ir kalbėjo apie 

susitaikymą. Tačiau V., būdamas girtas, savo žmoną „paauklėjo“ antrą kartą, nesulaukęs teismo dienos, tad galimybė susitaikyti jau tolo – grėsė teismo 
bausmė už abu smurto atvejus. Nelaukdamas teismo, bausmę sau V., vėl būdamas girtas, pasiskyrė pats. Vieną vakarą jis, atvažiavęs prie šeimos buto 

lango ir stabtelėjęs, prieš tai parašęs žinutę žmonai, kad ji žiūrėtų, kas bus, peiliu demonstratyviai persirėžė gerklę ir, vėl sėdęs prie vairo, trenkėsi į šalia 
namo stovėjusį kaimynų automobilį. Į ligoninę nuvežtas vyras mirė nukraujavęs. Sutuoktinių kaimynai iki šiol kalba, kad toji tragedija galėjo baigtis ir 

šiurpiau. Mat vyras buvo liguistai pavydus ir įtarus, ne kartą žadėjęs mirtį prišaukti žmonai. Zubrickienė I. Smurtas šeimoje: nuo prevencijos iki pagalbos // 

Naujienų portalas „balsas.lt“, 2012 m. liepos 24 d. Prieiga per internetą <http://www.balsas.lt/m/naujiena/610516> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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susijusi su jų iškeldinimu. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 11 str. 1 d. įtvirtinta 
kompensacinė smurtautojo teisė gauti informaciją apie nakvynės namus tėra butaforinė, nes krizių centrų 
smurtautojams yra mažai, į jų funkcijas nakvynės paslaugos neįeina,284 o nakvynės namai, jei asmuo yra 
deklaravęs gyvenamąją vietą, tokio asmens nepriima. Ši problema yra ir teisinė, ir praktinė: socialinių 
paslaugų teikimą reglamentuojančiuose įstatymuose nenumatyta suteikti trumpalaikę socialinę globą 
tokiems asmenims. Nakvynės namai iki pusės metų pastogę gali suteikti tik nuolatinės gyvenamosios vietos 
neturintiems piliečiams, kitaip tariant, benamiams, grįžusiesiems iš įkalinimo, socialinės ir psichologinės 
reabilitacijos įstaigų.285 Manytina, kad turėtų būti inicijuojami teisės aktų pakeitimai. Reikėtų atsisakyti 
„nuolatinės gyvenamosios vietos neturėjimo“ kriterijaus ir bent jau teisine prasme užtikrinti, kad kaltininkai 
turėtų teisę pernakvoti nakvynės namuose. Tam tikslui reikėtų priimti 1992 m. (dar tebegaliojančio) 
Vyriausybės nutarimo „Dėl nakvynės namų steigimo grįžusiems iš įkalinimo vietų bei kai kuriems kitiems 
asmenims ir jų įdarbinimo“286 pakeitimus. Šio nutarimo 1 p. nustatyta, kad nakvynės namai – tai „lovų tipo 
nakvynės vieta, kur laikinai už nustatytą mokestį apgyvendinami asmenys, paprastai paleisti iš įkalinimo 
vietų, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, priėmimo–paskirstymo punktų ir neturintys 
nuolatinės gyvenamosios vietos, pagal nurodytų įstaigų siuntimus“. Siūlytina nakvynės namų apibrėžtį 
koreguoti nurodant, kad į nakvynės namus gali patekti asmenys, ne tik neturintys nuolatinės gyvenamosios 
vietos ir ne tik pagal tam tikrų įstaigų siuntimus, bet ir asmenys, smurtavę artimoje aplinkoje.  

Netinkamą smurtautojo teisių apsaugą gali lemti ir išskirtinai baudžiamasis įstatymo pobūdis. 
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas smurtą sieja išimtinai su baudžiamąja teise – apie tai 
byloja priemonių smurtautojui skyrimo terminas ir šio įstatymo 12 str. 1 d., kurioje nustatyta, kad smurtas 
užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad smurto fakto pripažinimas kartu gali 
reikšti pripažinimą sutuoktinį nevykdžius savo pareigų ir atitinkamai nepalankias skyrybas dėl vieno iš  
sutuoktinių kaltės pagal CK 3.60 str.287 Taip pat pastebėtina, kad BK numatytos sankcijos, nors gali 
trumpam padėti, ilgainiui neišsprendžia smurto šeimoje problemos, nes atitinkamos sankcijos nepanaikina 
smurto šeimoje priežasčių, jos mažai ką turi bendro su pagalba gerinant šeimos santykius.  

Šiame kontekste keltinas klausimas: galbūt smurto šeimoje problemas veiksmingiau spręstų civilinė 
teisė (taikydama laikinąsias apsaugos priemones288 ir minėtą santuokos nutraukimo dėl vieno iš sutuoktinių 
kaltės institutą), o ne priimtas Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Atsakymas į šį klausimą 
nevienareikšmis. Viena vertus, manytina, kad civilinė teisė yra tinkama priemonė, atliekanti kompensacinę 
funkciją (esant vieno iš sutuoktinių kaltei, teismas gali nukrypti nuo turto dalijimo lygiomis dalimis 

                                                           

284 Pvz., Kauno apskrities vyrų krizių centre teikiama nemokama kompleksinė psichosocialinė ir teisinė pagalba, o apnakvydinimo 

pagalba neteikiama. Plačiau žr.: Kauno apskrities vyrų krizių centro interneto puslapis: <http://www.vyrukrc.lt/paslaugos> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.). 
285 Smalskienė I. Smurtautojai beldžiasi į nakvynės namus // Naujienų portalas „balsas.lt“, 2012 m. sausio 22 d. Prieiga per internetą: 

<http://www.balsas.lt/m/naujiena/577369> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
286 Valstybės žinios, 1992, Nr. 18-540.  
287 Valstybės žinios, 2000, Nr. 74-2262 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Taip pat žr.: Kauno apygardos teismo Civilinių bylų 

skyriaus 2013 m. balandžio mėn. 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-590-273/2013: „<...> Teismas nurodė, kad ieškovė, pareiškusi 

ieškinį pagal CK 3.60 str., privalo įrodyti kito sutuoktinio kaltę dėl santuokos iširimo, t. y. privalo įrodyti, kad kitas sutuoktinis dėl 

subjektyvių priežasčių iš esmės pažeidė savo pareigas ir kad dėl tokio elgesio bendras gyvenimas tapo negalimas. Ieškovė teismui nurodė, 

kad atsakovas smurtavo prieš ją, neprisidėjo prie dukters išlaikymo, nepadėjo ūkio darbuose, piktnaudžiauja alkoholiu. Teismui pateiktas 

KAVPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato Šilainių policijos nuovados 2011-01-26 raštas, kuriame nurodyta, kad R. B. yra 

įspėtas dėl neleistino, priešingo visuomenės interesams elgesio, taip pat dėl policijos pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymo jam 

surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas pagal LR (duomenys neskelbtini) str. 2 d. (t.1, b.l.28) <...>“  
288 „<…> CK 3.65 str. 1 d. nustatoma, kad teismas, atsižvelgdamas į sutuoktinių vaikų, taip pat į vieno sutuoktinio interesus, gali taikyti 

laikinąsias jų apsaugos priemones, kol bus priimtas teismo sprendimas. Viena iš tokių apsaugos priemonių, numatytų CK 3.65 straipsnio 

2 dalies 1 punkte, yra įpareigojimas, esant galimybei, vieną sutuoktinį gyventi skyrium <…>“ Kauno apygardos teismo Civilinių bylų 

skyriaus 2013 m. kovo mėn. 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-603-480/2013.  

http://www.vyrukrc.lt/paslaugos
http://www.infolex.lt/ta/60696
http://www.infolex.lt/tp/590881
http://www.infolex.lt/ta/60696
http://www.infolex.lt/tp/590881
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principo). Kita vertus, santuokos nutraukimas būna ilgas procesas, o iškeldinti smurtaujantį asmenį gali 
prireikti nedelsiant, todėl šiuo aspektu nurodyto įstatymo, apimančio (ar turinčio apimti) įvairias teisės sritis, 
nuo „švelniausios“ iki „griežčiausios“, idėja vertintina teigiamai. Taip pat pastebėtina, kad šį galiojantį 
įstatymą įmanoma patobulinti, papildant nuostatomis, kad „smurtautojo ir nukentėjusiojo atskyrimas gali 
būti pratęstas tam laikui, kiek tęsiasi santuokos nutraukimo procesas“ arba „tam laikui, iki kurio bus 
išsiaiškinta būsto naudojimosi tvarka“; arba „nukentėjusysis gali prašyti iškeldinti smurtautoją 
nepriklausomai nuo to, ar prieš jį buvo pradėtas baudžiamasis procesas“ (pastaroji formuluotė panaši į 
Stambulo konvencijos 53 str. 2 d.289). Atitinkamas patobulinimas būtų daugiau nei nedidelė Apsaugos nuo 
smurto artimoje aplinkoje įstatymo korekcija – tai reikštų poslinkį nuo išimtinai baudžiamosios prie 
prevencinės šio įstatymo prigimties. Tuomet smurtautojo iškeldinimo terminas nebūtų siejamas tik su 
baudžiamosios bylos nagrinėjimo pabaiga, o pats iškeldinimas nebūtų vien represinio pobūdžio 
(smurtautojui turėtų būti pasiūlyta vieta nakvynės namuose ar kitokia adekvati kompensacija). Priešingu 
atveju (nesubalansavus šio įstatymo ir nesukūrus reikiamos infrastruktūros), galima įžvelgti potencialų 
prieštaravimą EŽTK 8 str. nuostatoms: Lietuvos Respublika kol kas nesiėmė pozityvios pareigos užtikrinti 
visų šeimos narių teisių į šeimos gyvenimo gerbimą įvykus smurtui artimoje aplinkoje. EŽTT pažymėjo, 
kad EŽTK 6 str. („Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą“) 1 d. ir 8 str. reikalauja ne tik negatyvios valstybės 
pareigos nesikišti į šeimos gyvenimą, bet ir smurto šeimoje atveju imtis proaktyvių veiksmų apsaugant 
nukentėjusiąją nuo tolesnio smurto.290 Taip pat šioje byloje EŽTT pastebėjo, kad žmogaus teisių apsauga 
negali būti teorinė ar iliuzinė, bet praktinė ir efektyvi.  

Siejant išdėstytas įžvalgas su tuo, kas buvo teigta anksčiau, manytina, kad už lengvesnės formos 
smurtą artimoje aplinkoje turėtų būti skiriamos ne išimtinai baudžiamosios, o į socialinę saugą orientuotos 
priemonės: psichosocialinė pagalba tiek smurtautojui, tiek aukai; įpareigojimai lankyti (agresijos ar pykčio 
valdymo) kursus;291 šeimos konsultavimas; socialinis darbas su šeima. Todėl rekomenduotinos Apsaugos 
nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo korekcijos siejant šį įstatymą ne vien su baudžiamąja, bet ir su 
civiline, administracine ar socialinės saugos teise. Suprantama, tokios korekcijos reikalautų ir atitinkamos 
infrastruktūros: pvz., Vyrių krizių centro psichologė D. Bubnienė teigia, kad Lietuvoje labai trūksta 
pagalbos vyrams, kurie smurtauja artimoje aplinkoje. „Važinėdami po Lietuvos miestus pastebėjome, kad 
daug kur įpareigojimas keisti smurtinį elgesį (kaip baudžiamojo poveikio priemonė – aut. pastaba) net nėra 
taikomas, nes visi supranta, kad su smurtautojais nebūsią kam dirbti.“292 Šios įžvalgos suponuoja, kad 
smurtautojų teisių apsaugos nepakankamumas glaudžiai susijęs su žmogiškųjų ir finansinių išteklių stoka, 
kas gali sukurti užburtą ratą, kai savo įpročių neatsisakę ar neišmokę atsisakyti smurtautojai grįžta į tas 

                                                           

289 Angl. Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the restraining or protection orders available 

irrespective of, or in addition to, other legal proceedings. Council of Europe Convention on preventing and combating violence against 

women and domestic violence. Istanbul, 11.V.2011. Prieiga per internetą:  

<http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/html/210.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
290 Airey v. Ireland, 9 October 1979, §§ 24, 32, Series A no. 32. Taip pat Violence Against Women. Factsheet July 2013, European Court 

of Human Rights Press Unit. Prieiga per internetą: 

 <http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Violence_Woman_ENG.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
291 Šios priemonės skiriamos ir dabar, paskyrus BK 67 str. 2 d. 9 p. įtvirtintą baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą smurtinį 

elgesį keičiančiose programose. Tačiau manytina, kad įmanomos situacijos (ypač nesunkaus smurto ar smurto provokacijos atvejais), kai 

tokia priemonė apskritai neturėtų būti siejama su baudžiamąja teise, o galėtų būti taikoma abiem sutuoktiniams. Atitinkami atvejai 

Įstatyme nereglamentuoti. 
292 Urbonaitė-Vainienė I. Nuo šeimos atskirtas vyras: nesididžiuoju, kad mušu žmoną ir vaikus // Naujienų portalas „Delfi“, 2012 m. 

gruodžio 30 d. Prieiga per internetą:  

<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/nuo-seimos-atskirtas-vyras-nesididziuoju-kad-musu-zmona-ir-

vaikus.d?id=60306345#ixzz2aHfNiOCC> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Violence_Woman_ENG.pdf
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pačias šeimas. Taip formaliai smurtautojai nubaudžiami, tačiau su smurto priežastimis praktiškai 
nedirbama.293  

 

 

  

                                                           

293 Atitinkamą užburtą ratą liudija ir Lietuvos teismų praktika. Yra buvę, kai kaltininkas kelis kartus per santykinai trumpą laikotarpį 

nubaustas už smurtą šeimoje, pirmus kartus – lengvesnėmis bausmėmis, trečiąjį kartą – laisvės atėmimu. „ <…> K. Č. padarė vieną 

nusikalstamą veiką, kuri priskiriama nesunkių (BK 140 str. 1 d., 11 str. 3 d.) tyčinių nusikalstamų veikų kategorijai, nusikaltimas baigtas. 

K. Č. anksčiau teistas 3 kartus, du iš jų už smurtą artimoje aplinkoje, teistumas neišnykęs. Dėl smurto artimoje aplinkoje buvo skirtas 

draudimas artintis prie nukentėjusiosios R. K., nebendrauti, neieškoti su nukentėjusiąja ryšių. Paskutinė nusikalstama veika, už kurią 

K. Č. nuteistas prieš tris mėnesius, analogiška naujai padarytai nusikalstamai veikai prieš tą patį asmenį – R. K <…>“ Šiaulių apygardos 

teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2013 m. liepos mėn. 1 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-562-519-2013. 
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II.4. Teisė į privatumą 
 

 
Mindaugas Lankauskas 

 

II.4.1. Užtikrinimo padėtis Lietuvoje 2008–2013 m.  

 

Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 str., nustatoma, inter alia, kad privatus žmogaus 
gyvenimas, susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami. 
Pažymėtina, jog ši konstrukcija kiek tautologiška ir klaidinanti, kadangi atskirai vardijant elementus, kurie 
priskirtini privataus gyvenimo sričiai, susidaro įspūdis, kad galbūt tai nėra visai tapatūs dalykai. Nepaisant 
to, tai daugiau teorinio pobūdžio problema, kadangi KT ir LAT savo jurisprudencijoje yra išplėtoję 
privataus gyvenimo sampratą.  

Teisė į privatumą nėra absoliuti. Tai aiškiai pabrėžiama nurodyto Konstitucijos str. 3 d. nustatant 
sąlygas, kada informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama, t. y. tai galima daryti tik 
motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą. Taigi Konstitucijoje, saugant privataus asmenų 
gyvenimo neliečiamybę, numatomi institucinis (būtinas teismo įsikišimas) ir reglamentacinis (informacijos 
rinkimas galimas tik įstatymuose nustatytu pagrindu) saugikliai. Tai lemia aukštesnį privatumo apsaugos 
lygį, kadangi taip užkertamas kelias rinkti informaciją apie asmenis suinteresuotų institucijų sprendimais 
arba informacijos rinkimo tvarką nustatyti įstatymų įgyvendinamuosiuose (poįstatyminiuose) teisės aktuose 
(nes jie gali būti lengviau ir dažniau keičiami).  

Pažymėtina, jog teisė į privataus gyvenimo gerbimą nėra autonomiška, ji glaudžiai susijusi ir su 
kitomis „giminingomis“ teisėmis, tokiomis kaip teisė į atvaizdą, teisė ginti savo garbę ir orumą, teisė į 
asmens duomenų apsaugą, teisė į būsto neliečiamybę.294 Asmenų privatumas taip pat ginamas ir remiantis 
Lietuvos Respublikos ratifikuotos EŽTK 8 str., kurio 1 d. numatyta, kad kiekvienas turi teisę į tai, kad būtų 
gerbiamas jo asmeninis ir jo šeimos gyvenimas, buto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas. Šio str. 2 d. 
įtvirtinti atvejai, kada kišimasis į privatų gyvenimą yra galimas, t. y. kai tai numatyta įstatyme ir būtina 
demokratinėje visuomenėje valstybės saugumo, viešosios tvarkos ar šalies ekonominės gerovės interesams 
užtikrinti, siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams ar nusikaltimams, taip pat gyventojų sveikatai ar dorovei 
arba kitų žmonių teisėms ir laisvėms apsaugoti. Atkreiptinas dėmesys, jog ribojimo pagrindų sąrašas yra 
baigtinis – jokiais kitais pagrindais teisė į privatumą negali būti suvaržoma. EŽTT, konkrečiu atveju 
nagrinėdamas bylą dėl EŽTK 8 str. pažeidimo, tikrina, ar privatumo pažeidimas gali būti pateisinamas 
remiantis tiek formaliais (t. y. ar tai daroma griežtai laikantis įstatymuose numatytų reikalavimų), tiek ir 
vertinamaisiais (ar tai būtina demokratinėje visuomenėje bei pateisinama teisėtu tikslu) kriterijais. Net jei 
veiksmai atitinka šiuos kriterijus, privatumo ribojimas turi būti proporcingas, t. y. naudojamos priemonės 
turi būti adekvačios siekiamam teisėtam tikslui.295  

                                                           

294 Plačiau apie šios srities teisinį reguliavimą Lietuvoje žr.: Lankauskas M., Mulevičius M., Zaksaitė S. Teisės į privatumą, minties, 

sąžinės, religijos laisvę ir saviraišką užtikrinimo problemos. Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2013. Prieiga per 

internetą:  

<http://www.teise.org/data/Teises_i_privatuma_uztikrinimo_problemos.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
295 „<...> sąvoka būtinybė reiškia tai, kad kišimasis turi atitikti primygtinį visuomeninį poreikį (angl. pressing social need) ir būti 

proporcingas siekiamam teisėtam tikslui <...>“ Žr.: Olsson v. Sweden (no. 1), 24 March 1988, § 67, Series A no. 130.  

http://www.teise.org/data/Teises_i_privatuma_uztikrinimo_problemos.pdf
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 Konstitucijos 22 str. ir EŽTK 8 str. yra pamatinės privataus asmenų gyvenimo apsaugos srities 
nuostatos – remiantis jomis, įstatymuose ir teismų praktikoje konstruojama juridinė privataus gyvenimo 
samprata. Tiesa, nereikėtų pamiršti ir kitų tarptautinių dokumentų, pvz., ES pagrindinių teisių chartijos,296 
tačiau savo praktine reikšme jie neprilygsta pirmiau minėtiems teisės aktams. Reikšminga tai, kad nei 
Konstitucijos, nei EŽTK nuostatose nepateikiama privataus gyvenimo apibrėžtis, todėl konkrečiu atveju 
teismai turi plačią diskreciją spręsti, ar tam tikri faktai laikytini privačiu gyvenimu, kuriam taikytina apsauga, 
ar ne. Tikslios sąvokos savo jurisprudencijoje nepateikia ir EŽTT. Kodėl tai nebuvo padaryta, paaiškinta 
Niemietz prieš Vokietiją bylos sprendime. Teismas pabrėžė, jog pateikti privataus gyvenimo sąvoką nėra nei 
galimybės, nei būtinybės, ir nurodė, kad ši sąvoka būtų per daug susiaurinta apibrėžiant ją kaip ,,vidinę sritį“ 
(angl. inner circle), kurioje kiekvienas individas gali gyventi taip, kaip nori, visiškai atsiribodamas nuo išorinio 
pasaulio. Todėl pagarba privačiam gyvenimui tam tikru mastu apima ir individo teisę užmegzti bei plėtoti 
santykius su kitais individais.297  

Svarbu ne tik juridinis privatumo apsaugos įtvirtinimas, tačiau ir pačios visuomenės sąmoningumo 
lygis. 2010 m. Žmogaus teisių stebėjimo instituto užsakymu Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro 
„Vilmorus“ atlikto tyrimo duomenimis, kaip didžiausi pažeidimai privatumui, susiję su jautriausiomis 
sritimis, buvo įvardyti tokie veiksmai: pareigūnų viešoje vietoje sulaikyto ir kalbinamo neblaivaus vaiko 
rodymas TV laidoje; vaizdo kamerų įrengimas darbo vietoje be darbuotojo žinios; elektroninių laiškų 
skaitymas bei interneto puslapių, kuriuose lankėsi darbuotojas, tikrinimas; vaiko homoseksualios 
orientacijos paskelbimas radijo pokalbių laidoje. Vaizdo kamerų įrengimas gatvėje, kai įspėjimo ženklas 
pakabinamas prie įvažiavimo į miestą, ar Seimo nario, įtariamo teisės pažeidimais, telefono pokalbių 
paviešinimas per televizijos žinių laidą respondentų buvo traktuojami kaip mažiausiai pažeidžiantys 
žmogaus teises.298 Įdomu tai, kad, minėto tyrimo duomenimis, teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą, 
respondentų manymu, yra labiau pažeidžiama nei žodžio laisvė ar teisė dalyvauti politiniame gyvenime ir 
šiuo atžvilgiu daugiau nusileido tik teisei į teisingą teismą ir teisei į asmens saugumą. Tokie tyrimo rezultatai 
rodo, kad visuomenė vis labiau vertina privatumą ir suvokia tai kaip pakankamai svarbią teisę, kurios 
apsaugai turi būti skiriamas deramas dėmesys. 

Pažymėtina, jog privatumo pažeidimai savo „svoriu“ nėra lygiaverčiai. Tarkim, itin konfidencialios 
informacijos (pvz., apie seksualinį asmens gyvenimą, įvaikinimo paslaptį, sveikatą ir kt.) atskleidimas gali 
sukelti gerokai sunkesnių pasekmių ir didesnę žalą nei, pvz., asmens fotografavimas viešoje vietoje ar 
neteisėtas jo asmens kodo naudojimas rinkodaros tikslais. Todėl, sprendžiant privatumo apsaugos 
klausimus, būtina atsižvelgti į asmenims padarytos žalos pobūdį bei mastą. Šiame kontekste kaip 
iliustratyvus pavyzdys nurodytinas „Google Street View“299 projekto įgyvendinimas Lietuvoje, kuris sukėlė 
itin didelį rezonansą visuomenėje. Šiam projektui, kaip galinčiam pažeisti asmenų teisę į privatumą (asmens 
duomenų apsaugos požiūriu), prieštaravo Lietuvos Respublikos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Ji 
savo poziciją grindė įstatymuose numatytais apribojimais.300 Pažymėtina, jog privatumo pažeidimai, galimi 
įgyvendinant projektą (t. y. filmuojant viešose vietose), autoriaus nuomone, traktuotini kaip mažareikšmiai 
                                                           

296 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija // Europos Sąjungos oficialusis leidinys, 2010 m. kovo 30 d., Nr. 53, 2010/C 83/02.  
297 Niemietz v. Germany, 16 December 1992, § 29, Series A no. 251-B. 
298 Kaip visuomenė vertina žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Reprezentatyvi gyventojų apklausa 2010 m. lapkričio 3–15 d., N = 1000. 

Tyrimą Žmogaus teisių stebėjimo instituto užsakymu atliko Visuomenės nuomonės ir tyrimų centras „Vilmorus“, p. 14. Vilnius, 2010. 

Prieiga per internetą: 

 <http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Vilmorus_Apklausos_Rezultatai_20101210.pdf>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
299 Žr.: „Google maps“ Lietuvoje. Prieiga per internetą: <http://maps.google.com/help/maps/streetview/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
300 Žr.: Asmens duomenų apsaugos naujienų biuletenis Nr. 2 (47), 2012 m. balandis–gegužė. Prieiga per internetą:  

<https://ada.lt/go.php/lit/2012-m-naujienu-biuleteniai/885> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  

http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Vilmorus_Apklausos_Rezultatai_20101210.pdf
http://maps.google.com/help/maps/streetview/
https://ada.lt/go.php/lit/2012-m-naujienu-biuleteniai/885
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(juolab kad bendrovė įsipareigojo nuasmeninti į kadrą pakliuvusią privačią informaciją, specialia 
technologija suliejant žmonių veidus bei automobilių numerius) bendrame privatumo apsaugos kontekste. 
Nepaisant to, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo301 1 str. 3 d. 3 p. numatyta, 
kad asmens duomenis tvarkyti naudojant Lietuvos Respublikoje esančias asmens duomenų tvarkymo 
priemones gali duomenų valdytojas, įsteigtas ir veikiantis valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė 
narė ar kita Europos ekonominės erdvės valstybė, tik turėdamas atstovą – įsteigtą filialą arba atstovybę 
Lietuvos Respublikoje, kuriam taikomos šio įstatymo nuostatos, skirtos duomenų valdytojui. Kadangi 
„Google Inc.“, kuri įsteigta JAV, filialo ar atstovybės Lietuvoje neturi, tai ir buvo formali kliūtis šiam 
projektui įgyvendinti. Po teisinių konsultacijų, tarpininkaujant Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, 
buvo nutarta, kad bendrovė „Google Inc.“ Lietuvoje veiks per Airijoje įsteigtą „Google Inc.“ padalinį, kuris 
ir bus atsakingas už tinkamą Lietuvos Respublikoje surinktų duomenų tvarkymą ir viešinimą.302 Pažymėtina, 
jog šis sprendimas yra labiau politinis kompromisas nei juridinis problemos sprendimas, kadangi akivaizdu, 
kad bendrovės padalinys Airijoje nėra tolygus filialui ar atstovybei Lietuvoje. Savo ruožtu svarstytina, ar 
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatyti reikalavimai duomenų tvarkytojams nėra pernelyg 
griežti ir formalūs.  

Analizuojant privatumo apsaugos įgyvendinimą, nurodytinos bylos, kuriose EŽTT pripažino asmenų 
teisės į privatumą pagal EŽTK 8 str. pažeidimus. 2008–2013 m. laikotarpiu šio Teismo nagrinėtose bylose 
konstatuoti privatumo pažeidimai apėmė tokias sritis kaip globos nustatymas (Jucius ir Juciuvienė prieš Lietuvą 
(peticijos Nr. 14414/03), 2008-11-25), įkalintų asmenų susirašinėjimo cenzūra (Savenkovas prieš Lietuvą 
(peticijos Nr. 871/02), 2008-11-18), konfidencialios informacijos apie asmens sveikatą ir seksualinį 
gyvenimą paviešinimas spaudoje (Armonas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 36919/02), 2008-11-25) ir Biruk prieš 
Lietuvą (peticijos Nr. 23373/03), 2008-11-25), išsiuntimas iš šalies, kurioje gyvena pareiškėjo šeima (Gulijev 
prieš Lietuvą (peticijos Nr. 10425/03), 2008-12-16), draudimas įsidarbinti privačiame sektoriuje asmenims, 
bendradarbiavusiems su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis (Žičkus prieš Lietuvą (peticijos 
Nr. 26652/02), 2009-04-07), telefoninių pokalbių paviešinimo teisėtumas (Drakšas prieš Lietuvą (peticijos 
Nr. 36662/04), 2012-07-31).303 Taip pat nurodytinas ir ankstesnis 2007 m. EŽTT sprendimas byloje L. prieš 
Lietuvą (peticijos Nr. 27527/03), 2007-09-11), kurioje buvo konstatuotas privatumo pažeidimas dėl to, kad 
nepriimamas Lyties pakeitimo įstatymas (pagal CK 2.27 str. „Teisė pakeisti lytį“ 2 d.), ir dėl to pareiškėjui 
negali būti padaryta lyties pakeitimo operacija. Teismas, konstatavęs EŽTK 8 str. pažeidimą, įpareigojo 
valstybę per 3 mėn. nuo sprendimo įsigaliojimo datos (sprendimas turėjo įsigalioti gruodžio 11 d., jei nė 
viena iš bylos šalių jo neapskųstų 17 teisėjų Didžiajai kolegijai) priimti reikiamą įstatymą dėl lyties keitimo 
operacijų atlikimo tvarkos, o to neįvykdžius, sumokėti pareiškėjui 40 000 eurų.304 Atkreiptinas dėmesys, jog 
iki šiol toks įstatymas nėra priimtas, nors CK norma dėl teisės pakeisti lytį galioja. Konstatuotina, jog, esant 
panašaus pobūdžio kreipimuisi, Lietuva vėl bus pripažinta pažeidusi EŽTK 8 str. nuostatas.  

Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į nacionalinių teismų sprendimų statistiką305 privatumo apsaugos 
srityje. 2008 m. pirmosios instancijos teismuose baudžiamąja tvarka buvo išnagrinėtos 48 bylos (gauta – 48, 

                                                           

301 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas // Valstybės žinios, 2008, Nr. 22-804 (su vėlesniais pakeitimais ir 

papildymais). 
302 Raminimai „Google Street View“ kritikams: asmens duomenų saugumą gina įstatymas // Naujienų portalas „lrytas.lt“, 2012 m. 

birželio 7 d. Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt/-13390590901338260268-raminimai-google-street-view-kritikams-asmens-

duomen%C5%B3-saugum%C4%85-gina-%C4%AFstatymas.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
303 Žr.: Bylos, kuriose EŽTT nustatė Konvencijos pažeidimą/-us. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Prieiga per internetą: 

<http://www.tm.lt/dok/EZTT/APZVALGOS_pazeidimai_2013-07-11.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). Taip pat žr.: EŽTT 

priimtus sprendimus interneto puslapyje <http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home>.  
304 Ten pat.  
305

 Žr.: Teismų statistika. Prieiga per internetą: <http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/
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o nebaigtų šios kategorijos bylų likutis 2008 m. pradžioje buvo 11) dėl nusikaltimų asmens privataus 
gyvenimo neliečiamumui pagal BK XXIV skyrių, 2009 m. – 49 (gauta – 51, o nebaigtų šios kategorijos bylų 
likutis 2009 m. pradžioje buvo 14), 2010 m. – 62 (gauta – 68, o nebaigtų šios kategorijos bylų likutis 
2010 m. pradžioje buvo 19), 2011 m. – 74 (gauta – 78, o nebaigtų šios kategorijos bylų likutis 2011 m. 
pradžioje buvo 27), 2012 m. – 75 (gauta – 74, o nebaigtų šios kategorijos bylų likutis 2012 m. pradžioje 
buvo 33). Išnagrinėtų bylų pasiskirstymas pagal atskirus BK str. pateikiamas autoriaus sudarytoje lentelėje 
žemiau:  

 

2 lentelė. Bylų pasiskirstymas pagal atskirus BK str. privatumo apsaugos srityje 2008–2012 m.  

 Išnagrinėtos bylos 

pagal LR BK 165 str. 

(neteisėtas asmens 

būsto neliečiamumo 

pažeidimas) 

Išnagrinėtos bylos pagal 

LR BK 166 str.  

(asmens susižinojimo 

neliečiamumo 

pažeidimas) 

Išnagrinėtos bylos 

pagal LR BK 167 str. 

(neteisėtas 

informacijos apie 

privatų asmens 

gyvenimą rinkimas) 

Išnagrinėtos bylos pagal 

LR BK 168 str.  

(neteisėtas informacijos 

apie asmens privatų 

gyvenimą atskleidimas ar 

panaudojimas) 

2008 m.  34 1 7 10 

2009 m.  40 0 4 3 

2010 m.  48 2 5 4 

2011 m.  63 1 4 8 

2012 m.  62 4 7 5 

 

Kaip matyti, visų išnagrinėtų bylų dėl privataus gyvenimo neliečiamumo skaičius palaipsniui didėja, 
tačiau tokia tendencija iš esmės nulemta išnagrinėtų bylų dėl neteisėtų asmens būsto neliečiamumo 
pažeidimų skaičiaus didėjimo. 

Civiline tvarka pirmąja instancija išnagrinėtų bylų skaičius gerokai mažesnis ir matoma tendencija, kad 
pamečiui išnagrinėtų šios srities bylų skaičius mažėja (ypač ryški bylų dėl teisės į atvaizdą srityje). Antai 
2008 m. buvo išnagrinėta 10 bylų dėl teisių į privatų gyvenimą (gautos 5 bylos, o nebaigtų šios kategorijos 
bylų likutis 2008 m. pradžioje buvo 5) ir 7 bylos dėl teisės į atvaizdą (gauta 5, o nebaigtų šios kategorijos 
bylų likutis 2008 m. pradžioje buvo 2), 2009 m. šie skaičiai buvo atitinkamai 8 (4; 4) ir 8 (3; 5), 2010 m. – 
6 (4; 5) ir 7 (6; 3), 2011 m. – 6 (3; 4) ir 5 (2; 4), 2012 m. 1 (0; 1) ir 4 (5; 1). Tiesa, atkreiptinas dėmesys, jog, 
palyginus su nurodomais skaičiais, daugiau bylų išnagrinėjama dėl fizinio asmens garbės ir orumo gynimo ir 
šių bylų skaičius didėja: 2008–2012 m. laikotarpiu kasmet tokių bylų buvo nuo 50 iki 70.  

Konkrečius teisinio reguliavimo trūkumus privatumo apsaugos srityje  yra  nurodę ir  Žmogaus  teisių  
stebėjimo instituto ekspertai. 2011–2012 m. tyrimų apie vaizdo stebėjimą306 ir asmens kodo naudojimą307 
rezultatai rodo, kad reikia geriau užtikrinti asmenų teisę į privatumą specifinėse srityse. Remiantis šių tyrimų 
rezultatais, buvo konstatuota, kad nuostatoms, reguliuojančioms vaizdo stebėjimą, trūksta aiškumo ir 
konkretumo, todėl Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme siūloma įtvirtinti griežtesnį vaizdo 

                                                           

306
 Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą: vaizdo stebėjimo kamerų naudojimas Lietuvoje. Situacijos įvertinimas. Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2012. 

Prieiga per internetą:  

<http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Vaizdo%20stebejimo%20kameru%20tyrimas_20120130_3.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
307

 Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą: asmens kodo naudojimas Lietuvoje. Situacijos įvertinimas. Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2012. Prieiga per 

internetą: <http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Privatus%20gyvenimas_Asmens%20kodas_20110920.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Vaizdo%20stebejimo%20kameru%20tyrimas_20120130_3.pdf
http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Privatus%20gyvenimas_Asmens%20kodas_20110920.pdf
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stebėjimo kontrolės mechanizmą, užtikrinant vaizdo stebėjimo kamerų taikymą tik kaip ultima ratio.308 Buvo 
nurodyta ir tai, kad teisės aktuose vis dar pasitaiko nepagrįstų reikalavimų asmenims pateikti asmens kodą, 
taip pat asmens kodo naudojimas ne visada yra reguliuojamas tik įstatymų lygiu.309  

Atskirai paminėtina ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto išleista Žmogaus teisių įgyvendinimo 2011–
2012 m. analitinė apžvalga,310 kurioje kaip probleminės teisės į privatumą sritys išskirtos: privatumo apsauga 
kriminalinės žvalgybos kontekste; asmens duomenų apsauga; vaizdo stebėjimas; privatumo pažeidimai 
visuomenės informavimo srityje; šeimos politika; transseksualių asmenų teisės į pagarbą privačiam ir šeimos 
gyvenimui užtikrinimas; reprodukcinės teisės, vardų ir pavardžių rašymo problema.311 Kai kurios iš šių 
sričių pastaruoju metu nagrinėtos ir moksliniuose darbuose, pvz., asmens duomenų apsaugos aspektai,312 
privatumo apsauga vardų ir pavardžių vartojimo mažumų kalba kontekste.313 Kai kurios iš nurodytų 
problemų yra analizuotos kitų institucijų (pvz., su asmens duomenų apsauga susijusios privatumo apsaugos 
problemos išsamiai aptariamos Asmens duomenų apsaugos inspekcijos ataskaitose).  

Paminėtina, jog Europos Komisija 2012 m. ėmėsi esminės asmens duomenų apsaugos reformos, 
siekdama apsaugoti asmenų privatumą elektroninėje erdvėje. 2012 m. Europos Komisijos komunikate 
„Privatumo apsauga glaudžiai susijusiame pasaulyje. Europos duomenų apsaugos reglamentavimo pagrindai 
XXI amžiuje“314 buvo identifikuotos dabartinės privačių duomenų apsaugos problemos (pvz., tai, kad 
naujoje sudėtingoje skaitmeninėje aplinkoje dabartiniu reguliavimu neužtikrinama reikiama darna ir 
nepakankamai veiksmingai užtikrinama teisė į asmens duomenų apsaugą; renkama daug vartotojų duomenų 
ir vartotojai ne visada apie tai informuojami; dėl nepakankamos privačių duomenų apsaugos nepasitikintys 
vartotojai vengia pirkti internetu ir naudotis naujomis paslaugomis ir kt.) ir pasiūlytos atitinkamos 
priemonės šioms problemoms spręsti. Šiuo komunikatu siekiama sudaryti sąlygas fiziniams asmenims 
kontroliuoti savo asmens duomenis ir įgyvendinti „teisę būti pamirštam“ (ši teisė reiškia tai, jog kai asmuo 
nebenori, kad jo asmens duomenys būtų toliau tvarkomi, duomenys turi būti ištrinami. Duomenys negali 
būti tvarkomi ir saugomi neturint tam teisinio pagrindo315). Pertvarkius ES duomenų apsaugos taisykles, 
turėtų būti užtikrintas „aiškus reikalavimas internetinių socialinių tinklų paslaugų teikėjams (ir visiems 
kitiems duomenų valdytojams) rinkti ir tvarkyti kuo mažiau vartotojų asmens duomenų; reikalavimas, kad 
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314 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. 
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numatytaisiais parametrais būtų užtikrinta, kad duomenys neviešinami; aiški duomenų valdytojų pareiga 
ištrinti asmens duomenis, jeigu asmuo to aiškiai prašo ir kai nebėra teisėto pagrindo jų saugoti“.316 Taigi, 
įgyvendinus Europos Komisijos priemones, asmenų privatumo apsauga socialiniuose tinkluose turėtų 
stiprėti.  

Kiti nagrinėjamojo laikotarpio teisiniuose tyrimuose gvildenami aktualūs probleminiai aspektai susiję, 
pvz., su darbuotojų privatumu darbo vietoje bei jo ribų nustatymu,317 paciento sveikatos informacijos 
konfidencialumo ribojimu,318 teisės į privatumą ribojimu siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą,319 tinkama 
pusiausvyra tarp asmens teisės į privatumą ir ES konkurencijos teisės veiksmingumo,320 konstitucinės 
justicijos poveikiu teisės į informacijos apie privatų asmens gyvenimą doktrinos formavimui ir jo apsaugai; 
teisės į privatumą ir informacijos laisvės pusiausvyra.321 

Apžvelgus naujienų portalo „Delfi“ pastarųjų metų publikacijas, kuriose analizuojamos problemos, 
susijusios su teisės į privatumą užtikrinimu, pažymėtina, kad visuomenės dėmesys dažniausiai buvo 
kreipiamas į tokius aspektus kaip ES asmens duomenų apsaugos reforma,322 „Google Inc.“ privatumo 
politika323  bei  „Google  Maps  Street  View“  projekto  Lietuvoje   įgyvendinimas,324  taip  pat  privatumas  
socialiniuose tinkluose.325 

Toliau aptariamos sritys, kuriose, autoriaus nuomone, asmenys patiria didžiausią žalą jų privatumui ir 
kuriose pažeidimai yra labiausiai paplitę, t. y. žiniasklaidos daromi privatumo pažeidimai ir privatumo 
pažeidimai elektroninėje erdvėje. Šių sričių pasirinkimą lėmė tai, jog pažeidimai šiose srityse yra masiški ir 
apima platų asmenų ratą, skirtingai, tarkim, nuo transseksualių asmenų teisių į privataus gyvenimo gerbimą 
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ar privatumo apsaugos vykdant kriminalinę žvalgybą. Dviem paskutiniais atvejais asmenų, kurių privatumas 
pažeidžiamas, ratas yra daugiau ar mažiau apibrėžtas. O privatumo apsauga žiniasklaidos veikloje ir 
elektroninėje erdvėje apima visą visuomenę, ne tik atskirą jos segmentą. Be to, privatumo apsauga nuo 
žiniasklaidos yra susijusi su klasikiniu bei labiausiai įprastu šios teisės supratimu.  

 

II.4.2. Probleminiai užtikrinimo aspektai 

II.4.2.1. Privatumo pažeidimai žiniasklaidoje 

 

Privatumo apsaugos klausimai itin aktualūs kalbant apie žiniasklaidos veiklą – kaip itin probleminę sritį ją 
yra pažymėjusi ir šios srities ekspertė.326 Tai, kaip bus matoma vėliau, lemia daug priežasčių – žiniasklaidos 
priemonės nelinkusios laikytis profesinės etikos reikalavimų; savireguliacijos ir kontrolės institucijos neturi 
tinkamų svertų paveikti sistemingai profesinę etiką pažeidinėjančių žiniasklaidos priemonių; ilgas teisminis 
procesas ir santykinai nedidelis priteisiamos neturtinės žalos dydis atgraso nukentėjusius asmenis nuo 
bylinėjimosi ir kt. Atkreiptinas dėmesys ir į naujas tendencijas, kurios gali turėti įtakos ir augančiam 
privatumo pažeidimų skaičiui – pasak Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos atstovo, naujų informacijos 
sklaidos galimybių dėka transformuojasi absoliutaus privatumo ir viešumo sąvokos ir „atsiranda nauja – 
santykinio privatumo sritis – sfera, su kuria gali susipažinti tik duomenų subjektui žinomi (pageidaujami), 
bet ne visi asmenys. Greta viešo paskelbimo formuojasi viešas paskelbimas uždaram vartotojų ratui“.327 

  Šiame kontekste paminėtina, jog EŽTT savo praktikoje yra ne sykį pažymėjęs, kad pagal EŽTK 
10 str. „Saviraiškos laisvė“328 laisvės garantija spaudai suteikiama su sąlyga, kad ji veikia siekdama pateikti 
informaciją, kuri yra verta pasitikėjimo, ir gerbdama žurnalistų profesinės etikos reikalavimus. EŽTT taip 
pat yra pabrėžęs žurnalistų pareigą būti rūpestingiems ir kruopštiems, siekiant pateikiamos informacijos 
tikslumo. Šios srities problemiškumą lemia ir sudėtingas privatumo bei informacijos laisvės teorinis 
tarpusavio santykis ir konkurencija. Viešinant informaciją apie privatų asmenų gyvenimą, būtina surasti 
tinkamą pusiausvyrą tarp šių konstitucinių vertybių, nesuteikiant nepagrįsto prioriteto nė vienai iš jų. 
Pažymėtina, jog tinkamo balanso atradimas yra sudėtingas procesas, kuris priklauso nuo daugelio 
aplinkybių, todėl dažnai iki pat teismo sprendimo lieka neaišku, ar buvo pažeistas asmenų privatumas.  

Vienas iš esminių kriterijų, kuriuo remiantis informacijos laisvei gali būti suteikiama pirmenybė 
privatumo atžvilgiu, – teisėtas visuomenės interesas žinoti. Šis interesas priklauso nuo įvairių aplinkybių, 
tačiau esminė – koks yra statusas asmens, apie kurio privatų gyvenimą viešinama informacija. Šiame 
kontekste paminėtinas EŽTT sprendimas Von Hannover prieš Vokietiją byloje,329 kurioje teismas atkreipė 
dėmesį į skirtumus tarp viešojo intereso ir visuomenės smalsumo bei teisės informuoti apie visuomeninės 
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svarbos dalykus ir informacijos, kuria siekiama gauti finansinės naudos. Buvo konstatuota, kad įžymybių 
privataus gyvenimo detalės domina didelę visuomenės dalį, tačiau vien dėl to tai netampa viešuoju interesu 
ir visuomenė neįgyja teisės tokią informaciją žinoti. Jeigu ir galima tokį interesą įžvelgti, privataus gyvenimo 
apsauga tokiu atveju yra svarbesnė. Taigi, visuomenės interesas žinoti turi persvarą prieš teisę į privatumą 
tik tada, kai skelbiama informacija apie valstybines pareigas užimantį asmenį ir ši informacija yra 
visuomeninės svarbos. Antras kriterijus yra vertybinio pobūdžio, todėl kiekvienu atveju ši visuomeninė 
svarba turėtų būti vertinama ad hoc. Tokia pozicija atsispindi ir Lietuvos teismų praktikoje, kaip nurodo 
LAT, „<...> skelbiant privataus pobūdžio informaciją, turi būti realus socialinis interesas žinoti tam tikro 
asmens privataus gyvenimo faktus. Teisėto ir pagrįsto visuomenės intereso žinoti tam tikrą informaciją apie 
kitą asmenį negalima sutapatinti su visuomenės interesu patenkinti savo smalsumą. Dėl to kiekvienu 
konkrečiu atveju būtina atriboti visuomenės norą žinoti sensacijas ir teisėtą bei pagrįstą visuomenės 
interesą. Informacijos apie asmens privatų gyvenimą paskelbimas tam, kad publikacija įgytų sensacingą 
atspalvį, negali būti kvalifikuojamas kaip teisėto ir pagrįsto visuomenės intereso patenkinimas <...>“330  

Taigi teisėtas visuomenės interesas žinoti atskiriamas nuo smalsumo tenkinimo. Teismų praktikoje tai 
aiškiai atskiriama atribojant viešuosius asmenis nuo privačių, konstatuojant, kad antrieji naudojasi didesne 
privataus gyvenimo apsauga nei pirmieji. Kaip matoma iš anksčiau cituotų EŽTT ir LAT sprendimų, 
įžymybės negali būti prilygintos viešiesiems asmenims. Kalbant apie įžymybes, svarbios yra tokios 
aplinkybės, kaip paties asmens elgesys. LAT yra nurodęs, kad „<...> sutikimu skleisti informaciją apie 
asmens privatų gyvenimą negali būti laikoma ta aplinkybė, kad ieškovas nevengė bendrauti su žiniasklaidos 
atstovais ir pateikdavo informaciją, priskirtiną intymiai privataus gyvenimo sferai <...>, pats asmuo 
kompetentingas nuspręsti, ar informacijos apie jo privatų gyvenimą paskelbimas nepadarys jam žalos, nes 
asmens sutikimas paskleisti informaciją apie jo privatų gyvenimą apima ir neigiamų padarinių atsiradimo 
rizikos prisiėmimą. Tokiu atveju galima teisinė situacija, kai įstatymo saugomos teisės į privatų gyvenimą ir 
jo slaptumą pažeidimas nekonstatuojamas ir asmeniui, paskleidusiam tokią informaciją, teisinė atsakomybė 
netaikoma <...>“331  

Atsižvelgiant į tai, įžymybių privataus gyvenimo apsauga priklauso nuo įvairių aplinkybių visumos, 
tačiau nesant aiškiai išdėstyto asmens sutikimo (kuris gali būti išreikštas ir konkliudentiniais veiksmais), vis 
dėlto privataus gyvenimo apsaugai turėtų būti teikiamas prioritetas prieš informacijos laisvę. Visiškai 
priešinga situacija, kai kalbama apie asmenis, kurie užima svarbias pareigas valstybėje. Toks skirtingas 
traktavimas pateisinamas atsižvelgiant į tai, kad įžymybių privataus gyvenimo detalės iš esmės tenkina tik 
visuomenės smalsumą, o politikams ar valdininkams taikoma siauresnė privataus gyvenimo apsauga, nes 
kartais visuomenės teisė žinoti gali būti svarbesnė nei teisė į privatumą. Atsižvelgiant į tai, kad jie yra 
renkami visuomenės ir / ar išlaikomi mokesčių mokėtojų pinigais, skirtingas privatumo apsaugos lygis 
(lyginant su įžymybėmis) yra pateisinamas. Antai, kaip pažymėjo LAT, „<...> viešasis asmuo savo padėtį 
visuomenėje išsikovoja iš dalies būtent dėl visuomenės dėmesio jam, taip pat į tai, kad viešojo asmens 
elgesys daro įtakos kitų visuomenės narių gyvenimui, jis negali pretenduoti į tokį pat privataus gyvenimo 
gynimą kaip ir privatus asmuo <...>“332 Tiesa, tai nereiškia, kad visuomenė turi teisę žinoti viską, – viešieji 
asmenys taip pat turi teisę į privataus gyvenimo apsaugą, nors ir siauresnę nei privačių asmenų. Tą vėlgi yra 
pažymėjęs ir LAT: „Informacijos apie viešąjį asmenį negalima rinkti ir skelbti bet kokiu būdu ar skelbti bet 
kokią informaciją. Informaciją apie viešojo asmens gyvenimą būtina rinkti teisėtais būdais, o surinktos ar 
turimos informacijos apie tokio asmens privatų gyvenimą paskelbimas turi turėti teisėtą tikslą, t. y. skelbiant 
tą informaciją, turi būti siekiama informuoti visuomenę, patenkinti teisėtą ir pagrįstą interesą žinoti tam 

                                                           

330 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008. 
331 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2008 (S). 
332 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008. 
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tikrus viešojo asmens privataus gyvenimo faktus, o ne vien patenkinti visuomenės smalsumą <...>“333 
Žinoma, sunku įvertinti, ar konkrečiu atveju yra tas teisėtas ir pagrįstas interesas tuos privataus gyvenimo 
faktus žinoti, tačiau, kaip ir buvo nurodyta, viešasis asmuo teisę į privatumą išsaugo. Galima teigti, jog 
teismų praktikoje gana aiškiai suformuluota, kas laikytina teisėtu visuomenės interesu žinoti, ir viešieji 
asmenys atriboti nuo privačių. Nepaisant to, praktikoje privatumo pažeidimų (ir gana rimtų) pasitaiko ne 
taip jau ir retai. 

Tinkamą teisės į privatumą apsaugą sudėtinga užtikrinti ir dėl to, kad žiniasklaidos priemonės ne 
visada laikosi ir profesinės etikos reikalavimų. Žurnalistų etikos inspektoriaus 2011 m. ataskaitoje pateiktais 
duomenimis, privatumo pažeidimų nustatoma palyginti nedaug (2011 m. – 23 tokie atvejai, garbės ir orumo 
pažeidimų – 34), tačiau pastebima, jog tokių atvejų po truputį daugėja (privatumo pažeidimų dinamika: 
2008 m. – 11, 2009 m. – 13, 2010 m. – 9, 2011 m. – 23, 2012 m. – 18).334 Šį didėjimą lemia ir augantis 
skundų Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai skaičius.335 Tiesa, nedidelis inspektoriaus nustatytų 
pažeidimų skaičius dar nereiškia, kad iš tikrųjų jų nėra daug, kadangi neatmestina tikimybė, jog gana dažnai 
asmenys, kurių teisė į privatumą pažeidžiama, į žurnalistų etikos inspektorių nesikreipia arba skundą 
paduoda tiesiogiai teismui. Nesikreipiama gali būti ir dėl elementaraus nesuvokimo, kad buvo pažeistas 
privatumas, ir dėl nenoro pakartotinai išgyventi neigiamas emocijas, kurias tas privatumo pažeidimas sukėlė. 

Atkreiptinas dėmesys į gana ribotus žurnalistų etikos inspektoriaus įgaliojimus – pagal Lietuvos 
Respublikos visuomenės informavimo įstatymo336 50 str. 3 d., atlikdamas jam priskirtas funkcijas, 
inspektorius gali įspėti viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus dėl atitinkamų teisės aktų pažeidimų ir 
reikalauti juos pašalinti, reikalauti tikrovės neatitinkančią informaciją paneigti, kreiptis į kompetentingas 
valstybės institucijas ir Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją dėl pastebėtų teisės aktų pažeidimų, taip pat 
ATPK337 nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių 
teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas. Žurnalistų etikos inspektorius dėl neteisėto 
asmens duomenų tvarkymo turi teisę surašyti protokolą pagal ATPK 21414 str., kuriame numatyta 
atsakomybė už asmens duomenų tvarkymą pažeidžiant Asmens duomenų apsaugos įstatymą. Numatyta 
sankcija už tokį pažeidimą – bauda nuo 500 iki 1 tūkst. Lt (už pakartotinį pažeidimą – nuo 1 tūkst. iki 2 
tūkst. Lt). 

Darytina prielaida, kad tokios sankcijos nėra pakankamai atgrasančios ir stambioms žiniasklaidos 
priemonėms daryti pažeidimus paprasčiausiai „apsimoka“. Be to, ne visada šios baudos yra skiriamos – 
dažnai apsiribojama tik įspėjimu bei reikalavimu pašalinti pažeidimus. Antai 2012 m. birželio 15 d. 
sprendime dėl televizijos laidoje „Akistata“ paskelbtos informacijos,338 inter alia, buvo konstatuotas 
Visuomenės informavimo įstatymo 14 str. („Privataus gyvenimo apsauga“) pažeidimas: buvo neteisėtai 
demonstruojamos nuotraukos be asmens sutikimo (asmens filmavimas namų valdoje, atsižvelgiant į 
aplinkybes, nebuvo pripažintas privataus gyvenimo pažeidimu) ir priimtas sprendimas tik įspėti viešosios 

                                                           

333 Ten pat.  
334 Žurnalistų etikos inspektoriaus 2011 m. veiklos ataskaita. Vilnius, 2012. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/docs2/YYZSVDAF.PDF> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). Žurnalistų etikos inspektoriaus 2012 m. ataskaita ir 

2011–2012 m. analitinė apžvalga „Demokratinės visuomenės informavimo kultūros plėtros gairės“. Vilnius, 2012. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/docs2/TQTWWTXS.PDF> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
335 2012 m. buvo pateikti 232 skundai, o 2011 m. – 240, 2010 m. – 183, 2009 m. – 215. Daugiau skundų buvo pateikta tik 2007 m. – 277. 

Pažymėtina ir tai, kad daugėja skundų dėl internete paviešintos informacijos, 2011 m. tokių skundų buvo 88, palyginimui: 2010 m. – 67, 

2009 m. – 61, 2008 m. – 65, 2007 m. – 36, 2006 m. – vos 6. Ten pat.  
336 Valstybės žinios, 2006, Nr. 82-3254 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
337 Valstybės žinios, 1985, Nr. 1-1 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).  
338 Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas dėl televizijos laidoje „Akistata“ (TV3, 2011-09-21) ir interneto tinklalapyje www.tv3play.lt paskelbtos 

informacijos. 2012 m. birželio 15 d. Nr. SPR-59, Vilnius. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427736&p_query=&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www3.lrs.lt/docs2/YYZSVDAF.PDF
http://www3.lrs.lt/docs2/TQTWWTXS.PDF
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427736&p_query=&p_tr2=2
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informacijos skleidėją UAB „Tele-3“ dėl Visuomenės informavimo įstatymo 3 str. („Informacijos laisvė“) 
2 d., 14 str. („Privataus gyvenimo apsauga“), 16 str. („Nuomonių įvairovės visuomenės informavimo 
priemonėse užtikrinimas“) 1 d., 22 str. („Viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai ir jų dalyviai“) 8 d. 2 p., 
44 str. („Paskelbtos informacijos paneigimas“) 4 d. pažeidimų ir reikalauti juos pašalinti iš interneto 
tinklalapyje www.tv3play.lt skelbiamos televizijos laidos „Akistata“ (TV3, 2011-09-21). Tiesa, esant 
rimtesniems, darantiems didesnę žalą privatumo pažeidimams, skiriamos ir baudos, pvz., už ATPK 21419 
str. numatytas veikas („Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos 
žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas“), 2011 m. gruodžio 14 d. nutarimu339 laikraščio 
„Lietuvos rytas“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojui buvo skirta 4,5 tūkst. Lt bauda už tai, jog laikraščio 
publikacijoje buvo paskelbti nusižudžiusio nepilnamečio asmens duomenys, iš kurių galima nustatyti jo 
asmens tapatybę, taip pat pateikta detali, pernelyg išsami informacija apie savižudybę, nurodant jos būdą, 
vietą ir susijusius asmenis. Nutarime pabrėžta ir tai, kad publikacijose paskleistų tiesioginių ir netiesioginių 
duomenų visiškai pakanka nustatyti jose aprašomų nepilnamečių asmens tapatybę, todėl administracinėn 
atsakomybėn traukiamo asmens paaiškinimai, esą nepilnamečių asmens duomenys nebuvo paviešinti, yra 
nepagrįsti.  

Žiniasklaidos savireguliacijos institucija – Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija – sprendžia klausimus 
dėl Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso340 pažeidimų. Remiantis šios komisijos darbo reglamento341 
V d. 10 p., jeigu per vienus metus ta pati visuomenės informavimo priemonė yra pripažįstama pažeidusi šį 
kodeksą ne mažiau kaip 3 kartus, Komisija, remdamasi šio kodekso 71 str. jai suteikta teise, svarsto 
klausimą dėl rengėjo ir skleidėjo priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų 
kategorijai. 2010 m. prie profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų buvo priskirti 
dienraščiai „Lietuvos žinios“ ir „Šiaulių naujienos“, o 2011 m. neetiška buvo pripažinta televizija TV3.342 
Toks įvertinimas yra daugiau moralinio pobūdžio priemonė, tačiau negalima teigti, jog ji yra neveiksminga, 
kadangi, pripažinus žiniasklaidos priemonę neetiška, daroma įtaka jos reputacijai bei prestižui, taip pat dėl 
to gali būti nebetaikomos tam tikros mokesčių lengvatos. Minimos priemonės veiksmingumą rodo ir tai, 
jog viešosios informacijos rengėjai tokį Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimą yra linkę apskųsti. 
Tiesa, galima konstatuoti ir tai, kad pati komisija yra pakankamai nepriklausoma, kadangi neetiška pripažino 
vieną įtakingiausių žiniasklaidos priemonių Lietuvoje – televiziją TV3. Pažymėtina, jog įstatymų numatytais 
atvejais televizijų licencijas gali sustabdyti Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Verta paminėti, jog 2011 m. 
sausio 28 d. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra kreipėsi į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją, 
prašydama sustabdyti TV3 licencijos galiojimą dėl nuolatinių Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo 
viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimų laidoje „Akistata“.343 Vis dėlto sprendimas nebuvo 
priimtas, kadangi generalinis prokuroras atšaukė šį sprendimą ir nurodė klausimą dėl dviejų mažamečių 

                                                           

339 Paskirta bauda laikraščio „Lietuvos rytas“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojui. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, 2011 m. gruodžio 14 d. 

Prieiga per internetą: 
 <http://www.lrs.lt/intl/zeit.show?theme=781&lang=1&doc=3158> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
340 Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. Priimtas Visuotiniame žurnalistų ir leidėjų susirinkime 2005 m. balandžio 15 d. Vilniuje. Žurnalistų ir 

leidėjų etikos komisija. Prieiga per internetą: 
 <http://www.lzlek.lt/index.php?lang=1&sid=381&tid=329> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
341 Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos darbo reglamentas. Nauja redakcija, patvirtinta Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos 2012 m. kovo 5 d. sprendimu 

Nr. 5. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija. Prieiga per internetą: <http://www.lzlek.lt/index.php?lang=1&sid=369> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
342 Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimai dėl priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai. Prieiga per 

internetą: <http://www.lzlek.lt/index.php?lang=1&sid=371&tid=400> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
343 Generalinė prokuratūra siekia, kad TV3 būtų sustabdyta licencija dėl pažeidimų laidoje „Akistata“ // Naujienų portalas „15min.lt“, 

2011 m. vasario 21 d. Prieiga per internetą: <http://www.15min.lt/naujiena/zmones/tv/generaline-prokuratura-siekia-kad-tv3-butu-

sustabdyta-licencija-del-pazeidimu-laidoje-akistata-39-138690#ixzz1ytxuQwoc> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www.lzlek.lt/index.php?lang=1&sid=381&tid=329
http://www.lzlek.lt/index.php?lang=1&sid=369
http://www.lzlek.lt/index.php?lang=1&sid=371&tid=400
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teisių ir teisėtų interesų gynimo bei užtikrinimo, kad TV3 televizija ir laida „Akistata“ neviešintų su jais 
susijusių teisminės baudžiamosios bylos duomenų, spręsti iš naujo.344  

Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, galimybės apginti privatų gyvenimą neteisminiu būdu yra gana 
ribotos, kadangi sankcijos nėra pakankamai griežtos ir atgrasančios. Savireguliacijos ir kontrolės institucijų 
veikla kontroliuojant žiniasklaidos priemones daugiau siejama ne su privatumo apsauga, o su nepilnamečių 
apsauga nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio. Kita vertus, nustačius itin griežtas sankcijas už 
etikos pažeidimus, galėtų būti neadekvačiai suvaržyta informacijos laisvė, o žurnalistų etikos inspektorius 
bei Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija atliktų savotišką cenzorių vaidmenį. Todėl, svarstant sankcijų 
griežtinimo klausimą, derėtų įvertinti, kiek tai suderinama su jų statusu ir proporcinga padarytiems 
pažeidimams. Tas pats taikytina ir galvojant apie šių institucijų įgaliojimų didinimą. Be to, nusprendus 
didinti institucijų galias, kyla pavojus pažeisti kitą teisinę vertybę – informacijos laisvę bei suvaržyti laisvą 
spaudą, todėl sprendimai šioje srityje turi būti pamatuoti ir atsargūs.  

Kita svarbi problema, kaip pažymi interviu davusi ekspertė345 – tai, kad teisės į privatumą gynimą 
riboja susiklosčiusi teismų praktika atlyginant neturtinę žalą, kai maksimali suma beveik niekada neviršija 10 
tūkst. Lt, nebent išskirtiniais atvejais, todėl asmenys ne visada ryžtasi ginti savo teisę į privatumą ilgų teismo 
procesų metu. Tai gerai iliustruoja LAT 2008 m. nutartis pagal atsakovo „Ekstra žinios“ ir ieškovo Ž. Ž. 
kasacinius skundus. LAT ieškovui priteistą 25 tūkst. Lt sumą sumažino iki 10 tūkst. Lt, motyvuodamas, be 
kita ko, ir tuo, kad „<...> nustatydami neturtinės žalos dydį teismai turi vadovautis ne tik teisės normose ir 
teismų praktikoje suformuotais neturtinės žalos dydžio kriterijais, tačiau turi atsižvelgti ir į teismų 
analogiškose bylose priteistus žalos dydžius <...>“346 Taigi teigtina, jog yra susiformavęs tam tikras 
precedentas ir didesnes sumas už privatumo pažeidimus priteisti vengiama. Atsižvelgiant į tai, kad teismo 
procesai dėl privatumo pažeidimų įprastai trunka ilgai, apie 2–3 m., priteisiamų sumų dažnai nepakanka 
patirtoms išlaidoms atlyginti.  

Neturtinės žalos dydis nustatomas pagal bylai svarbių aplinkybių visumą, todėl teismo sprendime turi 
būti išvardyti ir apsvarstyti argumentai, dėl kurių žalos dydis gali būti nustatomas didesnis, ir motyvai, dėl 
kurių žalos atlyginimo dydis gali būti mažesnis. Tai priklauso nuo pažeistų vertybių, atsiradusių pasekmių ir 
kitų kriterijų. Pagal CK347 6.250 str. 2 d. teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, turi atsižvelgti į jos 
pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias 
reikšmės bylos aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijus, tačiau pateiktas 
neturtinės žalos dydžio kriterijų sąrašas nėra išsamus ir baigtinis, nes, atsižvelgęs į bylos aplinkybes, teismas 
gali pripažinti ir kitus neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo kriterijus. Pvz., 2004 m. nutartyje J. G. 
prieš UAB „Lietuvos rytas“ LAT nurodė, kad „<...> ginant teisę į privatų gyvenimą teismų praktikoje 
pabrėžiama, kad turi būti įvertinama ir kita konkuruojanti lygiavertė konstitucinė vertybė – teisė skleisti 
informaciją, todėl neturtinės žalos atlyginimas kiekvienu konkrečiu atveju taikomas ieškant protingos ir 
sąžiningos šių dviejų teisės ginamų vertybių pusiausvyros <...>“348 Kaip matyti iš šios nutarties, nustatant 
neturtinės žalos dydį konkrečiu atveju turėjo būti įvertinta ir dviejų konstitucinių vertybių (teisės į 
privatumą bei saviraiškos laisvės) pusiausvyra.  

Išdėstyti faktai leidžia daryti prielaidą, kad įstatymuose ir teismų praktikoje įvardyti neturtinės žalos 
atlyginimo kriterijai yra iš esmės vertinamieji, todėl teismams sudėtinga nuspręsti, kokio dydžio žala 

                                                           

344 Generalinis prokuroras Darius Valys atšaukia prokurorės prašymą laikinai stabdyti TV3 licenciją // Naujienų portalas „15min.lt“, 

2011 m. vasario 21 d. Prieiga per internetą: <http://www.15min.lt/naujiena/zmones/tv/generalinis-prokuroras-darius-valys-atsaukia-

prokurores-prasyma-laikinai-stabdyti-tv3-licencija-39-138727#ixzz1ytxi5KJe> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
345 Autoriaus interviu su asmens teisės į privatumą gynimo srityje dirbančia teisininke, 2012 m. birželio 5 d.  
346 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2008 (S). 
347 Valstybės žinios, 2000, Nr. 74-2262 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
348 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-87/2004.  

http://www.15min.lt/
http://www.15min.lt/naujiena/zmones/tv/generalinis-prokuroras-darius-valys-atsaukia-prokurores-prasyma-laikinai-stabdyti-tv3-licencija-39-138727%23ixzz1ytxi5KJe
http://www.15min.lt/naujiena/zmones/tv/generalinis-prokuroras-darius-valys-atsaukia-prokurores-prasyma-laikinai-stabdyti-tv3-licencija-39-138727%23ixzz1ytxi5KJe
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privatumui konkrečiu atveju padaroma. Todėl praktikoje vadovaujamasi precedentais, priteisiant panašaus 
dydžio kompensacijas už privatumo pažeidimus. Nusistovėjusios tam tikros „lubos“ priteisiamų 
kompensacijų už neturtinę žalą dydžiui (nurodytoji 10 tūkst. Lt suma) skatina asmenis vengti bylinėjimosi, 
nes išlaidos teismo procesui bei advokatams gali būti gerokai didesnės nei gaunama kompensacija. Kadangi 
trūksta atgrasančio sankcijų poveikio, peršasi logiška prielaida, kad stambios visuomenės informavimo 
priemonės gali tuo naudotis ir toliau pažeidinėti asmenų teisę į privatumą. Kaip vienas iš šios problemos 
sprendimo būdų yra kreipti didesnį dėmesį į žalą padariusio asmens turtinę padėtį, priteisiant neturtinės 
žalos dydį. Nors tai ir įtvirtinta kaip vienas iš kriterijų nustatant neturtinės žalos dydį, teigtina, jog praktikoje 
tai faktiškai neveikia, kadangi 10 tūkst. Lt priteistinos neturtinės žalos už privatumo pažeidimus „lubos“ 
peržengiamos tik retais, išskirtiniais atvejais. 

 

II.4.2.2. Privatumo užtikrinimo elektroninėje erdvėje problemos 

 

Kita pakankamai problemiška privatumo apsaugos kontekste sritis – elektroninė erdvė. EŽTK 8 str. 
garantuojamos teisės į privatumą sudėtinės dalys yra: susižinojimo privatumas, reiškiantis susižinojimą 
telefonu, elektroniniu paštu bei kitomis priemonėmis; informacinis privatumas, įvardijantis privatumą 
naudojantis internetu. Privataus gyvenimo apsauga taip pat apima ir teisę į atvaizdą, todėl socialiniuose 
tinkluose paskelbtos nuotraukos ar videoklipai, kuriuose yra asmens atvaizdas, ginami irgi remiantis EŽTK 
8 str.349 Išvardyti aspektai elektroninėje erdvėje aktualūs pradedant nurodyta žiniasklaidos veikla (t. y. 
elektroninėmis publikacijomis), kuri pažeidžia asmenų privatumą, ir baigiant neteisėtu asmens duomenų 
viešinimu įvairiuose interneto portaluose ar socialiniuose tinkluose. Žurnalistų etikos inspektoriaus 
tarnybos ataskaitoje nurodoma, kad „<...> kasmet didėjant skundų ir pažeidimų skaičiui dėl internete 
paskelbtos informacijos, šioje specifinėje, žaibiškai kintančioje visuomenės informavimo terpėje formuojasi 
palankios sąlygos tam tikriems žmogaus teisių pažeidimams <...>“350  

Vienas iš svarbesnių asmenų privataus gyvenimo apsaugos aspektų – atsakomybė už internetinius 
komentarus naujienų tinklalapiuose. Pagal Visuomenės informavimo įstatymo351 51 str. 2 d. už 
informacinės visuomenės informavimo priemonės turinį šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka atsako jos 
valdytojas. Savo ruožtu Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo352 14 str. 
įtvirtinta, kad paslaugos teikėjas, paslaugos gavėjo prašymu saugantis jo pateiktą informaciją, už ją neatsako, 
jeigu: „1) neturi faktinių duomenų apie neteisėtą paslaugos gavėjo veiklą arba apie tai, kad paslaugos gavėjo 
pateikta informacija įgyta, sukurta, pakeista ar naudojama neteisėtu būdu ir, kai reikalaujama atlyginti žalą, 
nežino apie faktus ir aplinkybes, rodančius neteisėtą paslaugos gavėjo veiklą arba tai, kad paslaugos gavėjas 
teikia neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją; 2) sužinojęs arba gavęs žinių apie 
neteisėtą paslaugos gavėjo veiklą arba apie tai, kad paslaugos gavėjo pateikta informacija įgyta, sukurta, 
pakeista ar naudojama neteisėtu būdu, skubiai imasi veiksmų, kad panaikintų galimybę tokią informaciją 
pasiekti“. Taigi, jeigu interneto komentaruose pateikiama informacija apie privatų asmenų gyvenimą, tokius 
komentarus tinklalapio valdytojas turėtų šalinti. Kita vertus, kyla klausimas, ar tinklalapio valdytojas yra 

                                                           

349 European Court of Human Rights. Research Division. Internet: case-law of the European Court of Human Rights. Prieiga per 

internetą: <http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_internet_ENG.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
350 Žurnalistų etikos inspektoriaus 2011 metų veiklos ataskaita. Vilnius, 2012. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/docs2/YYZSVDAF.PDF> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
351 Valstybės žinios, 2006, Nr. 82-3254 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
352 Valstybės žinios, 2006, Nr. 65-2380 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).  

http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_internet_ENG.pdf
http://www3.lrs.lt/docs2/YYZSVDAF.PDF
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atsakingas (nors ir iš dalies) už komentarų, nors ir pašalintų, turinį. Kaip nurodoma Žurnalistų etikos 
inspektoriaus 2011 m. ataskaitoje, „egzistuojant tokioms aplinkybėms administracinio poveikio priemonių 
taikymas interneto tinklalapio valdytojui, jei jis pašalino netinkamo turinio komentarą po to, kai jam apie tai 
buvo pranešta, būtų problemiškas, kadangi stokotų teisinio aiškumo“.353 Ataskaitoje cituojama Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo nutartis, kuria remiantis tais atvejais, kai norminiai teisės aktai nenustato 
aiškios tvarkos, leidžiančios teisinių santykių subjektams aiškiai suvokti savo teises ir pareigas, atsakomybė 
už tokios tvarkos pažeidimą dėl teisinio reglamentavimo spragų ar kitų priežasčių negali būti taikoma.354 
Tiesa, galimos ir kitos, neteisinio pobūdžio, priemonės šiai problemai spręsti (pvz., komentuoti galima tik 
registruotiems nariams arba komentarai prieš juos skelbiant peržiūrimi atsakingų asmenų), tačiau kyla 
klausimas, ar tokie žodžio laisvės suvaržymai laikytini proporcingais. 

Kitas svarbus aspektas – privatumo pažeidimai socialiniuose tinklalapiuose. Tyrime aptartini du 
aktualesni šio reiškinio, kuris yra itin sudėtingas atsižvelgiant į globalizacijos procesus, tvarkomų duomenų 
mastus, techinių ir teisinių priemonių įvairovę bei pačių socialinių tinklų struktūrą, klausimai. Pirmiausia, 
kaip didelė kliūtis privatumo apsaugos srityje išskirtina tai, kad populiariausi socialiniai tinklai, tokie kaip 
„Facebook“ ar „Google+“, yra registruoti užsienio valstybėse, todėl, esant Lietuvos Respublikos piliečio 
privatumo pažeidimui, kyla klausimas dėl jurisdikcijos. Iš esmės daugiausia, ką galima padaryti, tai paprašyti 
tinklalapio administratorių, kad jis išimtų privatumą pažeidžiančią informaciją. Tiesa, tai neeliminuoja 
galimybės bausti informaciją be asmens sutikimo paviešinusio asmens, jeigu tam yra fizinė galimybė.  

Kitas Lietuvai aktualus klausimas – nesenas Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimas pagal 
A. Račo, P. Gražulio ir I. Šiaulienės skundus dėl A. Ramanausko publikacijos „Metų šūdo“ apdovanojimai“ 
socialiniame tinklalapyje www.facebook.com, kuriuo galimos skleisti informacijos apimtis (ir galimų sankcijų 
taikymas) padaryta priklausoma nuo socialiniame tinkle rašančio asmens juridinio statuso. Komisija 
konstatavo, kad viešuose profiliuose išreikštos nuomonės vertintinos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 
požiūriu, kadangi tokiu būdu skelbiama viešoji informacija, t. y. vieši profiliai, nemokamai prieinami 
kiekvienam asmeniui su prenumeratos galimybėmis, sukurti su tikslu viešai skleisti savo poziciją ir 
nuomonę, suburti kuo daugiau prenumeratorių ir sekėjų. Tačiau buvo pabrėžta ir tai, kad vertinama gali 
būti tik tada, kai šių profilių autoriai, t. y. jų skleidžiamos viešosios informacijos rengėjai, yra profesionalūs 
žurnalistai arba visuomenės informavimo priemonių viešosios informacijos rengėjai.355 Taigi daroma skirtis 
tarp privačių asmenų ir profesionalių žurnalistų ir pirmųjų veikla nėra vertinama Žurnalistų ir leidėjų etikos 
kodekso požiūriu. Šiuo atveju kyla klausimas, ar privatus asmuo, socialiniame tinkle turintis keliasdešimt 
tūkstančių prenumeratorių / sekėjų, neturi panašios (ar net didesnės) informacijos sklaidos galios nei 
dauguma žurnalistų. Nepaisant to, formaliai toks asmuo žurnalistu nėra laikomas, todėl turi sąlygiškai 
didesnę nei pastarasis veiksmų laisvę, savo profilyje pateikdamas įvairią informaciją. 

Atkreiptinas dėmesys ir į naująją „Google.Inc“ privatumo politiką,356 aštriai kritikuojamą dėl galimų 
grėsmių asmenų privatumui.357 Nuo 2012 m. kovo 1 d. privatumo politikos pažeidimai leidžia kompanijai 
kaupti duomenis apie visų „Google“ paslaugų vartotojus, įskaitant „Gmail“, „Youtube“, „Google+“ ir 
                                                           

353 Žurnalistų etikos inspektoriaus 2011 metų veiklos ataskaita. Vilnius, 2012. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/docs2/YYZSVDAF.PDF> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
354 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N6-1313/2006; 2012 m. 

balandžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1319/2012. 
355 Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos 2013 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. 4. Prieiga per internetą:  

<http://www.lzlek.lt/index.php?lang=1&sid=371&tid=402> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
356 Žr.: Google. Politika ir principai. Privatumo politika. Prieiga per internetą: <http://www.google.com/policies/privacy/> (prisijungta 

2013 m. gegužės 31 d.; 2013 m. lapkričio 26 d. šiuo adresu nepasiekiama). 
357 Pvz., privatumą ginanti organizacija „Privacy International“ savo apžvalgoje įvardijo „Google Inc.“ kaip priešišką (angl. hostile) 

privatumui. Tokio įvertinimo iki tol nebuvo gavusi nė viena įmonė. Žr.: Google ranked „worst“ on privacy. BBC news. Prieiga per 

internetą: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6740075.stm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www.lzlek.lt/index.php?lang=1&sid=371&tid=402
http://www.google.com/policies/privacy/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6740075.stm
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paieškos sistemos „Google“ vartotojus, nesuteikiant jiems pakankamai infomacijos apie tai, kokie 
duomenys yra renkami ir kaip jie naudojami. Prancūzijos nacionalinės informacinių technologijų ir pilietinių 
laisvių komisijos (CNIL) atlikto tyrimo duomenimis, „Google“ nepakankamai informuoja savo vartotojus 
apie jų asmens duomenų tvarkymo operacijas, nesuteikia vartotojui galimybės kontroliuoti jo duomenų 
jungimą daugybėje bendrovės paslaugų bei neteikia informacijos apie duomenų saugojimo trukmę.358 Tiesa, 
akivaizdu, kad net ir didelės bei įtakingos valstybės šiai milžiniškai korporacijai gali daryti tik ribotą įtaką, 
todėl šiuo atveju būtų ganėtinai naivu rekomenduoti kokias nors nacionalinio pobūdžio priemones.  

Apibendrinant teigtina, jog elektroninėje erdvėje kyla naujos grėsmės bei iššūkiai, susiję su privatumo 
apsauga. Tiesa, kai kurie iš šių pokyčių (pvz., „Google Inc.“ privatumo politika) yra tokio globalaus masto, 
kad Lietuva neturi jokių galimybių jų bent kiek paveikti. Sudėtinga apsaugoti asmenų privatumą, kai tam 
tikri duomenys paskelbiami užsienyje registruotuose socialiniuose tikluose, tačiau šiuo atveju galima taikyti 
kitas priemones, pvz., traukiant tokią informaciją paskelbusius asmenis baudžiamojon atsakomybėn. 
Privataus gyvenimo apsaugos problemų kyla ir kai privati informacija yra paviešinama interneto portalų 
komentaruose. Šiuo atžvilgiu tikslinga skatinti žiniasklaidos priemones taikyti neteisinio pobūdžio 
priemones šiai problemai spręsti – t. y. diegti tam tikrus filtrus, užtikrinti, kad pateikta informacija būtų 
greitai pašalinama, bei padėti nustatyti privatumą pažeidusių asmenų tapatybes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

358 Asmens duomenų apsaugos naujienų biuletenis, 2012 m. rugsėjis–spalis, Nr. 5 (50). Prieiga per internetą:  

<https://ada.lt/go.php/Biuleteniai105> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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II.5. Įsitikinimų išraiškos ir informacijos laisvė 
 

 
Matas Mulevičius 

 

II.5.1. Užtikrinimo padėtis Lietuvoje 2008–2013 m.  
 

Vertinant nagrinėjamojo laikotarpio žodžio laisvės padėtį Lietuvoje, pastebima keletas aiškių tendencijų. 
2008 m. prasidėjęs ekonominis sunkmetis buvo skaudus viešosios informacijos rengėjams: sumažėjo 
reklamų užsakymų, buvo panaikinta 5 proc. PVM lengvata periodiniams leidiniams,359 nustatytas 
privalomasis socialinis draudimas asmenims, kurie gauna pajamų iš autorinių sutarčių360 ir kt. Suprastėjusios 
žiniasklaidos verslo sąlygos ir pagrečiui didėjanti naujųjų technologijų (interneto, išmaniųjų telefonų ir pan.) 
sklaida lėmė, kad išaugo neprofesionalių žiniasklaidos turinį rengiančių asmenų skaičius. Dėl šios priežasties 
žodžio laisvės ribos prasiplėtė – viešoji erdvė tapo prieinama kiekvienam asmeniui, leidžianti ir netgi 
skatinanti reikštis. Profesionaliojoje žurnalistikoje galiojantį apverstos piramidės principą, pagal kurį tekstas 
konstruojamas pirma pateikiant esminius faktus, būtinus duomenis, o tik tuomet antraeilius ir trečiaeilius,361 
keičia „išvirkščioji piramidė“, kai iš jos paimama tik kažkuri dalis ir pateikiama kaip esmė.362 Neretai toks 
žinių pateikimo stilius ne tik klaidina, bet sukelia neigiamų pasekmių informacijoje įvardijamiems 
subjektams. Pvz., į žiniasklaidos akiratį patekusi socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbta Lietuvos 
Respublikos Seimo nario J. Razmos žinutė, kurioje jis Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką ragino 
atleisti tuometinį Lietuvos Respublikos Vyriausybės vicekanclerį,363 iš esmės tapo pagrindine priežastimi, dėl 
kurios pastarasis turėjo atsistatydinti.364 

Vis dėlto galima pastebėti ir gerų tendencijų, teikiančių viltį, jog valstybės politika juda 
profesionalesnės žurnalistikos skatinimo link. 2012 m. birželio 29 d. buvo primtas Pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymo 19 str. pakeitimas,365 įsigaliojęs nuo 2013 m. sausio 1 d., pagal kurį lengvatinis 9 proc. 
PVM tarifas netaikomas profesinės etikos nesilaikantiems leidiniams, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų 
įgaliota institucija. D. Radzevičiaus teigimu, toks įstatymas yra „sąžiningos konkurencijos skatinimo 

                                                           

359 Lengvatos panaikintos: Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 1251 straipsnių pakeitimo ir 

1251 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymu, žr. jo 2 str. // Valstybės žinios, 2008, Nr. 149-6034.  
360 Privalomas sveikatos draudimas asmenims, dirbantiems pagal autorinę sutartį, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio 

draudimo įstatymo 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 29, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 3 st. // Valstybės žinios, 2008, Nr. 149-6019.  
361 Ablačinskaitė J. Teksto komponavimo principai // Internetinis leidinys www.zurnalistika-kitaip.lt, 2011 m. liepos 8 d. Prieiga per 

internetą: <http://www.zurnalistika-kitaip.lt/ivairenybes/teksto-komponavimo-principai> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
362 Autoriaus interviu su viešosios informacijos kokybę analizuojančiu žurnalistu, Žurnalistų sąjungos baland d. 
363 J. Razma ragina A. Kubilių atleisti po Naująją Zelandiją keliavusį premjero kanclerio pavaduotoją // Naujienų portalas „Delfi“, 

2011 m. rugpjūčio 15 d. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/jrazma-ragina-akubiliu-atleisti-po-naujaja-

zelandija-keliavusi-premjero-kanclerio-pavaduotoja.d?id=48586787> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
364 Į Naująją Zelandiją vykęs G. Kazakevičius traukiasi iš tarnybos // Naujienų portalas „balsas.lt“, 2011 m. rugsėjo 21 d. Prieiga per 

internetą:  

<http://www.balsas.lt/naujiena/556597/i-naujaja-zelandija-vykes-g-kazakevicius-traukiasi-is-tarnybos>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
365 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymas // Valstybės žinios, 2012, Nr. 79-4090. 
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priemonė. Anksčiau pripažinimas neetišku leidiniu buvo daugiau moralinė nuostata, o dabar toks statusas 
prilygsta ir ekonominei sankcijai“.366 

Su informacijos kokybe susijusi kita pastebima tendencija – valstybinio sektoriaus palankumas 
užsakomajai žurnalistikai. Atliktų lyginamųjų tyrimų duomenimis, „Lietuvos politikai labiau nei jų kolegos 
iš kitų Vidurio ir Rytų Europos šalių yra linkę pasiduoti žiniasklaidos diktatui – žiniasklaidos indėlis į mūsų 
Vyriausybės darbotvarkę didžiausias“.367 Rinkos tyrimų bendrovės „Taylor Nelson Sofres“ (TNS) 2008–
2010 m. žiniasklaidos tyrimų apžvalgose pažymima, kad didžiausius reklamos plotus užėmė valstybinių 
institucijų, savivaldybių informacija (nors nurodytose vėlesnių metų apžvalgose duomenų apie tokią 
tendenciją nebepateikiama).368 Žmogaus teisių stebėjimo institutas pastebi, kad dėl nepakankamo 
užsakomosios žurnalistikos teisinio sureguliavimo „visuomenei vis sunkiau atskirti objektyvią informaciją 
apie vienos ar kitos žinybos institucinę veiklą nuo konkretaus politiko reklamos“.369 Valstybės neveikimas ir 
esamos padėties toleravimas kelia nerimą, kad ir toliau išsamiai nereguliuojama užsakomosios žurnalistikos 
sritis iškreips žmogaus teisę turėti galimybę gauti kuo objektyvesnę ir patikimesnę informaciją. 

Kitas tendencingas tyrime nagrinėjamojo laikotarpio iššūkis žodžio laisvės užtikrinimui yra susijęs su 
galimu Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento kišimusi į žurnalistų darbą. Viešojoje 
erdvėje kurį laiką buvo kalbama apie galimą neteisėtą tarnybos atliekamą žurnalistų sekimą.370 Teigiama, kad 
žurnalistų telefonų kontrolė ir kitokios sekimo formos prasidėjo po pulkininko V. Pociūno mirties 
Baltarusijoje 2006 m. rugpjūčio mėn., kai kuriems žurnalistams pradėjus tirti karininko nužudymo versiją, ir 
intensyviai tęsiama. 2010 m. tuometinis Lietuvos Respublikos Seimo Operatyvinės veiklos parlamentinės 
kontrolės komisijos pirmininkas nepatvirtino šio fakto tikrumo, bet ir nepaneigė jo, argumentuodamas, kad 
šios informacijos turinys yra valstybės paslaptis.371 Kitas pavyzdys – minėto Valstybės saugumo 
departamento 2008 m. pareikšti įtarimai žurnalistui K. Girniui,372 kuriuose buvo teigiama, kad dėl jo rašomų 
kritinių straipsnių apie tuometinius valstybės vadovus daroma žala valstybei, o tai Lietuvai priešiškas 
valstybes gali paskatinti jį užverbuoti antivalstybinei veiklai. Jeigu tokia informacija pasitvirtintų, šie 
veiksmai kvalifikuotini kaip šiurkštus žodžio laisvės pažeidimas, galintis išklibinti valstybės demokratijos 
pamatus. 

JAV valstybės departamentas 2011 m. žmogaus teisių padėties Lietuvoje ataskaitoje373 atkreipė 
dėmesį į  nesibaigiantį  neapykantos  kurstymą  prieš  kitataučius,  kitokios  seksualinės orientacijos ar  rasės  

 

                                                           

366 Balčiūnienė R. Neetiška spauda gali netekti PVM lengvatos // Interneto portalas „Vz.lt“. Prieiga per internetą: 

<http://vz.lt/article/2013/1/16/neetiska-spauda-gali-netekti-pvm-lengvatos> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
367 Mungiu-Pippidi A. How Media and Politics Shape Each Other in The New Europe // Jakubowicz K., Sükösd M. P. (eds.). Finding the 

Right Place on the Map. Bristol, Chicago: Intellect, 2008, p. 97. 
368 TNS 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 metinės žiniasklaidos tyrimų apžvalgos. Prieiga per internetą: 

<http://www.tns.lt/lt/top/paslaugos/ziniasklaidos-auditoriju-tyrimai/metine-ziniasklaidos-tyrimu-apzvalga> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
369 Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2007–2008 m.: apžvalga. Vilnius: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2009. Prieiga per 

internetą: <http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Apzvalga_2007-2008_20090609.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
370 Dapkus T. Kurie žurnalistai – VSD akiratyje? // Interneto portalas „alfa.lt“, 2012 m. liepos 25 d. Prieiga per internetą: 

<http://www.alfa.lt/straipsnis/15048305/Kurie.zurnalistai..VSD.akiratyje.=2012-07-25_07-02> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
371 Sankcijos slapta klausytis pokalbių išduodamos neteisėtai // Naujienų portalas „Delfi“, 2010 m. sausio 15 d. Prieiga per internetą:  

<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/sankcijos-slapta-klausytis-pokalbiu-isduodamos-neteisetai.d?id=27856419> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.). 
372 Girnius K. Keista pažintis: VSD ar minčių policija? // Interneto dienraštis „Bernardinai.lt“, 2008 m. lapkričio 26 d. Prieiga per 

internetą: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-11-26-kestutis-girnius-keista-pazintis-vsd-ar-minciu-policija/26858> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.). 
373 Country Reports on Human Rights Practices for 2011. Lithuania. U. S. Departament of State. Diplomacy in Action. Prieiga per 

internetą: <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2011/eur/index.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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asmenis.374 
 Iš pateikiamų 2008–2011 m. duomenų matyti, kad šiuo pagrindu pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius 

išaugo net 8 kartus: 2008 m. – 39; 2009 m. – 168; 2010 m. – 332. Kaip pastebi Žmogaus teisių stebėjimo 
institutas, šalyje „nesantaika dažniausiai kurstoma elektroninėje erdvėje – interneto komentaruose, 
socialiniuose tinkluose (pvz., kuriant neapykantą kurstančias grupes socialiniame tinkle „Facebook“), 
forumuose“.375 Nesantaikos kurstymas elektroninėje erdvėje sudaro 90 proc. visų užfiksuotų pažeidimų. 
Pvz., kaltinamasis pilietis J. G. buvo nuteistas 20 MGL dydžio bauda už tai, kad daugiau nei metus įvairiose 
interneto naujienų portalų komentarų skiltyse kurstė nesantaiką ir ragino susidoroti su vienos tautybės 
asmenimis.376 Kitas žinomas atvejis – 2008 m. kovo 11 d., minint Nepriklausomybės atkūrimo dieną, 
vykusios eitynės, per kurias jaunuoliai skustomis galvomis skandavo nesantaiką kurstančius šūkius.377 Buvo 
pradėta keletas ikiteisminių tyrimų, po jų kaltinamieji nubausti piniginėmis baudomis, pvz.: pilietė O. B. B. 
buvo nubausta 10 MGL bauda už tai, kad skanduodama tautinę nesantaiką propaguojančius šūkius 
tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą konkrečiai žmonių grupei dėl kitos tautybės, kalbos, kilmės;378 pilietis 
A. P. nubaustas 8 MGL pinigine bauda už analogiškus veiksmus.379 

Kalbant apie piktnaudžiavimą žodžio laisve, taip pat paminėtinos kelios neigimo nusikaltimų (BK 
1702 str. „Viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams 
Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimas ar šiurkštus menkinimas“) apraiškos viešojoje erdvėje. 
Pvz., žurnale „Veidas“ publikuotas P. Stankero straipsnis „Niurnbergo karo nusikaltimų tribunolas – 
didžiausias juridinis farsas istorijoje“,380 kuriame išdėstytos autoriaus mintys sulaukė visuomenės ir 
tarptautinės bendruomenės dėmesio dėl galimo Holokausto neigimo. Autorius šiame straipsnyje teigė: 
„Svarbu ir tai, kad Niurnbergo procese teisinį pagrindą įgavo legenda apie 6 mln. neva nužudytų žydų, nors 
iš tiesų teismas neturėjo nė vieno A. Hitlerio pasirašyto dokumento apie žydų naikinimą (šio dokumento, 
jeigu jis egzistavo, iki šių dienų niekas nerado, nors pažadėta net milijono dolerių premija).“ Dėl šio teiginio 
autorius buvo atleistas iš darbo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, tačiau dėl jo pradėtas 
ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, nenustačius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo 
nusižengimo požymių.381 Antrasis atvejis – baudžiamoji byla, kurioje A. Paleckis kaltinamas 1991 m. sausio 
13 d. įvykių Lietuvoje neigimu dėl šių žodžių: „O kas buvo Sausio 13-tą prie, reiškias, prie bokšto? Ir kaip 
dabar aiškėja, saviškiai šaudė į savus.“ Pirmosios instancijos teismas išteisino382 kaltinamąjį nustatęs, kad jo 
veikoje nėra nusikaltimo požymių, o išsakytais savo žodžiais jis nieko nepasakė, kas šiurkščiai menkintų 
1990–1991 m. SSRS įvykdytą agresiją prieš Lietuvos Respubliką ir joje dalyvavusių asmenų labai sunkius ir 
sunkius nusikaltimus Lietuvos Respublikai ir gyventojams. Apeliacinės instancijos teismas šį sprendimą 

                                                           

374 Šiuos duomenis taip pat patvirtina 2011 m. informacinio interneto portalo „Delfi“ publikacijų apžvalga – didelio komentarų skaičiaus 

sulaukusios temos buvo nesantaikos kurstymas lytinės orientacijos, tautybės bei rasės pagrindu. 
375 Neapykantos kurstymas Lietuvoje. Dažniausiai užduodami klausimai. Žmogaus teisių stebėjimo institutas. Prieiga per internetą: 

<http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Neapykantos_kurstymas_DUK_20110629.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
376 Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 21 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-1101-530/2012. 
377 Pileckas L. Po skustagalvių eitynių policija prarado amą // Naujienų portalas „lrytas.lt“, 2008 m. kovo 13 d. Prieiga per internetą:  

<http://www.lrytas.lt/-12053354811205324795-po-skustagalvi%C5%B3-eityni%C5%B3-policija-prarado-am%C4%85-2-video.htm> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
378 Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. birželio 10 d. baudžiamasis įsakymas Nr. 1-510-648/08. 
379 Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. liepos 2 d. baudžiamasis įsakymas Nr. 1-608-497/09. 
380 Niurnbergo karo nusikaltimų tribunolas – didžiausias juridinis farsas istorijoje // Naujienų portalas „Veidas“, 2010 m. lapkričio 14 d. 

Prieiga per internetą: <http://www.veidas.lt/niurnbergo-karo-nusikaltimu-tribunolas-%E2%80%93-didziausias-juridinis-farsas-

istorijoje> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
381 Ikiteisminis tyrimas dėl Petro Stankero nutrauktas neradus nusikaltimo požymių // Naujienų portalas „15min.lt“. Prieiga per internetą:  

<http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/istorija/ikiteisminis-tyrimas-del-petro-stankero-nutrauktas-neradus-nusikaltimo-pozymiu-582-

140277> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
382 Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. sausio 18 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-41-88/2012. 

http://www.veidas.lt/niurnbergo-karo-nusikaltimu-tribunolas-%e2%80%93-didziausias-juridinis-farsas-istorijoje
http://www.veidas.lt/niurnbergo-karo-nusikaltimu-tribunolas-%e2%80%93-didziausias-juridinis-farsas-istorijoje
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panaikino ir priėmė apkaltinamąjį nuosprendį,383 motyvuodamas tuo, kad kaltinamasis neneigė ir suprato, 
jog nurodyti šaltiniai, kuriais jis neva rėmėsi, yra neobjektyvūs, o jo skleidžiama informacija, paneigta 
Lietuvos teismų įsiteisėjusiais sprendimais, neatitinka tikrovės ir, atsižvelgiant į kaltinamojo statusą (turi 
aukštąjį išsilavinimą, buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys, aktyviai dalyvaujantis politiniame šalies 
gyvenime), peržengė leidžiamas kritikos, politinės diskusijos ir saviraiškos ribas. LAT patvirtino, kad 
A. Paleckis nuteistas pagrįstai, ir paliko galioti priimtą Vilniaus apygardos teismo sprendimą, atmetęs 
nuteistojo kasacinį skundą.384  

Nurodyti ir kituose poskyriuose plačiau aptariami veiksniai keičia šalies spaudos laisvės reitingą 
tarptautinių ir nacionalinių žmogaus teises stebinčių organizacijų tyrimuose. „Freedom House“ 2008–
2013 m. ataskaitose, pagal kurias didesnis koeficientas reiškia blogesnę spaudos laisvės padėtį, per šešerius 
metus nuo 2008 m. šį koeficientą nuo 18 padidino iki 24 balų.385 „Reporters without borders“ reitingai 
atrodo dar prasčiau: iš 2008 m. įgytos 17-os pozicijos šis koeficientas per šešerius metus nukrito beveik 
dvigubai – iki 31-os vietos.386 „Freedom House“ ir „Reporters without borders“ nustatyti ketverių metų 
reitingai pateikiami schemoje žemiau.  

 
1 pav. „Freedom House“ ir „Reporters without borders“ spaudos laisvės Lietuvoje vertinimas 2008–2011 m.  

 

Iš Žmogaus teisių stebėjimo instituto iniciatyva „Vilmorus“ 2008 ir 2010 m. atliktų reprezentatyvių 
Lietuvos gyventojų apklausų rezultatų taip pat matyti, kad žmonių, manančių, jog teisė į žodžio laisvę 
Lietuvoje yra pažeidžiama, vertinimai padidėjo nuo 3,84 iki 4,43 balo387 (naudota skalė nuo 1 iki 10; didesnis 
skaičius reiškia didesnį laisvės pažeidžiamumą). Analizuojamo laikotarpio Lietuvos teismų pripažintų teisės 
pažeidimų statistika rodo, kad su žodžio laisve susijusių teisės pažeidimų daugėja; antai dėl BK XXII 

                                                           

383 Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 12 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-422-318/2012. 
384 LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 22 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-102/2013.  
385 „Freedom House“ Lietuvos spaudos laisvės indeksas pasirinktinai pagal metus. Prieiga per internetą: 

<http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2008/lithuania> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
386 „Reporters without borders“ pasaulio valstybių spaudos laisvės indeksas pasirinktinai pagal metus. Prieiga per internetą: 

<http://en.rsf.org/press-freedom-index-2008,33.html> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
387 Kaip visuomenė vertina žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa 2008 m. lapkričio 7–15 d., N = 

1001. Tyrimą Žmogaus teisių stebėjimo instituto užsakymu atliko Visuomenės nuomonės ir tyrimų centras Vilmorus. Vilnius, 2008. 

Prieiga per internetą: <http://www.hrmi.lt/uploaded/TYRIMAI/Vilmorus_apklausa_2008.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Kaip 

visuomenė vertina žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Reprezentatyvi gyventojų apklausa 2010 m. lapkričio 3–15 d., N = 1000. Tyrimą 

Žmogaus teisių stebėjimo instituto užsakymu atliko Visuomenės nuomonės ir tyrimų centras Vilmorus. Vilnius, 2010. Prieiga per 

internetą: <http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Vilmorus_Apklausos_Rezultatai_20101210.pdf> (prisijungta 2013 m. sausio 

4 d.). 

0

5

10

15

20

25

30

35

200
8

200
9

201
0

201
1

Freedom

house

Reporters

without

borders

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2008/lithuania
http://en.rsf.org/press-freedom-index-2008,33.html


 

-88- 

 

skyriuje „Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens garbei ir orumui“ numatytų veikų atitinkamai 
iškeltos bylos: 2008 m. – 272; 2009 m. – 312; 2010 m. – 390; 2011 m. – 540; 2012 m. – 581.388 

Be to, apklaustųjų ekspertų teigimu, praktikoje taip pat pasitaikančios problemos, susijusios su 
įsitikinimų išraiškos ir informacijos laisve, yra: nepilnamečių apsauga nuo žalingos informacijos, tiesioginės 
viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų atsakomybės nebuvimas; 2008–2013 m. mokslo publikacijose 
analizuoti atskiri įsitikinimų išraiškos ir informacijos laisvės probleminiai aspektai: neigimo nusikaltimai; 
saviraiškos laisvės ir asmens garbės bei orumo vertybių balansas; skirtingų žiniasklaidos organizacijų 
nuosavybės struktūrų galima įtaka žiniasklaidos priemonių turiniui.389  

Aiški skirtingų organizacijų reitingų prastėjimo tendencija rodo, kad, nepaisant to, jog Lietuva lieka 
valstybė, turinti laisvą spaudą, jai reikia kontroliuoti tam tikras žodžio laisvei pavojingas neteisėtų veiksmų 
apraiškas. Remiantis tyrimo metu surinktais duomenimis ir ekspertų įžvalgomis, toliau aptariami keli su 
saviraiškos laisvės užtikrinimu susiję, autoriaus manymu, neatidėliotinai spręstini probleminiai aspektai. 

 

II.5.2. Probleminiai užtikrinimo aspektai 

II.5.2.1. Nepakankamas informacijos šaltinio apsaugos nuo atskleidimo užtikrinimas 

 
Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi nusprendė, kad dienraščio 
„Lietuvos rytas“ žurnalistė L. Lavaste turi atskleisti savo informacijos šaltinį, kuriuo remdamasi 2011 m. 
balandžio 23 d. išspausdino straipsnį „Teisėjų nuodėmės – viešos ir nutylimos“.390 Straipsnyje savo 
tapatybės atskleisti nenorėjęs teisėjas atviravo apie teismų sistemoje esančias problemas: teisėjų ir advokatų 
susitarimus, kyšininkavimą, patiriamą spaudimą ir kitus atvejus, kai yra pažeidžiamas teisėjo 
nepriklausomumo principas. Žurnalistė atsisakė vykdyti nutartį, remdamasi iš žurnalisto etikos reikalavimų 
(Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 15 str. nuostata: „Jeigu informacijos šaltinis prašo išlaikyti jo vardą 
paslaptyje, žurnalistas ir viešosios informacijos rengėjas neturi teisės jo atskleisti. Tokiu atveju žurnalistas ir 
viešosios informacijos rengėjas prisiima teisinę ir moralinę atsakomybę už skelbiamą informaciją“) 
kylančiais pagrįstais nuogąstavimais, kad „būtų pažeistos informacijos šaltinio teisės ir teisėti interesai, nes 
atskleidus minėto teisėjo tapatybę, kiltų realus pavojus jo profesinei veiklai ir asmens saugumui“.391 Ši byla 
iš esmės iškėlė du svarbius klausimus: 1) ar teismas, įpareigodamas žurnalistę atskleisti šaltinio paslaptį, 
nepažeidė EŽTK 10 str. („Saviraiškos laisvė“), motyvuodamas tik siekiu garantuoti teisminės valdžios 
autoritetą ir nešališkumą; 2) kaip įvykdyti tokią teismo nutartį ir kokia atsakomybė turėtų būti taikoma 
žurnalistui už jos nevykdymą. 

                                                           

388 Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo ataskaita. Bylų procesas (I instancijos teismuose) 2003–2012 metais. Prieiga per internetą: <http 

http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
389 Žilinskas J. Introduction of "Crime of Denial" in the Lithuanian Criminal Law and First Instances of its Application // Jurisprudencija, 

2012, Nr. 19 (1); Kenstavičius D. Svarbiausios žodžio laisvės ribojimo sąlygos Jungtinėse Amerikos Valstijose // Socialinių mokslų 

studijos, 2011, Nr. 3 (3); Šindeikis A. Žodžio laisvė ir kitos konstitucinės vertybės: pusiausvyros nustatymo problemos. Daktaro 

disertacija. Teisė 01S. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011; Šindeikis A. Saviraiškos laisvė v. asmens garbė ir orumas: ar 

konstitucinga Lietuvos teismų praktika? // Jurisprudencija, 2010, Nr. 2 (120); Jastramskis D. Žiniasklaidos organizacijos nuosavybės 

struktūros įtaka žiniasklaidos priemonės turiniui // Informacijos mokslai, 2008, t. 46 ir kt. 
390 Lavaste L. Teisėjų nuodėmės – viešos ir nutylimos // Naujienų portalas „lrytas.lt“, 2011 m. kovo 23 d. Prieiga per internetą: 

<http://m.lrytas.lt/?data=20110423&id=akt23_a1110423&p=8&sk_id=&view=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
391 Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr.1K-15-495-2012. 



 

-89- 

 

Teismas, nutaręs įpareigoti žurnalistę atskleisti jai informaciją suteikusio šaltinio paslaptį, motyvavo 
tuo, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str.392 atveria galimybę riboti žodžio laisvę, jeigu tai būtina 
ginant konstitucinę santvarką. Žurnalistė straipsnyje pateikė faktų apie galimas teisėjų nusikalstamas veikas 
ir nurodė, kad jai pateikta įrodymų, galinčių šias veikas patvirtinti, todėl „valstybės interesai žinoti 
žurnalistės straipsnyje panaudotos informacijos šaltinio tapatybę yra svarbesni nei žurnalistės interesas 
išlaikyti ją paslaptyje“.393 Priešingu atveju, jeigu minėtas šaltinis nebūtų atskleistas, atsirastų prielaidų 
visuomenei nepasitikėti teismine valdžia ir šis nepasitikėjimas griautų teisinės valstybės pamatus. Reikia 
sutikti, kad praktikoje egzistuojantys neteisėti teisėjų nepriklausomumo ribojimai daro neigiamą poveikį 
konstitucinei santvarkai, tačiau teismas neatsižvelgė į KT praktiką. Pastarasis aiškiai konstatavo, kad 
„įstatymų leidėjas, įstatymu nustatydamas teismo įgaliojimus spręsti informacijos šaltinio atskleidimo 
klausimą, turi pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį teismas spręsti, ar žurnalistas turi atskleisti 
informacijos šaltinį, galėtų tik tuo atveju, kai jau yra išnaudotos visos kitos informacijos šaltinio atskleidimo 
priemonės“.394 Nei Visuomenės informavimo įstatyme, nei BPK minėta nuostata įgyvendinant KT 
nutarimą nebuvo įtvirtinta. Nepaisant susidariusios galimos teisės spragos, matyti, kad KT nustatė aiškų 
kriterijų, parodantį, kiek turi būti saugomas informacijos šaltinis. Apygardos teismas motyvuojamoje 
sprendimo dalyje nepatvirtino, jog išnaudojo visas kitas priemones, kad sužinotų informacijos šaltinį, todėl 
kyla pagrįsta abejonė, ar teismas nepažeidė žurnalistės teisių. Be to, teismas neatsižvelgė į galimybę, kad 
rūpimą informaciją galima sužinoti kitais būdais, nes, kaip buvo nurodyta, žurnalistei jos šaltinis pateikė 
įrodymų, galinčių patvirtinti jo teiginių tikrumą.  

Kitas neaiškumas susijęs su teismo sprendimo vykdymu. Įstatymuose nenumatyta, kokių priemonių 
reikėtų imtis ir kokia atsakomybė turėtų būti pritaikyta už teismo sprendimo atskleisti informacijos šaltinio 
paslaptį nevykdymą. Svarstant hipotetiškai, jeigu teismas vis dėlto kokiu nors pagrindu pritaikytų sankciją 
už visas dienas, per kurias nutarimas nebuvo įvykdytas, manytina, kad teismui apskaičiuoti baudą būtų 
keblu, o ir tokia paskirta bauda galėtų finansiškai sužlugdyti žurnalistą – juk žurnalistai dažniausiai nėra 
linkę atskleisti savo informatorių. Tad šis kazusas turėtų būtų sprendžiamas nustatant fiksuotą ir 
proporcingą atsakomybės už įpareigojimo atskleisti šaltinio paslaptį nevykdymą būdą, kuris nepakenktų 
žurnalistui vykdant jo profesinę pareigą. 

Tyrimas prieš Laimą Lavastę buvo nutrauktas, žurnalistei nepritaikius realių sankcijų.395 Tačiau 
analogiškoje byloje žurnalistas A. Lekavičius buvo nubaustas 5 MGL dydžio (1 950 Lt) bauda396 už tai, kad 
neatskleidė savo šaltinio, kuriuo remdamasis straipsnyje „Įsakymas: sutrypti lietuviškus bankus“ nurodė, jog 
teisėsaugos institucijos atlieka tyrimus prieš kai kuriuos Lietuvoje veikiančius bankus, siekiant juos 

                                                           

392 „Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei 

idėjas. Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti 

žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai. Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti 

informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais - tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei 

diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją 

apie jį.“ 
393 Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 1K-15-495-2012. 
394 KT 2002 m. spalio 23 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2002, Nr. 104-4675. 
395 Krikščiūnienė E. Informacijos šaltinio apsauga – fikcija ar realybė? Prieiga per internetą: 

 <http://vipcommunications.lt/glimstedt/09/files/assets/basic-html/page10.html> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
396 LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius: reikalavimai atskleisti informacijos šaltinius – tinginystė ir kraštutinė priemonė // Naujienų 

portalas „15min.lt“, 2013 m. balandžio 8 d. Prieiga per internetą:  

<http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lzs-pirmininkas-dainius-radzevicius-reikalavimai-atskleisti-informacijos-saltinius-

tinginyste-ir-krastutine-priemone-56-323036#ixzz2Y6bLqORd> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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privatizuoti.397 Kaip vėliau paaiškėjo, informacija pasitvirtino, ir bankui „Snoras“ buvo iškelta bankroto 
byla, o jis pats perėjo valstybei. Žurnalistas apskundė šį teismo sprendimą ir žada kreiptis į EŽTT.  

Apibendrinant – suaktyvėję teismų bandymai sužinoti ikiteisminio tyrimo informaciją per žurnalistų 
šaltinius rodo, kad nuo KT sprendimo, kuriuo buvo nustatyta, jog tam tikrais atvejais galima atskleisti 
žurnalisto informacijos šaltinį, iki šiol teisinė praktika šiuo klausimu nėra susiformavusi. Nepakankamas 
teismų argumentavimas, kodėl šaltinis turi būti atskleistas, ir iki galo įstatymais nereglamentuotas 
reguliavimas rodo, kad informacijos šaltinio paslapties institutas yra viena iš sričių, indikuojančių kylančią 
grėsmę žodžio laisvės apsaugai Lietuvoje.  

 

II.5.2.2. Baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamas veikas  

             asmens garbei bei orumui problematika  

 

2011 m. spalio 24 d. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) atstovė žiniasklaidos 
laisvei D. Mijatovič atkreipė dėmesį į baudžiamąjį procesą, pradėtą prieš Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininką D. Radzevičių, „Respublikos“ leidinių grupės direktoriui V. Tomkui apkaltinus jį šmeižtu. 
Komentuodama bylą, atstovė išreiškė susirūpinimą bei paskatino panaikinti „baudžiamąją atsakomybę už 
šmeižtą (bei įžeidimą), kad jos (Lietuvos – aut. past.) žiniasklaida būtų išvaduota nuo bauginančio pasenusių 
nuostatų poveikio“.398 Užsienio reikalų ministras A. Ažubalis palaikė šią poziciją, teigdamas, jog „valstybės 
<...> turi imtis visų priemonių pagerinti žurnalistų darbo sąlygas, užtikrinant kuo laisvesnę prieigą prie 
informacijos, konfidencialių žiniasklaidos informacijos šaltinių apsaugą ir baudžiamosios atsakomybės už 
šmeižtą panaikinimą“.399 Baudžiamasis persekiojimas už nusikalstamas veikas, kylančias iš žurnalisto 
praktikos, varžo tiek pastarųjų misiją skleisti laisvą žodį, tiek visuomenės teisę būti informuotai. Pasak 
S. Bikelio, „konfliktai dėl įžeidimo ir šmeižimo, išskyrus nebent itin didelę žalą asmeniui sukėlusius atvejus, 
turėtų būti sprendžiami tarpusavio susitarimu ar civiline tvarka pateikiant ieškinį dėl neturtinės žalos 
atlyginimo. Papildomai inicijuoti baudžiamąjį procesą, įtraukti ir taip darbu apkrautas teisėsaugos 
institucijas, atsakovui taikyti papildomas griežtas baudžiamąsias sankcijas dažnai nebūtų racionalu ir 
protinga“.400 Dėl savo represyvumo baudžiamosios teisės priemonės šiuo atveju neretai gali tapti 
piktnaudžiavimo objektu, kai suinteresuoti asmenys, norintys susidoroti su žurnalistu, patraukia jį 
baudžiamojon atsakomybėn. Analizuojamu laikotarpiu išskirtina pora bylų, kurios vaizdžiai iliustruoja šios 
grėsmės pagrįstumą. 

                                                           

397 Lekavičius A. Įsakymas: sutrypti lietuviškus bankus // Naujienų portalas „lrytas.lt“. Prieiga per internetą: 

<http://m.lrytas.lt/?data=20111115&id=akt15_a1111115&view=2> (prisijungta 2013 m. liepos 1 d.; 2013 m. lapkričio 26 d. 

nebepasiekiama). Apie šį straipsnį žr.: Krikščiūnienė E. Informacijos šaltinio apsauga – fikcija ar realybė? // Naujienų portalas „lrytas“, 

2013 m. birželio 14 d. Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt/juristas/informacijos-saltinio-apsauga-fikcija-ar-realybe-

201306121143.htm#.Uqm6nNJdViM> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
398 Lithuania should decriminalize defamation, says OSCE media freedom representative. Organization for Security and Co-operation in 

Europe. Press Release. Prieiga per internetą: <http://www.osce.org/fom/84309> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
399 A. Ažubalis ragina atsisakyti baudžiamosios atsakomybės už šmeižtą // Interneto dienraštis „Bernardinai.lt“, 2012 m. gegužės 3 d. 

Prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-05-03-a-azubalis-ragina-atsisakyti-baudziamosios-atsakomybes-uz-

smeizta/81654> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
400 ESBO atstovė atkreipė dėmesį į piktnaudžiavimo baudžiamuoju procesu problemą // Interneto dienraštis „lrytas.lt“, 2011 m. spalio 

29 d. Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt/-13198916621317652975-esbo-atstov%C4%97-atkreip%C4%97-

d%C4%97mes%C4%AF-%C4%AF-piktnaud%C5%BEiavimo-baud%C5%BEiamuoju-procesu-problem%C4%85.htm#.Uql47tJdViM> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www.lrytas.lt/juristas/informacijos-saltinio-apsauga-fikcija-ar-realybe-201306121143.htm#.Uqm6nNJdViM
http://www.lrytas.lt/juristas/informacijos-saltinio-apsauga-fikcija-ar-realybe-201306121143.htm#.Uqm6nNJdViM
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Pirmoji iš jų – tai jau minėtoji byla Tomkus prieš Radzevičių,401 pagal kurią pirmosios instancijos teismas 
žurnalistą pripažino kaltu padarius veiką, numatytą BK 154 str. („Šmeižimas“) 2 d., ir skyrė žurnalistui 
2 600 Lt baudą bei priteisė 10 000 Lt neturtinei žalai nukentėjusiajam atlyginti.402 Kaltinamasis savo 
asmeniniame interneto tinklaraštyje bei panašaus tipo tinklalapyje paskelbė identiško turinio tekstą, 
kuriame, remdamasis viešojoje erdvėje prieinamomis Lietuvos ir užsienio publikacijomis, pakomentavo 
„Wikileaks“ paviešintą informaciją apie minėtos leidinių grupės veiklą. Priimdamas nuosprendį, teismas iš 
esmės rėmėsi tik dviem argumentais: (1) kaltinamojo statusu (profesionalus žurnalistas, Lietuvos žurnalistų 
sąjungos pirmininkas turėjo suabejoti cituotos informacijos patikimumu); (2) kaltinamasis nesilaikė Lietuvos 
žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso reikalavimų, kad žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas turi skelbti 
tikslias ir teisingas žinias, laikytis nekaltumo prezumpcijos ir neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais 
neparemtų kaltinimų. Apeliacinės instancijos teismas išteisino žurnalistą,403 nustatęs, kad pirmosios 
instancijos teismas padarė ne tik materialinės teisės, bet ir šiurkščių proceso teisės klaidų, nes apkaltinamąjį 
nuosprendį priėmė neišklausęs kaltinamojo parodymų, o aprašydamas įvykdytą nusikalstamą veiką, išdėstė 
ne teismo nustatytas nusikalstamos veikos aplinkybes, kaip to reikalauja BPK įstatymas, o pateikto 
kaltinimo esmę. Remiantis šio teismo sprendimu, pirmosios instancijos teismas taip pat klydo 
nustatydamas subjektyviąją veikos pusę ir neatskyrė fakto nuo nuomonės: nebuvo duomenų, leidžiančių 
teigti, kad veika padaryta tiesiogine tyčia, o remiantis specialisto išvadoje nurodytais duomenimis, kad tiek 
iš teksto turinio, tiek iš straipsnio išorinių požymių (buvo rašoma interneto tinklaraštyje, kurio kiekvieno 
puslapio viršuje matoma paantraštė „Subjektyvus požiūris apie tai, kas vyksta“) matyti, kad tekste 
pateikiami ne faktai, o autoriaus nuomonė, kuriai netaikytinas tiesos kriterijus. Viena vertus, apeliacinio 
teismo sprendimas vertintinas teigiamai, nes buvo apginta žurnalisto teisė reikšti savo nuomonę, antra 
vertus, apylinkės teismo sprendimas parodo, kaip suinteresuoti subjektai galėjo slopinti saviraiškos laisvę, 
panaudodami valstybės institucijų pagalbą. 

Kitas pavyzdys – byla Jezerskis prieš Visocką,404 kurioje dviejų instancijų teismai pripažino žurnalistą 
esant kaltą pagal BK 155 str. („Įžeidimas“) 1 d.,405 skyrė jam sumokėti 10 400 Lt baudą bei atlyginti 
neturtinę 15 Lt žalą. G. Visockas kaltintas tuo, kad rašytose knygose bei straipsniuose įžeidė tuometinį 
kandidatą į prezidentus Č. Jezerską, reikšdamas įtarimus, susijusius su pastarojo asmeniniu gyvenimu. 
Teismas, pagrįsdamas savo sprendimą, rėmėsi sukurtu vertinimo kriterijumi, kad, perskaičius autoriaus 
darbus, „statistiniam Lietuvos skaitytojui ir rinkėjui galėjo susidaryti įspūdis“, kad juose pateikiami 
faktai yra tikri, keliantys abejonę nukentėjusiojo reputacija, todėl žeminantys. Vertindamas kai kuriuos 
žurnalisto teiginius, teismas pats ėmėsi lingvisto vaidmens, neatsižvelgdamas nei į kalbos ekspertų išvadas, 
nei į tekstų raišką (t. y. kai kurie juose vartojami žodžiai, mintys formuluojamos kaip retorinis klausimas) ar 
liudytojų parodymus, interpretavo kai kuriuos tekstų žodžius kaip netiesioginius įtarimus dėl nukentėjusiojo 
gyvenimo faktų. Nors iš bylos aplinkybių matyti, kad žurnalistas straipsnius bei knygas rašė norėdamas 
užsidirbti iš intriguojančios istorijos, tai negali paneigti visuomenės intereso būti informuotai apie tuo 
momentu didesnio visuomenės susidomėjimo sulaukusį asmenį. Dėl minėtų priežasčių teismo sprendimas 
kritikuotinas ir vertintinas kaip netinkama baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamas veikas žmogaus 

                                                           

401 Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. birželio 29 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. PK-76-655/12. 
402 Remiantis šia dalimi, „tas, kas šmeižė asmenį, neva šis padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, arba per visuomenės informavimo 

priemonę ar spaudinyje, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų“. 
403 Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 26 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-843-628/2012. 
404 Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. liepos 16 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. PK-289-536/2010; Vilniaus 

apygardos teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 1A-1057/10. 
405 Remiantis šia dalimi, „tas, kas viešai veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino žmogų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, 

arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų“. 
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garbei ir orumui nustatymo praktika. Žurnalistas G. Visockas apskundė šį sprendimą EŽTT,406 todėl dar 
turėtų paaiškėti, ar valstybė šiuo atveju nepažeidė žmogaus įsitikinimų išraiškos ir informacijos laisvės. 

LAT yra pareiškęs, kad „esant prieštaravimui tarp teisės skleisti informaciją ir teisės į gero vardo 
gynimą, būtina aiškintis, ar buvo išlaikyta šių konstitucinių vertybių pusiausvyra, atsižvelgiant į žinias 
paskleidusio asmens tikslus ir jo elgesį“.407 Nepaisant to, ar traukiamieji baudžiamojon atsakomybėn buvo 
teisūs, ar neteisūs, jų veiklos pasekmės yra neproporcingai didelės – kriminalinė bausmė (siekianti iki 2 m. 
laisvės atėmimo) gali paveikti tolesnę profesinę karjerą. Be to, baudžiamoji atsakomybė gali atgrasyti kitus 
autorius nuo visuomenės informavimo jai rūpimais klausimais. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvoje atsakomybę 
už asmens garbės ir orumo pažeidimus numato net 3 teisės šakų – civilinės, administracinės bei 
baudžiamosios – nuostatos. Tad, siekiant gerinti žodžio laisvės padėtį šalyje, baudžiamosios atsakomybės 
ribos šiuo atveju turėtų būti siaurinamos arba visiškai atsisakoma nustatyti šią atsakomybę, prioritetą 
skiriant civilinei atsakomybei, nesukeliančiai tokio negatyvaus poveikio (laisvės atėmimo bausmės, teistumo, 
nepalankaus visuomenės vertinimo atlikus bausmę).  

Svarstant šį klausimą, derėtų nepamiršti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str. 4 d., 
įtvirtinančios, kad „laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais 
veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, 
šmeižtu ir dezinformacija“. Kadangi joje expressis verbis nustatyta, kad valstybė šias veikas kvalifikuoja kaip 
nusikalstamas, už kurių atlikimą turėtų būti taikoma baudžiamoji atsakomybė, sprendžiant baudžiamosios 
atsakomybės už šmeižtą ir dezinformaciją nustatymo klausimą, galimi du variantai. Pirmas – koreguoti šią 
25 str. 4 d. nuostatą, iš jos išbraukiant frazę „šmeižtą ir dezinformaciją“, arba nurodyti, kad minimi 
pažeidimai yra kitos (t. y. civilinės) prigimties deliktai. Antra galimybė: nurodyto konstitucinio reguliavimo 
nekeisti, visiškai neatsisakyti baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamas veikas asmens garbei ir orumui, 
bet numatyti kokybiškai didesnius nusikalstamos veikos sudėties požymius BK 154 („Šmeižimas“) bei 
155 str. („Įžeidimas“) (pvz., padarytos žalos mastas, piktybiška žurnalisto veikla siekiant pakenkti, 
visuomenės interesas žinoti ir pan.), kurių nesant ginčas būtų sprendžiamas pagal civilinės teisenos taisykles. 
Kaip teigia L. Meškauskaitė, „daugelyje šalių šmeižtas yra laikomas ir nusikaltimu, ir civilinės teisės 
deliktu“,408 tačiau demokratinėse valstybėse vyrauja tendencija kriminalinės atsakomybės už tai paprastai 
netaikyti. Tad būtent demokratines tradicijas puoselėjančių valstybių praktika galėtų būti pavyzdys Lietuvai. 

Aptarti pavyzdžiai rodo, kaip manipuliuojant valstybės prievartos mechanizmais galima riboti žodžio 
laisvę. Piktnaudžiaudami turimomis teisėmis privatūs asmenys klibina demokratinius valstybės pamatus, 
todėl valstybė turėtų imtis adekvačių priemonių, kad tai būtų sustabdyta. Be to, baudžiamosios 
atsakomybės Lietuvoje nustatymas už šmeižimą ir įžeidimą yra įvardijamas kaip vienas pagrindinių veiksnių, 
stabdantis žodžio laisvės plėtrą šalyje. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

406 Country Reports on Human Rights Practices for 2011. Lithuania. U. S. Departament of State. Diplomacy in Action. Prieiga per 

internetą: <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2011/eur/index.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
407 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1286/2000. 
408 Meškauskaitė L. Žiniasklaidos teisė. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2004, p. 269. 
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II.6. Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė 
 

 
Matas Mulevičius 

 

II.6.1. Užtikrinimo padėtis Lietuvoje 2008–2013 m.  
 

Aptariamuoju laikotarpiu esminių teisinių pokyčių minties, tikėjimo ir sąžinės laisvės409 srityje neįvyko, nors 
pastebėtinas tam tikras teisės aktų nuostatų kitimas. Nežymiai koreguotas Religinių bendruomenių ir 
bendrijų įstatymas,410 parengtas Religinių bendruomenių ir bendrijų nuosavybės teisės į religinės paskirties 
nekilnojamąjį turtą registravimo sureguliavimo įstatymo projektas,411 vėliau priimtas Lietuvos Respublikos 
religinių bendruomenių ir bendrijų nuosavybės teisės į religinės paskirties nekilnojamąjį turtą registravimo 
tvarkos įstatymas,412 Septintosios dienos adventistų bažnyčiai suteiktas valstybės pripažintos religijos 
statusas,413 kontroversiškai siūlyta414 keisti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 31 str. ir numatyti 
privalomą tikybos mokymą.415 Taip pat pažymėtina, kad 2010 m. EŽTT priėmė sprendimą byloje Gineitienė 
prieš Lietuvą416 ir konstatavo, kad Lietuva nepažeidė Konvencijos 9 str. („Minties, sąžinės ir religijos laisvė“), 
patvirtindamas, kad šalies teismai, nustatę pareiškėjos dukterų gyvenamąją vietą kartu su tėvu, 
nediskriminavo ieškovės dėl jos priklausymo religinei bendruomenei – Ošo meditacijos centrui „Ojas“. 

 Būtų galima daryti prielaidą, kad valstybė yra pakankamai užtikrinusi piliečių teisę turėti įsitikinimus 
ir juos laisvai reikšti. Tokią padėtį iš dalies galėtų iliustruoti visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų 

                                                           

409 Darbo autorius minties, tikėjimo ir sąžinės laisvės Lietuvoje užtikrinimo padėtį ir jos problematiką pasirinko nagrinėti iš tikinčiųjų 

teisinės padėties perspektyvos, o įstatymų leidėjo veikla tikinčiųjų atžvilgiu tiesiogiai ar netiesiogiai daro įtaką netikinčiųjų teisėms. 
410 Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas // Valstybės žinios, 

2010, Nr. 1-12.  
411 Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų nuosavybės teisės į religinės paskirties nekilnojamąjį turtą registravimo 

sureguliavimo įstatymo projektas XIP-2349. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=379885&p_query=&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
412 Valstybės žinios, 2012, Nr. 4-107.  
413 Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. liepos 15 d. nutarimas „Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Septintosios dienos adventistų 

bažnyčiai“ // Valstybės žinios, 2008, Nr. 82-3242.  
414 Pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-1814(3). Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=394251&p_query=&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
415 Be to, analogiškas Lenkų rinkimų akcijos partijos narių siūlymas buvo įregistruotas 2013 m. kovo 4 d. Kaip ir pirmu atveju, Lietuvos 

Respublikos teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamentas padarė išvadas, kad tokie 

siūlymai suponuoja prieštaravimą Lietuvos Konstitucijos 40 str. 1 d. Žr.: Lietuvos Respublikos Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada dėl 

Švietimo įstatymo 31 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių pakeitimo įstatymo projekto („Dėl preliminaraus įvertinimo, ar Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymo 31 straipsnio 1, 2, 3 dalių pakeitimo įstatymo projektas XIIP-313 neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“). 

Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=444732> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Lietuvos 

Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada „Dėl Švietimo įstatymo 31 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių pakeitimo įstatymo 

projekto“. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=444273> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
416 Gineitienė v. Lithuania, no. 20739/05, § 43, 45, 27 July 2010. 
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bendrovės „Spinter tyrimai“ 2012 m. vasario pabaigoje atliktos apklausos rezultatai,417 pagal kuriuos, 
Lietuvos piliečių manymu, konstitucinis principas, jog minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma, 
patenka į labiausiai vertinamų žmogaus teises apibūdinančių principų trejetuką, pirmąsias pozicijas 
užleisdamas tik privačios nuosavybės ir privataus gyvenimo neliečiamumo principams. Kita vertus, derėtų 
atsižvelgti į tai, kad sudėtinga fiksuoti tikėjimo laisvės pažeidimus, nes jie dažniausiai lieka latentiniai. 
Ekspertės418 teigimu, tikintieji iškilusias problemas pirmiausia sprendžia su dvasininku, bendruomenės 
viduje, bendraudami su anapusybe ir pan., o tai nėra subjektai, kurie valstybės vardu instituciškai reaguotų, 
fiksuotų pažeidimus ir imtųsi atitinkamų priemonių.  

2008–2013 m. mokslo publikacijose analizuoti atskiri minties, tikėjimo ir sąžinės laisvės probleminiai 
klausimai: šios laisvės ribojimas;419 valstybės ir bažnyčios bei religinių organizacijų konstituciniai santykiai, 
valstybės ir bažnyčios atskyrimas;420 teisės į religinį švietimą Lietuvoje įgyvendinimas privalomojo ugdymo 
laikotarpiu.421  

Susiklosčiusią tikinčiųjų asmenų teisių padėtį iliustruoja 2007 m. Naujųjų religijų tyrimų ir 
informacijos centro atliktas tyrimas „Diskriminacija dėl religijos ar įsitikinimų“, kuriame nustatyta, jog 
„diskriminaciją dėl religijos ir įsitikinimų patyrė tiek mūsų šalyje dominuojančios Katalikų Bažnyčios, tiek ir 
religinių mažumų atstovai“.422 Taip pat padaryta išvada, kad net iki 80 proc. valstybės gyventojų yra 
neigiamos nuomonės įvairių religinių bei pasaulėžiūrinių grupių atžvilgiu. Nors Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba metinėse 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 m. ataskaitose423 nurodo, kad gavo tik 
keletą (atitinkamai 4, 6, 4, 2, 2, 7) skundų dėl galimų diskriminacijos atvejų religijos bei įsitikinimų pagrindu. 
Teisminė praktika taip pat nėra gausi – pagal BK 169 str. „Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, 
kilmės, religijos ir kitos grupinės priklausomybės“ 2008–2013 laikotarpiu taip pat buvo išnagrinėta vos 
keletas bylų (atitinkamai – 0, 2, 2, 1, 1). Pastebėtina, jog kur kas daugiau bylų buvo išnagrinėta remiantis BK 
170 str. „Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę“ (po 10–20 bylų 
2008–2010 m. ir netgi 95 bei 61 byla 2011 ir 2012 m.).424 Tiesa, iš šių skaičių nėra aišku, kiek bylų buvo 
išnagrinėta dėl diskriminavimo bei kurstymo būtent religijos bei įsitikinimų pagrindu, kadangi minėtos BK 
normos apima platų pagrindų sąrašą. 

Tai patvirtina, kad žmogaus teisių pažeidimai nagrinėjamos laisvės srityje egzistuoja, tačiau, kaip buvo 
nurodyta, juos nustatyti sudėtinga. Kadangi religija dažniausiai susijusi su tam tikros, nebūtinai 

                                                           

417 Apklausa: gyventojai Konstitucijoje labiausiai vertina teisę į minties laisvę, privatumą ir nuosavybę. Rinkos ir viešosios nuomonės 

tyrimų kompanijos „Spinter tyrimai“ interneto puslapis. Prieiga per internetą: 

<http://www.spinter.lt/site/lt/vidinis/menutop/9/home/publish/MzU1Ozk7OzA=> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
418 Autoriaus interviu su religijos mokslų specialiste, 2012 m. gegužės 14 d.  
419 Vitkauskaitė-Meurice D., Valutytė R., Gailiūtė D. Religijos išraiškos laisvės ribojimai demokratinėje visuomenėje. Vilnius: Mykolo 

Romerio universitetas, 2012; Vitkauskaitė-Meurice D. Religijos laisvės taikymo apimtis ir ribos tarptautinėje žmogaus teisių teisėje // 

Jurisprudencija, 2011, Nr. 18 (4).  
420 Blinstrubis T. Valstybės ir bažnyčios konstitucinių santykių probleminiai aspektai. Daktaro disertacija. Teisė 01S. Vilnius: Mykolo 

Romerio universitetas, 2012; Blinstrubis T. Pasaulietinės valstybės principas // Socialinių mokslų studijos, 2010, 2 (6); Blinstrubis T. 

Bažnyčios (religinių bendruomenių) konstitucinė samprata ir savireguliacijos ribos. Šveicarijos pavyzdys (I) // Socialinių mokslų studijos, 

2011, Nr. 3 (1); Blinstrubis T. Bažnyčios (religinių bendruomenių) konstitucinė samprata ir savireguliacijos ribos. Šveicarijos pavyzdys 

(II) // Socialinių mokslų studijos, 2009, 2 (2); Blinstrubis T. Valstybės pasaulietiškumas // Socialinių mokslų studijos, 2010, 2 (6); 

Lankauskas M. Valstybės ir Bažnyčios atskyrimo principas: lyginamieji aspektai ir teisinė padėtis Lietuvoje // Teisės problemos, 2009, 

Nr. 1 (63) ir kt. 
421 Pranevičienė B., Margevičiūtė A. Teisė į religinį švietimą Lietuvoje // Jurisprudencija, 2012, Nr. 19 (2). 
422 Ališauskienė M., Glodenis D., Mackela V., Matijošius A., Pranskevičiūtė R., Sprindžiūnas A. Diskriminacijos dėl religijos ir įsitikinimų 

Lietuvoje tyrimo ataskaita. Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras, 2007. Prieiga per internetą:  

<http://religija.lt/download/file/fid/59> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
423 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos 2012 m. ataskaita. Prieiga per internetą:  

<http://www.lygybe.lt/lt/metines-tarnybos-ataskaitos.html> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
424 Teismų statistika. Prieiga per internetą: <http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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dominuojančios, pasaulėžiūros turėjimu, šios laisvės pažeidimus gali padėti atskleisti kelių žmogaus teisių 
susidūrimas, pvz., tikėjimo laisvės ir teisės į sveikatos apsaugą. Tikintiesiems kyla problemų įgyvendinant jų 
teises Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje dėl to, kad nereguliuojamos tam tikros medicininės 
procedūros. Antai nėra teisės aktų, reguliuojančių ritualinius apipjaustymus, todėl procedūrą tenka „slėpti“, 
ją pavadinant kokia nors eiline urologine procedūra.425 Taip pat teisiškai nėra išspręstas klausimas, kaip 
elgtis tokioje situacijoje, kai žmogaus įsitikinimai neleidžia, kad su juo būtų atliekamos tam tikros 
medicininės procedūros. Pvz., pagal Jehovos liudytojų tikėjimą kraujas Dievui yra šventas, todėl draudžiama 
su juo atlikti kokius nors veiksmus (angl. ingesting blood); šis draudimas taip pat apima kraujo ar bet kokio jo 
komponento perpylimą kitam asmeniui.426 Religijotyros ekspertės nuomone, „Lietuvoje medikai <...> 
stengiasi atsižvelgti į šį Jehovos liudytojų tikėjimo aspektą, yra atliekamos operacijos be kraujo perpylimo, o 
Jehovos liudytojų bendrija padeda ligoninėms įsigyti aparatūrą, leidžiančią surinkti paciento kraują ir vėl jį 
panaudoti“.427 Tačiau lieka atviras klausimas apie religijos laisvės ir vaiko teisių apsaugos derinimą, kadangi 
ne pats vaikas, o jo tėvai sprendžia, kokia vaikui reikalinga medicininė pagalba turi būti teikiama. EŽTT, 
nagrinėdamas bylą, susijusią su Jehovos liudytojų gyvenimo praktika, konstatavo, kad „suaugęs pacientas 
turi teisę pasirinkti gydymo būdą, taip pat ir kraujo perpylimą“,428 tačiau ši laisvė yra prasminga (angl. 
meaningful) tik tada, jeigu asmuo tai padaro pats, remdamasis savo pasaulėžiūra ir vertybėmis. Tėvų 
sprendimas atsisakyti reikiamo gydymo dar nesusiformavusios pasaulėžiūros asmenims iki 18 m. laikytinas 
išorine įtaka, todėl negali būti vertinamas kaip adekvatus vaiko sutikimas susilaikyti nuo reikiamos 
procedūros. Be to, Jungtinių Tautų vaiko teisių apsaugos konvencijos429 24 str. įtvirtinta, kad visiems 
asmenims iki 18 m. valstybė turi užtikrinti teisę į tobuliausias sveikatos susigrąžinimo priemones. Tai, kad ši 
problema iš tikrųjų egzistuoja, rodo šis pavyzdys: kaimyninėje Estijoje daugiau nei prieš dešimtmetį mirė 
mergaitė, Jehovos liudytojų konfesijai priklausantiems tėvams nesutikus dukrai atlikti kraujo perpylimo.430 
BK 144 str. („Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei“) numato iki 2 m. laisvės atėmimo 
bausmę asmeniui už veiką, kai žmogus yra paliekamas be pagalbos, jo gyvybei gresiant pavojui. Todėl, 
vertinant hipotetiškai, įsitikinimų puoselėjimas tokiu atveju sukeltų ne tik grėsmę žmogaus gyvybei, bet ir 
baudžiamąją atsakomybę. 

Žvelgiant plačiau, įstatymai, susiję su religijos laisvės įgyvendinimu, ir socialinė kultūrinė aplinka 
sukuria terpę, kurioje tam tikros dalies asmenų minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra suvaržoma. 
Atsižvelgiant į ekspertų pastebėjimus ir kitą analizuotą medžiagą, išskirtinos dvi ryškiausios nagrinėjamos 
laisvės srities problemos, aptariamos tolesniuose poskyriuose.  

 

 

                                                           

425 Ališauskienė M. Diskriminacijos dėl religijos ar įsitikinimų sveikatos priežiūros įstaigose apžvalga. Prieiga per internetą: 
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26 d.). 
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II.6.2. Probleminiai užtikrinimo aspektai 

II.6.2.1. Tradicinėms religinėms bendruomenėms priklausančių ir joms  

            nepriklausančių tikinčiųjų teisių skirtumai 

 

Lietuvos Respublikoje oficialiai skiriamos trys religinių organizacijų grupės. Konstitucijos 43 str. 1 d. 
expressis verbis numato „tradicines“ ir „valstybės pripažintas“ religines bendruomenes ir bendrijas. KT 
2007 m. gruodžio 6 d. nutarime išaiškino, kad šis straipsnis taip pat įtvirtina kitas Lietuvoje veikiančias 
bažnyčias bei religines organizacijas, kurios neturi nei tradicinių Lietuvoje, nei valstybės pripažintų religijų 
statuso.431 Šis skirstymas suponuoja skirtingą šių organizacijų teisių apimtį.  

Pirmoji grupė – tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Pagal Lietuvos Respublikos religinių 
bendruomenių ir bendrijų įstatymo 5 str. „tradicinės“ statusą turi 9 religinės konfesijos: lotynų apeigų 
katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), 
sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų. Nurodytame 2007 m. gruodžio 6 d. nutarime KT išaiškino, 
jog Konstitucija numato galimybę, o tam tikrais atvejais – būtinybę „nustatyti diferencijuotą teisinį 
atitinkamų santykių reguliavimą tradicinių Lietuvoje bažnyčių bei religinių organizacijų ir kitų, taip pat ir 
valstybės pripažintų, bažnyčių bei religinių organizacijų, kaip kolektyvinių teisės subjektų, atžvilgiu“.432 Šis 
skirtingas teisinis reguliavimas, pasak šio Teismo, neturėtų būti aiškinamas kaip savaime paneigiantis 
konstitucines žmogaus teises.  

Antroji religinių organizacijų grupė – valstybės pripažintos religinės organizacijos. Šio statuso 
turėjimas reiškia, kad „valstybė palaiko (pripažintų) religinių bendrijų dvasinį, kultūrinį ir socialinį 
palikimą“.433 Tačiau tai savaime nėra priežastis valstybės pripažintai religinei organizacijai suteikti 
analogiškas teises, kurias turi tradicinės konfesijos. Priešingai – šį statusą galima atšaukti, „jeigu atitinkama 
valstybės pripažinta bažnyčia, religinė organizacija netenka atramos visuomenėje ar jos mokymas arba 
apeigos ima prieštarauti įstatymui arba dorai“;434 nors tradicinių religinių organizacijų atveju šio statuso 
atšaukti neįmanoma. Per visą atkurtos Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį valstybės pripažintos religinės 
bendruomenės statusas buvo suteiktas dviem religinėms organizacijoms: Lietuvos evangelikų baptistų 
bendruomenių sąjungai435 (2001 m.) ir Septintosios dienos adventistų bažnyčiai436 (2008 m.).  

Galiausiai trečioji grupė – kitos valstybės nepripažintos religinės organizacijos, kurios pagal CK 
nuostatas yra įgijusios juridinio asmens statusą (2.37 str. 1 d.). Tokių Lietuvoje veikiančių religinių 
organizacijų priskaičiuojama daugiau nei 20.437 Lietuvos Respublikos įstatymuose atskirai neaptariamas šiai 
grupei priklausančių konfesijų teisinis statusas, tačiau suprantama, kad iš visų trijų kategorijų pastarosios 
turi mažiausiai teisių. 

Palyginus šiuos įvairius Lietuvoje veikiančių religinių organizacijų teisinius statusus, galima pastebėti, 
kad valstybėje labiausiai privilegijuotos (o galbūt vienintelės privilegijuotos) yra tradicinės religinės 

                                                           

431 KT 2007 m. gruodžio 6 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2007, Nr. 129-5246. 
432 Ten pat. 
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konfesijos, nes tokia jų padėtis implicitiškai kyla iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Tačiau derėtų 
nepamiršti, kad Konstitucija yra vientisas aktas, kurio negalima aiškinti atskirai nuo kitų jame esančių 
principų, tarp kurių – visų asmenų lygybė prieš įstatymą, t. y. taikyti privilegijas kam nors draudžiama.438 
Žvelgiant plačiau, EŽTT yra pripažinęs, kad valstybės požiūris į religiją yra tos valstybės politikos 
klausimas, o „privilegijų teikimas tam tikroms religinėms bendrijoms ar bendruomenėms daugumoje 
Europos valstybių nėra nesuderinamas su Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos 9 straipsnio nuostatomis“.439 Taigi galima daryti išvadą, kad tiek nacionalinė, tiek tarptautinė 
teisinė praktika neprieštarauja esamai tvarkai, tačiau kyla klausimas, ar, nustatant skirtingą religinių konfesijų 
padėtį, nepažeidžiamos tradicinėms religinėms bendruomenėms nepriklausančių žmonių teisės. 

Nurodytame KT nutarime teigiama, kad „tokių teisių (kurias turi tik tradicinės konfesijos) nustatymas 
turi būti konstituciškai pagrindžiamas“.440 Vadinasi, kiekvienu abejones keliančiu atveju galima kvestionuoti, 
ar vien tai, kad religija laikoma tradicine, yra pagrįstai didesnė vertybė nei, tarkim, žmonių lygybė ir kada 
tam tikra diferenciacija būtina, norint užtikrinti tradiciškumą. Autoriaus manymu, religinių konfesijų 
diferencijavimas tam tikrais atvejais kelia rimtų abejonių, ar nepažeidžiamos skirtingų religinių organizacijų 
grupių tikinčiųjų teisės turėti lygias galimybes įgyvendinti religijos laisvę. Juolab kad stebima nuolat 
stiprėjanti tradiciškumo įtaka religinių bendruomenių gyvenimui.441 

Pateiktini keli pavyzdžiai, kurie, autoriaus manymu, rodo, kad dėl konfesijų diferencijavimo 
pažeidžiamos skirtingų religinių organizacijų grupių tikinčiųjų teisės turėti lygias galimybes įgyvendinti 
religijos laisvę bei kurstomas jų supriešinimas. 

Pirmas pavyzdys – reikalavimų sielovados darbuotojui nustatymas. Pagal Lietuvos Respublikos 
socialinių paslaugų įstatymo442 2 str. 4 d. „Sielovados darbuotojas – pagal darbo sutartį socialinių paslaugų 
įstaigoje dirbantis asmuo, turintis tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos leidimą arba siuntimą 
religinės bendruomenės ar bendrijos pavedimu teikti religinius patarnavimus ir sielovados pagalbą“, o šio 
įstatymo 19 str. 4 d. nuostata išdėstyta taip: „Socialinių paslaugų įstaigoje gali dirbti sielovados darbuotojas. 
Sielovados darbuotojas netenka teisės dirbti sielovados darbą, kai tradicinė religinė bendruomenė ar 
bendrija atšaukia leidimą arba siuntimą.“ Vadinasi, sielovados darbuotojas yra teisinių darbo santykių 
dalyvis, jam mokamas atlyginimas iš biudžeto, valstybė jam garantuoja socialinį draudimą. Tačiau iš normos 
turinio išplaukia, kad tokias pareigas gali užimti tik tradicinių religinių konfesijų nariai. Todėl socialinių 
paslaugų įstaigų klientai (pacientai), nepriklausantys tradicinėms religinėms bendruomenėms, net neturi 
galimybės turėti analogišką jų konfesijos darbuotoją, kuris užsiimtų jų sielovada. 

Antras pavyzdys – Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 
įstatymuose443 nurodyta suteikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai teisę 
paskirstyti tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms lėšas, numatytas Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos asignavimuose tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir 
centrų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms, atsižvelgiant į tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių 

                                                           

438 Remiantis, be kita ko, ir Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 3 str. „Žmonių lygybė nepaisant religijos“.  
439 Gapšienė Ž. Religija ir valstybė Lietuvoje, 2007. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Prieiga per internetą: 

 <http://www.tm.lt/rel_static/rel_zinynas/knyga_valstybe.html> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
440 KT 2007 m. gruodžio 6 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2007, Nr. 129-5246. 
441 Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2011–2012: apžvalga. Vilnius: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2013. Prieiga per 

internetą:  

<http://www.hrmi.lt/uploaded/Apzvalgos/Zmogaus%20teisiu%20igyvendinimas%20Lietuvoje%202011-2012_Apzvalga_ZTSI.pdf> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
442 Valstybės žinios, 2006, Nr. 17-589 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
443 Pvz., Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 str. 1 d. 

1 p. // Valstybės žinios, 2011, Nr. 163-7741.  

http://www.tm.lt/rel_static/rel_zinynas/knyga_valstybe.html
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organizacijų kanonus ir statutus. Tačiau iš esmės jokiame kitame įstatyme nėra numatytas pagrindas, kuriuo 
remiantis valstybė yra įsipareigojusi tokias lėšas skirti tradicinėms bendruomenėms.  
 

2 pav. Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms skiriamos lėšos444 

 

 

Kaip matyti iš pastarųjų metų statistikos,445 kartais šios sumos siekia kelis milijonus litų: 2008 m. – 
5,6 mln. Lt (iš jų: 1 mln. – Vilniaus arkivyskupijos kurijai Vilniaus arkikatedros bazilikos fasadų ir požemio 
patalpų tvarkybos darbams atlikti; 1 mln. – Kauno arkivyskupijos kurijai Šiluvos bazilikos tvarkybos, taip 
pat teritorijos tarp bazilikos ir Apsireiškimo koplyčios tvarkymo, statybos darbams atlikti; 300 tūkst. – 
Lietuvos jėzuitų provincijai pastatų, esančių Kaune, avarinei būklei likviduoti); 2009 m. – 4,29 mln. (iš jų: 
270 tūkst. – Lietuvos jėzuitams minėtų pastatų Kaune tvarkybos darbams; 720 tūkst. – Telšių vyskupijos 
kurijai Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009–2017 m. 
programos priemonėms); 2010 m. – 1,9 mln. (iš jų 100 tūkst. – Lietuvos jėzuitų provincijai tolesniems 
pastatų Kaune tvarkybos darbams); 2011 m. – 1,9 mln. (iš jų 100 tūkst. – Lietuvos jėzuitams tų pačių 
pastatų tvarkybos darbams); 2012 m. – 1,787 mln. (iš jų vėl 100 tūkst. – Lietuvos jėzuitų provincijai tiems 
patiems pastatams Kaune tvarkyti). Palyginti su 1998–2007 m. duomenimis, šie skaičiai yra sumažėję 2–4 
kartus (pvz., didžiausia suma skirta 2006 m.; ji sudarė 8,229 mln.). Apklaustas ekspertas teigė, kad nepaisant 
to, jog atsiskaitymo už gautas lėšas forma yra laisva ir konkrečiai nežinoma, kaip jos panaudojamos 
(visuomenė taip pat neinformuojama446), į tai nekreipiama dėmesio. Kadangi biudžeto lėšos yra surenkamos 
iš visų valstybės gyventojų – iš tradicinių ir šiai kategorijai nepriskiriamų religinių konfesijų narių bei 
netikinčių asmenų, tikėtina, kad neskaidrus lėšų skyrimas pažeidžia pastarųjų dviejų asmenų grupių teises. 

                                                           

444 Lentelė sudaryta autoriaus, remiantis 1998–2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatymais. 
445 1998–2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymai. 
446 Artūro Račo tinklaraščio įraše „Lietuvos Katalikų Bažnyčios paslaptys“ cituojamas kun. Ričardo Doveikos atsakymas į paklausimą 

pateikti tokio pobūdžio ataskaitą, kurioje teigiama: „Kiekvienais metais yra apžvelgiama katalikiškų centrų veikla, darbo planai, 

biudžetai. Informacija tikrai nėra visiškai svarbi. O veikla – akivaizdžiai ir geriausiai matoma kiekvieno katalikiško centro kasdienybėje ir 

tarnystėje tikintiesiems. Kiek man žinoma, niekada nebuvo jokios praktikos skleisti šią informaciją.“ Prieiga per internetą: 

<http://racas.lt/lietuvos-kataliku-baznycios-paslaptys/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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Netradicinių religinių organizacijų nariams sudaromos nevienodai palankios sąlygos praktikuoti savo 
tikėjimą, o netikinčiųjų atžvilgiu valstybė neužtikrina valstybės ir bažnyčios atskirumo principo. 

Dar vieną pavyzdį galima rasti Lygių galimybių kontrolieriaus 2011 m. ataskaitoje.447 Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba savo iniciatyva tyrė, ar, nustatant reikalavimus pareiškėjams, pretenduojantiems gauti 
paramą pagal priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“, 
kuri patvirtinta 2011 m. sausio 20 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 
Nr. AI-29, nėra galimos diskriminacijos religijos pagrindu. Kvietime teikti paraiškas nurodoma, kad, be kitų 
pretendentų, paraiškas gali teikti tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Kontrolieriaus nuomone, 
religinių bendruomenių teisių apimtis „gali skirtis tik kalbant apie tradicinių ir netradicinių religinių 
bendruomenių ir bendrijų santykį, bet ne visų nevyriausybinių organizacijų veiklos kontekste“. Todėl 
kvalifikuojant kitas religines organizacijas kaip juridinius asmenius, užsiimančius nevyriausybine veikla, negali 
būti ignoruojamas Konstitucijos 29 str. „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi 
asmenys lygūs“. 

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos valstybėje įtvirtinta asmenų lygybė ir visiems vienodai 
garantuojama teisė išpažinti savo tikėjimą, tačiau kartu sukuriama religinių bendruomenių hierarchija. Jos 
aukščiausioje grandyje esančios tradicinės religinės bendruomenės gali pretenduoti į privilegijas, kurios tam 
tikrais atvejais (finansavimo pavyzdys) neturi realaus pagrindo, o visos kitos (net ir valstybės pripažinimą 
gavusios) iš esmės stovi keliais laipteliais žemiau. Tokiu būdu tikintiesiems yra sukuriamos nevienodos 
sąlygos išpažinti savo norimą tikėjimą, jie gali jaustis diskriminuojami valstybės remiamų konfesijų atžvilgiu. 
Nors galiojanti tvarka atitinka tiek konstitucinę, tiek EŽTT praktiką, norėdamas mažinti įvairių konfesijų 
tikinčiųjų atskirtį, įstatymų leidėjas turi iš naujo persvarstyti nurodytus klausimus. 

 

II.6.2.2. Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvės suvaržymai valstybės ir bažnyčios  

             atskirumo principo kontekste 

 

KT, sistemiškai aiškindamas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas šias bei kitas nuostatas: 
„Lietuvoje nėra valstybinės religijos“, „bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai tvarkosi pagal savo 
kanonus ir statutus“, „valstybinės ir savivaldybių mokymo ir auklėjimo įstaigos yra pasaulietinės“, padarė 
išvadą, kad „Konstitucijoje yra įtvirtintas valstybės ir bažnyčios atskirumo principas“.448 Tai reiškia, kad 
valstybė ir jos institucijos pasaulėžiūros ir religijos požiūriu yra neutralios: pasaulietinių ir konfesinių 
institucijų veikla, paskirtis, funkcijos yra atribotos viena nuo kitos. Ši atskirtis yra būtina, norint užtikrinti 
visų asmenų minties, sąžinės ir religijos laisvę – pasirinkti, kuo tikėti arba netikėti apskritai. Tad šioms 
institucijoms pradėjus kištis į ne savo sritis, gali būti suvaržomos tiek tikinčiųjų, tiek netikinčiųjų teisės. 

Kalbant apie tokius atvejus, atkreiptinas dėmesys į Romos katalikų bažnyčią. Istoriškai ir kultūriškai 
susiklostė, kad net 77,3 proc. Lietuvos Respublikos gyventojų save priskiria būtent šiai religinei 
organizacijai.449 Galima pagrįstai teigti, kad jos padėtis valstybėje yra ypatingesnė nei kitų religinių 
organizacijų taip pat dėl šių priežasčių: (1) tik šios konfesijos teisinis statusas atskirai yra įtvirtintas net 

                                                           

447 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos 2011 m. ataskaita. Prieiga per internetą: 

<http://www.lygybe.lt/download/103/lgkt%20ataskaita%202011_final.doc> (prisijungta 2013 m. gegužės 31 d.). 
448 KT 2000 m. birželio 13 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2000, Nr. 49-1424. 
449 Pagrindiniai 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Lietuvos statistikos departamento pranešimas spaudai, 2012 m. 

rugsėjo 28 d. Prieiga per internetą:  

<http://web.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=11317&PHPSESSID=twmjcujxideyz> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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trimis tarptautinėmis sutartimis tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto – to, neturėdamos teisinio 
subjektiškumo, negali padaryti kitos religinės organizacijos;450 (2) kaip matyti iš anksčiau pateiktų duomenų, 
nemaža dalis biudžeto lėšų, skiriamų tradicinėms religinėms organizacijoms, atitenka konkrečių Katalikų 
bažnyčios parapijų reikmėms. Kyla klausimas, ar dėl visų išvardytų veiksnių (paplitimo, palaikymo, statuso, 
finansavimo) Bažnyčia, palyginti su kitomis nepolitinėmis organizacijomis, gali ir turi daryti didesnę nei 
įprasta įtaką valstybės institucijų veiklai. Viešosios nuomonės tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ atliktos 
apklausos metu451 paaiškėjo, kad didžioji dauguma Lietuvos Respublikos gyventojų, iš kurių 79 proc. save 
priskiria katalikams, teigia nepritariantys nuostatai, kad Bažnyčia turėtų dalyvauti kuriant įstatymus 
(73,9 proc. ir net 79,4 proc. gyventojų tvirtina nemanantys, kad kunigai turėtų formuoti tikinčiųjų požiūrį į 
politiką ir politikus).  

Nagrinėjamojo laikotarpio žiniasklaidos publikacijose galima rasti keletą ryškių pavyzdžių, iš kurių 
aiškiai matyti Bažnyčios pastangos dalyvauti kuriant įstatymus ir formuoti tikinčiųjų požiūrį į politiką ir 
politikus. Antai svarstant alkoholio reklamos draudimo panaikinimą, iš Bažnyčios hierarchų pasigirdo 
raginimai „savivaldos rinkimuose nebalsuoti už tų partijų kandidatus, kurių atstovai Seime ignoravo 
Lietuvos vyskupų konferencijos prašymą nepriimti pataisų dėl alkoholio akcizo mažinimo ir prekybos laiko 
pailginimo“.452 Kitas akivaizdus Bažnyčios įsikišimas – tai aukšto Bažnyčios hierarcho SMS žinutės su 
raginimais balsuoti prieš dirbtinio apvaisinimo įstatymo priėmimą.453 Žinoma, Bažnyčia gali turėti savo 
poziciją ir ją laisvai reikšti, tačiau tiesioginis raginimas prieš pat balsavimą dėl įstatymo gali būti 
kvalifikuotinas kaip neteisėta lobistinė veikla, juolab kad minėtas įstatymo projektas nebuvo priimtas. Pagal 
Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo454 2 str. 2 d. lobistu gali būti fizinis ar juridinis asmuo, 
kuris yra įrašytas į lobistų sąrašą, o „lobistinė veikla yra fizinio ar juridinio asmens atlygintini ar neatlygintini 
veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų keičiami, papildomi 
ar pripažįstami netekusiais galios teisės aktai, priimami ar nepriimami nauji teisės aktai“. Vyriausiosios 
tarnybinės etikos komisijos pateikiamame sąraše455 nėra įrašytų Katalikų bažnyčios atstovų, todėl, šią veiką 
pripažinus neteisėta (pagal ATPK 17225 str. „Neteisėta lobistinė veikla“), ji ją atlikusiems asmenims 
užtrauktų baudą nuo 500 iki 1000 Lt, o už pakartotinius šių asmenų veiksmus – nuo 1000 iki 2000 Lt. 
Galiausiai, nepaisant to, kad nurodomame įstatyme nėra numatytas draudimas religijų konfesijų nariams 
būti lobistais, reikėtų grįžti prie klausimo, ar teisėtai pripažinta religinių konfesijų lobistinė veikla nesikirstų 
su valstybės ir bažnyčios atskirumo principu.  

 Bandymų vyraujančio tikėjimo tiesas primesti visai visuomenei galima aptikti ir valstybės pareigūnų 
darbuose. Pvz., Seimo narių grupė 2013 m. kovo 10 d. pateikė įstatymo projektą Nr. XIIP-337,456 kuriuo iš 
esmės siekiama uždrausti abortus. Projekto aiškinamajame rašte457 teigiama, jog „gyvybės prenatalinėje 

                                                           

450
 Ališauskienė M. Freedom of Religion in the Baltic States: a Sociological and Legal Analysis // Spaces and Borders. Current Research on 

Religion in Central and Eastern Europe. Eds. Andras Mate-Toth, Cosima Rughinis. Berlin, New York: Walter De Gruyter, 2011, p. 141. 
451

 Dauguma lietuvių yra katalikai, tačiau prieštarauja Bažnyčios dalyvavimui politikoje // Naujienų portalas „Delfi“, 2008 m. gruodžio 16 d. 

Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=19683521> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
452

 Dvasininkų kryžiaus žygis pribloškė kai kuriuos Seimo narius // Naujienų portalas „Delfi“, 2010 m. gruodžio 18 d. Prieiga per internetą:  

<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/dvasininku-kryziaus-zygis-pribloske-kai-kuriuos-seimo-narius.d?id=39850067>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
453

 Politikams – arkivyskupo SMS // Naujienų portalas „Delfi“, 2011 m. birželio 23 d. Prieiga per internetą:  

<http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/politikams-arkivyskupo-sms.d?id=46899405> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
454

 Valstybės žinios, 2003, Nr. 35-1461 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).  
455

 Registruoti lobistai. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Prieiga per internetą: 

 <http://www.vtek.lt/vtek/index.php?option=com_content&view=article&id=371&Itemid=41> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
456

 Lietuvos Respublikos gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektas Nr. XIIP-337. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=444122&p_query=&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
457

 Įstatymų projektų Nr. XIIP-337-XIIP-339 aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=444127&p_query=&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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fazėje apsaugos įstatymas atspindi Katalikų bažnyčios, popiežiaus Jono Pauliaus II mokymus <...>“ Tokie 
ketinimai ne tik prasilenkia su Konstitucijos 43 str. nuostata, kad Lietuvoje nėra valstybinės religijos, bet ir 
diskriminuoja kitų tikėjimų visuomenės narius, t. y. pažeidžia Konstitucijos 29 str. „Įstatymui, teismui ir 
kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys yra lygūs“.  

Dėmesio vertas ir 2009 m. birželio 12 d. Vilniaus rajono savivaldybės priimtas sprendimas „Dėl 
Karaliaus Kristaus Intronizacijos Akto Vilniaus rajone“,458 kuriame teigiama: „Vilniaus rajono savivaldybės 
taryba, atsižvelgdama į 2009 m. švenčiamą Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio jubiliejų, gavusi 
bažnytinės hierarchijos pritarimą, prisimindama mūsų protėvių tikėjimo tiesas, krikščioniškąsias vertybes 
bei mūsų rajono tradicijas, nusprendžia paskelbti Kristaus Karaliaus Intronizacijos Aktą Vilniaus rajone.“ 
Žodis „intronizacija“ reiškia „iškilmingą įvesdinimą patriarcho į sostą ar naujai išrinkto popiežiaus pareigų 
perėmimą“,459 o viduramžiais šis aktas vainikuodavo „katalikiškos valstybinės santvarkos kūrimo darbą“.460 
Vadinasi, nurodytu dokumentu Vilniaus rajone Jėzui Kristui suteikta „aukščiausioji valdžia“. Nors Vilniaus 
rajono savivaldybė teigia, kad „Dėl Kristaus Karaliaus intronizacijos akto paskelbimo Vilniaus rajone joks 
kunigas ar vyskupas netapo savivaldybės tarybos nariu, o savivaldybės vadovai neįgavo įtakos skiriant 
parapijų klebonus“,461 tačiau, kaip tiksliai pastebėjo E. Kūris, „kai viešosios valdžios institucija leidžia vieną, 
ypač dominuojančią, bažnyčią ar religinę bendriją proteguojančius teisės aktus, išnyksta pasaulietinei 
valstybei būdingas pagarbus atstumas tarp valstybės ir bažnyčios“.462 Minimas savivaldybės aktas peržengė 
KT išreikštą jurisprudencinę nuostatą: „Žmogus yra laisvas pats formuoti savo įsitikinimus, pasirinkti 
pasaulėžiūros vertybes, jis ginamas nuo bet kokios prievartos, jo pažiūrų negalima kontroliuoti. Valstybės 
institucijų pareiga – užtikrinti ir ginti šią asmens laisvę.“463 Nors aptariamas aktas neturi jokios teisinės 
galios, tačiau jis simboliškai labai aiškiai parodo, kad savivaldybė negerbia kitų religijų tikinčiųjų bei 
netikinčiųjų, propaguodama konkrečią religiją. Patys Katalikų bažnyčios hierarchai atsisakė komentuoti šį 
dokumentą,464 tad jų nuomonė lieka nežinoma.  

Svarbu paminėti, kad Šalčininkų rajono savivaldybė pasekė Vilniaus rajono savivaldybės pavyzdžiu, 
irgi priėmė analogišką aktą,465 neatsižvelgdama į tai, kad viešojoje erdvėje jau vyko diskusija apie jo 
prieštaravimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Iki šiol neatsirado valstybės institucijos, kuri imtųsi 
spręsti šio akto teisėtumo klausimą. 

Apibendrinant galima teigti, jog akivaizdu, kad Lietuvoje yra valstybės ir bažnyčios atskirumo 
principo neužtikrinimo apraiškų. Dominuojančios konfesijos hierarchai bando daryti įtaką valstybės 
valdymui, o kai kurios savivaldybės galbūt net ir pažeidžia Konstituciją, bandydamos kontroliuoti savo 
rajone gyvenančių asmenų pažiūras 

                                                           

458 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 12 d. sprendimas Nr. T3-191 „Dėl Kristaus Karaliaus Intronizacijos Akto 

Vilniaus rajone“. Prieiga per internetą: <http://web.vrsa.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=2326> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
459 Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius: Žodynas, 1999, p. 529.  
460 Kristus – Lenkijos karalius? 2007 m. sausio 28 d., Šv. Pijaus X kunigų brolija Lietuvoje. Prieiga per internetą: 

<http://www.fsspx.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=510&Itemid=104> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
461 Kristaus Karaliaus Intronizacijos Aktas – veiksmas dėl bendro gėrio. Vilniaus rajono savivaldybės pranešimas spaudai. Prieiga per 

internetą: <http://www.vrsa.lt/go.php/lit/VILNIAUS-RAJONO-SAVIVALDYBES-PRANEIMAS-SPAUDAI/481> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
462 Kūris E. Rekst & Co. Konstitucijos negerbimo tradicija. Prieiga per internetą: 

 <http://archyvas.veidas.lt/lt/leidinys.full/4a4c955c647a6.1> (prisijungta 2012 m. rugsėjo 19 d.; 2013 m. lapkričio 26 d. nebepasiekiama).  
463 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2000, Nr. 49-1424. 
464 Valdžią Kristui perleidusio Vilniaus rajono merė nemano įžeidusi kito tikėjimo žmones (I) // Internetinė „Lietuvos ryto“ televizija, 

publicistinė laida „Lietuva tiesiogiai“, 2009 m. birželio 19 d. Prieiga per internetą: <http://tv.lrytas.lt/?id=12453536981245017212> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
465 Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. T-1065 „Dėl Kristaus Karaliaus Intronizacijos Akto 

Šalčininkų rajone“. Prieiga per internetą: <http://www.infolex.lt/salcininkai/Default.aspx?Id=3&DocId=143> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 

http://www.vrsa.lt/go.php/lit/VILNIAUS-RAJONO-SAVIVALDYBES-PRANEIMAS-SPAUDAI/481
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II.7. Teisė į nuosavybę 

 

 
Kristina Ambrazevičiūtė 

 

II.7.1. Užtikrinimo padėtis Lietuvoje 2008–2013 m.  
 

Žmogaus teisės į nuosavybę negalima vertinti vienareikšmiškai. Nagrinėjant šią teisę neišvengiamai kyla 
santykio su kitomis konstitucinėmis teisėmis ir vertybėmis klausimas. Doktrinoje nėra vieningos nuomonės 
netgi dėl šios teisės priskyrimo prie žmogaus teisių: požiūriai svyruoja nuo jos pripažinimo visų kitų 
žmogaus teisių pagrindu iki priešingos pozicijos – kad teisei į nuosavybę neturėtų būti suteikiamas žmogaus 
teisės statusas.466  

 Nevienareikšmį požiūrį į nuosavybę rodo ir teisės aktų priėmimo bei jų įgyvendinimo procesai. 
Todėl labiau vertėtų kalbėti ne apskritai apie įstatymus, kurie gina nuosavybės teisę, bet apie įstatymų, kurie 
nuosavybės teisę vienais atžvilgiais gina, o kitais riboja, sistemą. Kadangi nuosavybė yra neatsiejama nuo 
visų gyvenimo sričių, tai ir teisę į nuosavybę veikiančių nuostatų galima rasti visų sričių įstatymuose – 
civiliniuose, reguliuojančiuose baudžiamąją bei administracinę atsakomybę, procesiniuose, darbo, mokesčių, 
socialinės apsaugos ir kituose, reglamentuojančiuose įvairius visuomenės santykius (telekomunikacijų, 
elektros energetikos, aplinkos apsaugos ir t. t.). Pastarųjų penkerių metų laikotarpiu minėti įstatymai keitėsi 
nuolat, todėl itin sudėtinga apibrėžti ir vienareikšmiškai nusakyti teisės į nuosavybę kitimą. Pvz., intelektinės 
nuosavybės teisinės apsaugos lygis kai kuriais atžvilgiais kilo,467 tačiau, priėmus specialų nuosavybės 
paėmimo visuomenės poreikiams įstatymą,468 nuosavybės paėmimo tvarka supaprastinta, taigi, teisė į 
nuosavybę tapo labiau suvaržyta. Dėl šios priežasties teisės į nuosavybę apsaugos kitimo analizė šiame 
tyrime yra apribojama tik išskirtų probleminių sričių teisinio reguliavimo pokyčių nagrinėjimu.  

KT ne kartą pabrėžė, kad nuosavybės apsauga gali priklausyti nuo saugomo objekto, t. y. kad „būtina 
pažymėti nuosavybės santykių teisiniam reguliavimui būdingą bruožą – diferencijavimą, kurį sąlygoja ūkinio 
gyvenimo intensyvėjimas, kapitalo kaupimas, kiti veiksniai. Dėl diferencijuoto nuosavybės santykių 
reguliavimo (atsižvelgiant į reguliuojamų nuosavybės santykių srities savitumus, turto prigimties, funkcijų, 
paskirties specifiką, skirtingą subjektų padėtį) atsiranda vis mažiau klasikinių civilinės teisės bruožų 
turinčios nuosavybės teisės rūšys: pramoninė, komercinė, finansinė“.469 

                                                           

466 Išsakomi tokie pagrindiniai argumentai prieš teisės į nuosavybę, kaip žmogaus teisės, apsaugą: nuosavybės teisės lemia žmonių 

nelygybę, dažnai nuosavybės įgijimo pagrindas yra nelegitimus, nuosavybės teisę saugant kaip žmogaus teisę kliudoma valstybei 

teisingiau perskirstyti turtą ir kt. Žr.: Van Baning T. R. G. The Human Right to Property. Intersentia: Atwerpen-Oxford-New York, 2002, 

p. 176–181.  
467 Pvz., Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 2, 4, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 

53, 54, 56, 57, 61, 65, 72 straipsnių, VI skyriaus ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas (Valstybės žinios, 2006, Nr. 116-4400) bei 

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 2, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 39, 58, 75 straipsnių ir 

Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 20(1) straipsniu ir 1, 2 priedais įstatymas (Valstybės žinios, 2012, Nr. 6-

177) autorių teisių turėtojams nustatė papildomus kompensavimo mechanizmus bei gynimo būdus, panaikino kai kuriuos autorių teisių 

apribojimus.  
468 Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymas // 

Valstybės žinios, 2011, Nr. 49-2362. 
469 KT 1996 m. balandžio 18 d. nutarimas // Valstybės žinios, 1996, Nr. 36-915. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=396644
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Kita vertus, doktrinoje teigiama, jog negalima daryti išvados, kad egzistuoja nuosavybės teisės objektų 
hierarchija ir kad kurių nors objektų apsauga yra didesnė ar mažesnė.470 Taigi, nepriklausomai nuo objekto, 
turi būti užtikrinama derama teisės į nuosavybę ir kitų asmenų bei visuomenės interesų pusiausvyra.  

Visgi gausi teisminė ir kitų valstybės institucijų praktika liudija teisės į nuosavybę ir kitų asmenų bei 
visuomenės interesų pusiausvyros užtikrinimo problemiškumą. Po EŽTK Pirmojo protokolo ratifikavimo 
EŽTT yra nagrinėjęs nemažai bylų prieš Lietuvą dėl galimų teisės į nuosavybę pažeidimų. Pirmojo 
protokolo 1 str. pažeidimai pripažinti penkiose bylose,471 iš kurių trys pažeidimai konstatuoti tiriamuoju 
laikotarpiu. Dvi bylos – Aleksa prieš Lietuvą472 bei Igarienė ir Petrauskienė prieš Lietuvą473 – susijusios su 
pažeidimais nuosavybės teisių atkūrimo procese, o byloje Jucys prieš Lietuvą474 Lietuva pripažinta trukdžiusi 
naudotis nuosavybe. Gausu KT išnagrinėtų bylų, kuriose svarstyta įstatymų atitiktis Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 23 str. – KT tiriamuoju laikotarpiu nuosavybės neliečiamumo ar su juo susijusius klausimus 
yra nagrinėjęs apie 40 nutarimų.475 Kompleksiškai įvertinti tiriamojo laikotarpio Lietuvos teismų nagrinėtų 
nuosavybės teisės pažeidimų bylų statistiką yra sudėtinga dėl itin plataus nuosavybės objektų rato bei 
nevienodos konstitucinės ir kitų teisės šakų nuosavybės sampratos. Dėl šių priežasčių aptariant tik kai kurių 
nuosavybės teisės pažeidimų grupes, pirmiausia galima nurodyti pirmosios instancijos teismuose 
išnagrinėtas baudžiamąsias bylas. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms 
ir turtiniams interesams (BK XXVIII skyrius) sudaro gausiausią tirtų nusikalstamų veikų grupę. Tiriamuoju 
laikotarpiu šios kategorijos bylų skaičius svyravo tarp 7 137–8 125 bylų per metus. Vieną iš gausesnių 
administracinių teisės pažeidimų bylų grupių, nagrinėtų tos pačios instancijos teismuose, sudaro bylos dėl 
pažeidimų, kuriais kėsintasi į nuosavybę (ATPK 45-508 str.). Tokių bylų skaičius nuo 18 522 bylų 2009 m. 
krito iki 14 308 bylų 2012 m. Tarp pirmosios instancijos teismuose civiline tvarka išnagrinėtų bylų galima 
išskirti bylas dėl nuosavybės teisės gynimo. Tiriamuoju laikotarpiu šios kategorijos bylų skaičius nuo 1581 
bylos 2008 m. mažėjo iki 1510 bylų 2009 m. bei 1422 bylų 2010 m. ir vėliau kilo iki 1693 bylų 2012 m. bei 
1630 bylų 2012 m.476 

Neretai dėl nuosavybės teisės pažeidimų kreipiamasi į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 
įstaigą – joje tokių skundų tyrimas sudaro vieną iš didesnių Seimo kontrolierių įstaigos atliekamų tyrimų 
grupių. Skundų dėl teisės į nuosavybę pažeidimo, tirtų Seimo kontrolierių įstaigoje, rodiklis kito nuo 
23 proc. 2008 m. iki 16,5 proc. 2012 m.477 Didžioji skundų dauguma buvo susiję su nuosavybės teisės į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu (konkrečiau – su miesto žemės ar pastatų grąžinimu), žemės tvarkymu 
ir administravimu bei valstybės (savivaldybių) turto valdymu, naudojimu, privatizavimu ir disponavimu.  

                                                           

470 Ruškytė R. Nuosavybė ir nuosavybės apsauga Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje // Konstitucinė 

jurisprudencija, 2009, Nr. 2 (14), p. 273; Van Baning T. R. G. The Human Right to Property. Intersentia: Atwerpen-Oxford-New York, 

2002, p. 198–199. 
471 Žr.: European Court of Human Rights. Violations by Article and by Respondent State (1959-2012). Prieiga per internetą: 

<http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2012_ENG.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
472 Aleksa v. Lithuania, no. 27576/05, ECHR, 21 July 2009.  
473 Igarienė and Petrauskienė v. Lithuania, no. 26892/05, ECHR, 21 July 2009. 
474 Jucys v. Lithuania, no. 5457/03, ECHR, 8 January 2008. 
475 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo dokumentai. Prieiga per internetą: <www.lrkt.lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
476 Teismų statistika. Prieiga per internetą: <http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
477 Metinės Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 m. veiklos ataskaitos. Prieiga per internetą: 

<http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www.lrkt.lt/
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Teisės srities mokslo darbus nagrinėjamuoju laikotarpiu galima suskirstyti į kelias pagrindines temas: 
konstituciniai nuosavybės teisių atkūrimo aspektai,478 nuosavybės apsauga KT jurisprudencijoje,479 privačios 
nuosavybės instituto raida Lietuvoje,480 intelektinės nuosavybės teisių apsaugos klausimai.481  

Ypatingą nuosavybės teisės reikšmę visuomenei rodo įvairios apklausos. 2010 m. atlikto tyrimo „Kaip 
visuomenė vertina žmogaus teisių padėtį Lietuvoje“ duomenimis, teisė į nuosavybę suvokiama kaip viena iš 
labiausiai pažeidžiamų (5,88 balo iš 10 galimų) – labiau pažeidžiamomis laikomos tik teisė į asmens 
neliečiamumą ir teisė į asmens saugumą (atitinkamai 6,45 balo ir 6,61 balo iš 10).482 2012 m. apklausoje 
nuosavybės neliečiamybė bei būsto neliečiamybė pripažįstamos labiausiai vertinamomis Konstitucijos 
nuostatomis483 (tokiomis jas pripažino 30,2 proc. respondentų).  

Apie teisės į nuosavybę ir kitų asmenų bei visuomenės interesų pusiausvyros užtikrinimo 
problemiškumą galima spręsti ir iš informavimo priemonėse nagrinėjamų temų. Apžvelgus naujienų portalo 
„Delfi“ publikacijas, susijusias su žmogaus teise į nuosavybe, matyti, kad daugiausia dėmesio buvo skirta 
intelektinės nuosavybės apsaugos klausimams, žemės sklypų savininkų teisėms, nuosavybės teisių į 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo bei apleistos nuosavybės savininkų teisių ribojimo problemoms.  

Taigi, atsižvelgus į pastarųjų beveik šešerių metų teismų ir kitų ginčus bei asmenų skundus 
nagrinėjančių valstybės institucijų praktiką, dažniausiai visuomenės informavimo priemonėse keliamus 
klausimus bei ekspertų nuomonę, teisės į nuosavybę užtikrinimo srityje galima įvardyti tokias problemines 
sritis: žemės sklypų savininkų teisių ribojimai, nekilnojamojo turto atkūrimo procesas, intelektinės 
nuosavybės savininkų teisių apsauga, apleistos nuosavybės savininkų teisės, turto paėmimas visuomenės 
poreikiams, pensijų reforma ir pensijų bei atlyginimų sumažinimas, nekilnojamojo turto mokesčio reformos 
klausimai, kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą, turto areštas bei 
konfiskavimas. Toliau nagrinėjamos trys tyrimo metu ypatingu aktualumu pasižymėjusios problemos: kaip 
valstybė riboja žemės sklypų savininkų nuosavybės teisę, privataus miško ir žemės, turinčios saugomos 
teritorijos statusą, savininkų teisių apribojimai, kaip saugomi Lietuvos piliečių interesai vis dar vykstant 
nuosavybės teisių atkūrimui ir kaip yra įgyvendinamos ir ginamos intelektinės nuosavybės savininkų teisės. 

                                                           

478 Svetikaitė R. Nuosavybės teisių atkūrimas kaip konstitucinė garantija. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2008; 

Svetikaitė R. Visuomenės poreikis kaip nekilnojamojo turto išpirkimo sąlyga // Teisė, 2007, t. 64; Svetikaitė R. Nuosavybės teisių 

atkūrimas – konstitucijos garantuojama vertybė // Teisė, 2006, t. 60.  
479 Ruškytė R. Nuosavybė ir nuosavybės apsauga Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje // Konstitucinė 

jurisprudencija, 2009, Nr. 2 (14). 
480 Cirtautienė S., Vasarienė D. Social Purpose of Private Property // Jurisprudencija, 2009, Nr. 4 (118); Marcijonas A., Žvaigždinienė I. 

Miško savininkų atsakomybė už žalą aplinkai, padarytą neteisėtais kirtimais jiems nuosavybės teise priklausančiame miške: teisinio 

reguliavimo ir praktinio taikymo problemos Lietuvoje // Teisė, 2008, t. 68; Pakalniškis V., Vaitkevičius S. Nuosavybės santykių 

transformavimas Lietuvoje 1989–1992 m. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013. 
481 Birštonas R., Matulevičienė N. J., Usonienė J. Atlikėjų turtinių teisių teisinio reglamentavimo problemos Lietuvoje // Socialinių 

mokslų studijos, 2007, Nr. 18 (3); Birštonas R., Papirtis L. V. Enforcement of Intellectual Property Rights in Lithuania: Situation after the 

Implementation of Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights // Jurisprudencija, 2011, Nr. 18 (1); Mizaras 

V. Intelektinės nuosavybės teisės klausimai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktikoje // Jurisprudencija, 2012, Nr. 19 (3); 

Želvys A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: 

Vilniaus universitetas, 2011; Zmejauskaitė R. Nematomo žymens registravimo prekių ženklu teisinė problematika. Daktaro disertacija. 

Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: MRU, 2013. 
482 Kaip visuomenė vertina žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Reprezentatyvi gyventojų apklausa 2010 m. lapkričio 3–15 d., N = 1000. 

Tyrimą Žmogaus teisių stebėjimo instituto užsakymu atliko Visuomenės nuomonės ir tyrimų centras Vilmorus. Vilnius, 2010. Prieiga per 

internetą:  

<http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Vilmorus_Apklausos_Rezultatai_20101210.pdf>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
483 Černiauskas Š. Apklausa: gyventojai Konstitucijoje labiausiai vertina teisę į minties laisvę, privatumą ir nuosavybę // Naujienų 

portalas „Delfi“, 2012 m. kovo 12 d. Prieiga per internetą: 

 <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=56509829&categoryID=7> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

http://www.leidykla.eu/mokslo-darbai/teise/teise-2006-60-tomas/
http://www.patogupirkti.lt/knyga/Nuosavybes-santykiu-transformavimas-Lieytuvoje-1989-1992-m.html
http://www.patogupirkti.lt/knyga/Nuosavybes-santykiu-transformavimas-Lieytuvoje-1989-1992-m.html
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II.7.2. Probleminiai užtikrinimo aspektai 

II.7.2.1. Žemės sklypų savininkų nuosavybės teisių apribojimai 

 

Žmogaus teisę į nuosavybę valstybė gali suvaržyti dviem būdais. Pirma, valstybė gali nusavinti savininko 
turtą. Antra, savininko nuosavybės teisė gali būti apribojama, tai yra savininkas gali išlaikyti formalią 
atitinkamo turto kontrolę, tačiau dėl valstybės taikomų reguliavimo priemonių asmuo negali tam tikrais 
būdais turto naudoti ar juo disponuoti. Apribojimai gali būti didesni ar mažesni, tačiau paprastai tai 
tiesiogiai neigiamai paveikia turto vertę. Pvz., žemės sklypo, kuriam taikomi statybos ar kitokie veiklos 
apribojimai, ir sklypo, kuriam tokie ribojimai netaikomi, vertė gali skirtis dešimteriopai ir daugiau.  

Skirtumas tarp nuosavybės nusavinimo ir nuosavybės apribojimo apibrėžiamas EŽTK Pirmojo 
protokolo 1 str., kuriame tiesiogiai įtvirtinta skirtis tarp nuosavybės atėmimo ir valstybės teisės kontroliuoti 
nuosavybės naudojimą atsižvelgiant į bendrąjį interesą arba garantuojant mokesčių, kitų rinkliavų ar baudų 
mokėjimą. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str. analogiškas skirtumas nėra įtvirtintas, tačiau KT 
jurisprudencijoje yra vienareikšmiškai pripažįstama ne tik valstybės teisė nusavinti nuosavybę, bet ir ją 
riboti. Jau pačiame pirmajame KT nutarime, kuriame buvo nagrinėjamas galimo Konstitucijos 23 str. 
pažeidimo klausimas, teigiama, kad „nei Konstitucija, nei galiojanti kitų įstatymų sistema, nei visuotinai 
pripažintos tarptautinės teisės normos nepaneigia galimybės įstatymais nustatytomis sąlygomis ir tvarka 
nusavinti turtą arba apriboti jo valdymą, naudojimą ar disponavimą juo“.484 Galimybė riboti nuosavybės 
teisę buvo dažnai įtvirtinama ir vėlesnėse konstitucinės justicijos bylose.485  

Nuosavybės teisės apribojimo, skirtingai nuo nuosavybės paėmimo visuomenės poreikiams, atveju 
nei Konstitucija, nei EŽTK nenumato kompensavimo sąlygos. Kita vertus, EŽTT praktikoje nuosavybės 
teisės apribojimams taikomi tie patys reikalavimai kaip ir nuosavybės paėmimui: šie apribojimai turi būti 
nustatyti įstatymo, pagrįsti visuomenės interesu ir proporcingi, tai yra būtini pasiekti teisėtą tikslą.486 
Doktrinoje nurodoma, kad pastarasis tikslas gali būti pasiekiamas įvairiomis priemonėmis, tokiomis kaip 
galimybė numatyti apribojimų taikymą, kontrolės trukmė ar kompensacija už teisių ribojimus.487 KT, 
remdamasis EŽTT suformuluotais kriterijais, taip pat daug kartų yra konstatavęs, kad ribojant nuosavybės 
teisę turi būti laikomasi šių sąlygų: nuosavybės teisė gali būti ribojama tik remiantis įstatymu; ribojimai turi 
būti būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves, Konstitucijoje 
įtvirtintas vertybes ir (arba) konstituciškai svarbius tikslus; turi būti laikomasi proporcingumo principo, 
pagal kurį įstatymuose numatytos priemonės turi atitikti siekiamus visuomenei būtinus ir konstituciškai 
pagrįstus tikslus,488 be to, taikomas apribojimas yra būtinas, t. y. kitu atveju siekiamas tikslas nebūtų 

                                                           

484 KT 1993 m. gruodžio 13 d. nutarimas // Valstybės žinios, 1993, Nr. 70-1320. 
485 Pvz., KT nutarimai: 1994 m. kovo 31 d. nutarimas // Valstybės žinios, 1994, Nr. 26-450; 1996 m. balandžio 18 d. nutarimas // 

Valstybės žinios, 1996, Nr. 36-915; 1997 m. gegužės 6 d. nutarimas // Valstybės žinios, 1997, Nr. 40-977; 1998 m. birželio 1 d. nutarimas 

// Valstybės žinios, 1998, Nr. 52-1435; 1998 m. liepos 9 d. nutarimas // Valstybės žinios, 1998, Nr. 63-1827; 2000 m. spalio 18 d. 

nutarimas // Valstybės žinios, 2000, Nr. 88-2724 ir kt.  
486 Grgić A., Mataga Z., Longar M., Vilfan A. The Right to Property under the European Convention on Human Rights // Human rights 

handbooks, No. 10. Council of Europe, 2007, p. 12–15. 
487 Švilpaitė E. Konstitucija ir nuosavybės teisės apribojimo galimybės // Jurisprudencija, 2002, t. 30 (22), p. 70.  
488 KT nutarimai: 1997 m. vasario 13 d. nutarimas // Valstybės žinios, 1997, Nr. 15-315; 1997 m. gegužės 6 d. nutarimas // Valstybės 

žinios, 1997, Nr. 40-977; 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2002, Nr. 93-4000; 2002 m. kovo 14 d. nutarimas // 

Valstybės žinios, 2002, Nr. 28-1003; 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2005, Nr. 63-2235. 
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pasiektas.489 KT taip pat pripažįsta, kad egzistuoja nuosavybės teisės apribojimų ribos, nes nuosavybės 
teisės ribojimu negali būti paneigta nuosavybės teisės esmė.490 

Be to, Konstitucinis Teismas yra pripažinęs ir valstybės pareigą kompensuoti savininko praradimus, 
kylančius dėl nustatyto naujo pastarojo teisių suvaržymo.491 

Toliau bus nagrinėjami aktualiausi žemės sklypų savininkų492 nuosavybės teisės apribojimai. 
Nuodugniau nagrinėti šį klausimą nuspręsta dėl keleto priežasčių. Pirma, žemės sklypų savininkų kategorija 
apima daugybę asmenų493 ir ji labai universali, palyginti su tokiomis socialinėmis grupėmis kaip 
telekomunikacijų operatoriai ar komercinio banko akcininkai. Taigi pažeidimai šioje srityje susiję su labai 
gausia asmenų grupe. Antra, žemės sklypai, palyginti su kitomis turto rūšimis, – tai labai didelis (fiziniams 
asmenims paprastai didžiausios ekonominės vertės) turtas. Todėl ribojimai, smarkiai keičiantys turto vertę, 
daro ypač didelę įtaką asmens teisei į nuosavybę. Trečia, žemės sklypams, kitaip nei kitoms turto rūšims, 
taikomas itin aktyvus valstybės reguliavimas – savininkui nustatomi įvairūs apribojimai. Ketvirta, šis 
klausimas yra vienas dažniausiai ir plačiausiai aptariamų viešojoje erdvėje.494 

Tiriant žemės sklypų savininkų teisių padėtį 2008–2012 m., aktualiausi žemės sklypų savininkų 
nuosavybės teisės varžymo atvejai buvo sugrupuoti į privataus miško savininkų teisių apribojimus; žemės, 
turinčios saugomos teritorijos statusą, savininkų teisių apribojimus; žemės sklypų savininkų apribojimus dėl 
medžioklės privačioje žemėje teisinio reguliavimo.495 2013 m. žemės sklypų savininkų nuosavybės teisės 
reglamentavimas iš dalies keitėsi. Miškų ir saugomų teritorijų įstatymų pakeitimais496 gana siaurai privataus 
miško savininkų grupei numatyta galimybė keisti miško žemės paskirtį ir atstatyti buvusias sodybas, jei jie 
yra buvę sodybos savininkai ir (ar) jų pirmos, antros ir trečios eilės įpėdiniai, paveldintys pagal įstatymą, 
sodybos buvimo faktą nustačius pagal archyvinius dokumentus ar juridinį faktą. Medžioklės įstatymo 
pakeitimais497 numatytas miško savininko įtraukimas į medžioklės ploto vieneto formavimo procesą, tačiau 
savininko teisės disponuoti savo turtu sprendžiant trečiųjų asmenų galimybę medžioti jam priklausančiame 
sklype išlieka stipriai apribotos. Be to, galimybė medžioti savo sklype (tai yra teisė tapti medžiotojų 
kolektyvo nariu) yra suteikiama tik savininkui, kuriam priklauso ne mažiau kaip 100 ha žemės konkrečiame 
medžioklės ploto vienete. Tokia situacija kelia klausimą apie Medžioklės įstatymo bei lygiateisiškumo 
principo suderinamumą.  

 

                                                           

489 KT 2002 m. kovo 14 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2002, Nr. 28-1003. 
490 KT 1996 m. balandžio 18 d. nutarimas // Valstybės žinios, 1996, Nr. 36-915; 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas // Valstybės žinios, 

2005, Nr. 63-2235. 
491 KT 2006 m. kovo 14 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2006, Nr. 30-1050. 
492 Nors siekiant paprastumo čia ir toliau vartojama „savininko“ sąvoka, toliau aptariami teisių suvaržymai yra tokie pat aktualūs ir 

kitiems sklypų naudotojams ar valdytojams. Primintina, kad pagal Konstitucijos 23 str. saugoma ne tik savininkų nuosavybė, bet ir kitų 

asmenų, įgijusių teisėtą interesą, taigi ir kitų miško žemės naudotojų bei valdytojų. 
493 Lietuvos Respublikos žemės fondas 2013 m. sausio 1 d. Nacionalinė žemės tarnyba, VĮ Registrų centras, 2013 m. Prieiga per 

internetą: <http://www.nzt.lt/go.php/Lietuvos%20Respublikos%20žemės%20fondas28> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
494 Naujienų portalo „Delfi“ publikacijų, susijusių su žmogaus teise į nuosavybe, apžvalga rodo, jog tiriamuoju laikotarpiu daugiausia 

dėmesio buvo skirta intelektinės nuosavybės apsaugos klausimams, žemės sklypų savininkų teisėms, nuosavybės teisių į nekilnojamąjį 

turtą atkūrimo bei apleistos nuosavybės savininkų teisių ribojimo problemoms.  
495 Ambrazevičiūtė K., Baltrimas J., Mauricė-Mackuvienė E. Teisės į nuosavybę, teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, vartotojų 

teisių užtikrinimo problemos. Mokslo studija. Vilnius: Teisės institutas, 2012. Prieiga per internetą: 

<http://www.teise.org/data/Teises_i_nuosavybe_uztikrinimo_problemos.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
496 Pvz., Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas // Valstybės žinios, 2012, Nr. 132-6687. 
497 Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas // Valstybės 

žinios, 2013, Nr. 67-3335. 
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II.7.2.2. Privataus miško savininkų teisių apribojimai 

 

Miško žemė sudaro 32,6 proc. Lietuvos teritorijos.498 Didesnė jos pusė – privatūs miškai (38,9 proc.) arba 
miškai, rezervuoti nuosavybės teisei atkurti (11,6 proc.).499 Miško žemei yra suteikiamas specialus teisinis 
statusas, be kita ko, pasižymintis kur kas didesniais nei kitokio pobūdžio žemės savininkų teisių 
suvaržymais. KT yra išdėstęs nuomonę dėl šio nuosavybės objekto išskirtinumo ir miškų savininkų 
nuosavybės apsaugos diferenciacijos: „<...> ypatinga ekologinė, socialinė ir ekonominė miško reikšmė 
aplinkai, viešiesiems interesams sąlygoja miško savininkų nuosavybės teisės tam tikrus apribojimus ir 
suvaržymus. Paprastai tai daroma teisės aktais reguliuojant miško tvarkymą bei naudojimą.“500 

KT praktika rodo, kad miškų savininkų teisių suvaržymai įstatymais pripažįstami pateisinamais, 
atsižvelgiant į miškų apsaugos viešąjį interesą, ypač į Konstitucijos 54 str. įtvirtintą natūralios gamtinės 
aplinkos apsaugos nuostatą. Vis dėlto lieka abejonių dėl suvaržymų proporcingumo.501  

Išskirtines valstybės teises miškų atžvilgiu įtvirtina Lietuvos Respublikos miškų įstatymo502 4 str. 1 d. 
Nors pagal šio straipsnio nuostatą miškas nuosavybės teise gali priklausyti tiek valstybei, tiek fiziniams ar 
juridiniams asmenims, tačiau, kaip toliau teigiama, Lietuvos Respublikos miškuose pagal plotą vyrauja 
valstybinė miškų nuosavybė.503 Tai turėtų reikšti, kad valstybinio miško plotas negali būti mažesnis nei kitų 
savininkų miškų plotas. Tokia įstatymo nuostata ne tik neatitinka faktinės padėties, bet ir kelia abejonių dėl 
jos pagrįstumo ir atitikties Konstitucijai, nes pastarosios 46 str. įtvirtinta, kad Lietuvos ūkis grindžiamas 
privačios nuosavybės teise. Tai nepaneigia valstybės nuosavybės buvimo bei valstybės teisės ir pareigos kai 
kuriuos objektus priskirti išimtinei valstybės nuosavybei, tačiau konstitucinis reguliavimas nukreiptas į 
privačios nuosavybės prioritetą valstybinės atžvilgiu, nors žemesnės teisinės galios Miškų įstatyme siekiama 
įtvirtinti atvirkštinį prioritetą.  

Kaip nurodyta, miškų savininkų teisės kur kas labiau suvaržytos nei kito turto savininkų. 
Kompleksiškai įvertinus privačių miško savininkų teisių ir pareigų reguliavimą, darytina išvada, kad jų 
nuosavybės teisė įgyvendinama labiau pagal viešosios, o ne privatinės teisės principus: savininkas mišką gali 
naudoti tik tiek ir tokiais būdais, kiek tai leidžiama teisės aktų, iš esmės apsiribodamas medienos išteklių 
ruoša, bet ir šie naudojimo būdai yra valstybės griežtai kontroliuojami: taikoma leidimų sistema,504 
savininkams nustatytos tam tikros pareigos.505 Be to, privačių miškų savininkų teisės yra varžomos trečiųjų 
asmenų teisėmis lankytis miškuose ir naudoti miško išteklius.506 

                                                           

498 Lietuvos Respublikos žemės fondas 2013 m. sausio 1 d. Nacionalinė žemės tarnyba, VĮ Registrų centras, 2013 m. Prieiga per internetą: 
<http://www.nzt.lt/go.php/Lietuvos%20Respublikos%20žemės%20fondas28> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
499 Miškų nuosavybė ir administracinis pasiskirstymas. Valstybinė miškų tarnyba. Prieiga per internetą: 

<http://www.amvmt.lt/images/veikla/stat/miskustatistika/2012/02%20Misku%20ukio%20statistika%202012_m.pdf> (prisijungta 2013 m. liepos 1 d.).  
500 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimai: 1998 m. birželio 1 d. nutarimas // Valstybės žinios, 1998, Nr. 52-1435; 2005 m. gegužės 13 d. 

nutarimas // Valstybės žinios, 2005, Nr. 63-2235; 2006 m. kovo 14 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2006, Nr. 30-1050. 
501 Jeilio universiteto mokslininkų 2012 m. paskelbtame tyrime Lietuva pripažinta geriausiai miškus saugančia valstybe pasaulyje (žr.: Environmental 
Performance Index, 2012. Yale University. Prieiga per internetą: <http://epi.yale.edu/dataexplorer/countryprofiles?iso=LTU> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). Aplinkosaugos požiūriu tai labai svarbus įvertinimas, tačiau negalima atmesti tikimybės, jog jis rodo ir itin suvaržytas miškų savininkų 

teises. 
502 Miškų įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. IX-240 priimtas naujos redakcijos įstatymas // Valstybės žinios, 2001, Nr. 35-1161.  
503 Analogiška nuostata buvo ir ankstesnės redakcijos šio įstatymo Nr. I-671, kurios 1 str. 1 d. buvo nustatyta, kad Lietuvoje dominuoja valstybinė miškų 

nuosavybė. Žr.: Lietuvos Respublikos miškų įstatymas // Valstybės žinios, 1994, Nr. 96-1872. 
504 Žr.: Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 9 ir 10 str.  
505 Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 9 str. įtvirtintos miško savininkų pareigos saugoti miškus nuo gaisrų, kenkėjų, ligų ir kitų neigiamų veiksnių, laiku 

ir tinkamai atkurti iškirstą mišką, mišką naudoti tokiais būdais, kurie padėtų mažinti neigiamą poveikį aplinkai, racionaliai ūkininkauti miško žemėje 
(miške), palaikyti dirvožemio našumą, saugoti biologinę įvairovę, laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, sutvarkyti naudojant mišką 

sudarkytus miško plotus taip, kad jie tiktų naudoti pagal paskirtį, tausoti miško kelius, sausinimo sistemas ir kitus technologinius įrenginius, nepažeisti 
miško valdytojų, savininkų ir kitų naudotojų teisių bei teisėtų interesų, nustatyta tvarka teikti informaciją ir statistikos duomenis apie miškų ūkio veiklą 

savo valdose.  
506 Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 8 str.  
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Atskirai vertėtų aptarti privatiems miško savininkams ypač aktualų statybų miško žemėje klausimą. 
Iki 2006 m. kovo 14 d. KT nutarimo statybos miško žemėje buvo leidžiamos ir vykdavo vadovaujantis 
1995 m. gruodžio 22 d. Vyriausybės patvirtintu Statybų privačioje žemėje reglamentu,507 kurio 2 p. nustatė, 
kad miškų ūkio paskirties žemėje pastatų statyba leidžiama pagal parengtus detaliuosius planus šių miškų 
savininkams, kai tokių pastatų reikia miškų ūkio veiklai.  

O 2006 m. kovo 14 d. nutarime KT, nagrinėdamas nurodytos nuostatos atitiktį Konstitucijai, 
faktiškai sutapatino miškų ūkio paskirties žemę su Miškų įstatyme apibrėžta sąvoka „miško žemė“ ir padarė 
išvadą, kad miško (miškų ūkio paskirties) žemėje leidžiami tik labai ribotos apimties statybos darbai – 
medienos sandėlių bei kitų su mišku susijusių įrenginių, poilsio, žvėrių pašarų aikštelių statyba (Miško 
įstatymo 2 str. 3 d.).508 Kitokie statiniai negali būti statomi, o pastatyti yra šalintini kaip savavališkos statybos 
padariniai. Toks Miškų įstatymo aiškinimas buvo patvirtintas ir LAT.509 Taigi savininko galimybės 
įgyvendinti statytojo teises (ir atitinkamai naudotis miško žeme) buvo dar labiau apribotos.  

Be anksčiau aptartų miško naudojimo apribojimų, Miškų įstatymo 4 str. 3 d. buvo įtvirtintas ir 
privačių miško žemės savininkų disponavimo teisės apribojimas – privačių miškų valdos neskaidomos į 
dalis, jei valda yra arba tampa mažesnė kaip 5 ha. KT 2006 m. kovo 14 d. nutarimu patvirtino nurodytos 
nuostatos neprieštaravimą Konstitucijai ir nurodė, kad įstatymų leidėjas, siekdamas užtikrinti miškų 
apsaugą, nesumažinti jų vertės, gali nustatyti minimalius miškų valdų plotus ir kad nėra pakankamai teisinių 
argumentų, kurie leistų teigti, kad įstatyme nustatytas 5 ha miško valdos plotas yra nepagrįstas ir kad turėtų 
būti nustatytas kitoks jo dydis.510  

Tiriamuoju laikotarpiu tokį disponavimo ribojimą buvo mėginama švelninti keletą kartų. 2011 m. 
Respublikos Prezidentas grąžino Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti įstatymą, nustačiusį 
neskaidymo išimtis, dar ir dėl to, jog juo būtų paneigta principinė neskaidymo į mažesnes negu 5 ha dalis 
taisyklė.511 Situacija šiek tiek pasikeitė 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojus Miškų įstatymo pataisai, kuria numatyta 
galimybė atidalyti privačią valdą buvusiai sodybai atstatyti.512  

Anksčiau aptarti miško žemės savininko nuosavybės teisės apribojimai galėtų būti pašalinami ar 
sumažinami keičiant miško žemės paskirtį. Iki 2011 m. liepos 1 d. galiojusioje Miškų įstatymo 11 str. 1 d. 
redakcijoje buvo nustatyta, kad miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik išimtiniais 
atvejais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka derinant valstybės, miško savininko ir 
visuomenės interesus. Kiti įstatymai, pirmiausia Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas,513 
miškų žemės paskirties keitimo nereguliavo. KT, patikrinęs nurodyto Miškų įstatymo teisinio reguliavimo 
konstitucingumą, paskelbė, jog įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į miško, kaip gamtinio objekto, ypatumus, 
bendruosius aplinkosaugos principus, viešąjį interesą, turi pareigą nustatyti aiškius miško žemės pavertimo 
kitomis naudmenomis kriterijus.514 Kadangi Miškų įstatymo 11 str. 1 d. išimtiniais laikytinų miško žemės 
pavertimo kitomis naudmenomis atvejų arba (ir) kriterijų nebuvo, konstatuota, kad ši dalis tiek, kiek joje 

                                                           

507
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 1608 „Dėl Statybų privačioje žemėje reglamento 

patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 1995, Nr. 106-2379.  
508 KT 2006 m. kovo 14 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2006, Nr. 30-1050. 
509 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2012 O. B. v. Valstybinė 

teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. 
510 KT 2006 m. kovo 14 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2006, Nr. 30-1050.  
511 Lietuvos Respublikos Prezidento 2011 m. gegužės 31 d. dekretas Nr. 1K-713 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos 

Respublikos miškų įstatymo 2, 4, 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai 

svarstyti“ // Valstybės žinios, 2011, Nr. 67-3167. 
512

 Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas // Valstybės žinios, 2012, Nr. 132-6687  
513 Valstybės žinios, 1995, Nr. 107-2391. 
514 KT 2009 m. birželio 22 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2009, Nr. 75-3074. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=23069&b=
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nėra nustatyti išimtiniais laikytini miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis atvejai arba (ir) kriterijai, 
pagal kuriuos tokie atvejai būtų nustatomi, prieštarauja Konstitucijos 23 str. 

Reaguodamas į šį KT nutarimą, Lietuvos Respublikos Seimas numatė galimybę privatiems miškų 
savininkams pakeisti miško žemės paskirtį buvusioms sodyboms atstatyti privačioje miško žemėje, kai šių 
sodybų buvimo juridinis faktas nustatytas vadovaujantis CPK pagal archyvinius dokumentus.515 Tokį 
pakeitimą vetavo Respublikos Prezidentas, nurodydamas, kad ne tik paneigiamas bendrasis miško žemės 
pavertimo kitomis naudmenomis išimtinumo principas, bet ir sukuriamos realios prielaidos visiškai 
neprognozuojamai ir stichiškai miškų urbanizacijai, miškų bei jų ekosistemų niokojimui, esminiam 
visuomenės prieinamumo prie miškų bei gamtos turtų ribojimui.516 Vėliau priimtame Miškų įstatymo 2, 4, 
11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatyme nuostatos, leidžiančios keisti miško žemės paskirtį šiuo pagrindu, 
nebeliko. Privačių miško savininkų interesai iš dalies buvo apginti 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusia Miškų 
įstatymo pataisa. Šiuo pakeitimu įtvirtinta galimybė buvusiems sodybos savininkams ir (ar) jų pirmos, 
antros ir trečios eilės įpėdiniams, paveldintiems pagal įstatymą, paversti miško žemę kitomis naudmenomis 
buvusioms sodyboms privačioje miško žemėje atstatyti, buvimo faktą nustačius pagal archyvinius 
dokumentus ar juridinį faktą. Taigi nagrinėjamojo laikotarpio įstatymais nustatyto reguliavimo ir taikymo 
praktika susiformavo tokia, kad miško žemėje nebebuvo galima statyti naujų pastatų, ir tik siauram asmenų 
ratui leista atstatyti buvusias sodybas.  

Apibendrinant galima teigti, kad miško žemės savininkų nuosavybės teisės tiriamuoju laikotarpiu dėl 
valstybinio reguliavimo ir KT praktikos buvo stipriai apribotos, o iš esmės kokybiškai nauji miškų savininkų 
teisių apribojimai ir su tuo susiję praradimai nebuvo niekaip kompensuojami ar kitaip nebuvo ieškoma 
galimybių suderinti naujus apribojimus su miško savininkų interesais, pvz., nebuvo nustatytas joks 
pereinamasis laikotarpis, o patys apribojimai nustatyti neterminuoti. Pastarųjų metų reglamentavimo 
pokyčiai švelnina tik dalies miško savininkų teisių ribojimus, todėl galima konstatuoti, kad Lietuvoje 
tiriamuoju laikotarpiu buvo pripažįstama nevaržoma valstybės diskrecija nustatyti nekompensuojamus 
miškų savininkų nuosavybės teisės apribojimus, grindžiamus viešojo intereso apsauga.  

 

 
 
II.7.2.3. Žemės, turinčios saugomos teritorijos statusą, savininkų teisių apribojimai 

 

Saugomos teritorijos, oficialiais duomenimis, sudaro 15,66 proc. šalies teritorijos.517 Šioje srityje iškyla ta 
pati problema, kaip ir dėl miškų518 – motyvuojant visuomenės interesais (natūralios gamtinės aplinkos 
apsauga, kultūrinio paveldo išsaugojimu ar pan.), saugomoms teritorijoms priskirtiems žemės sklypams 
valstybės ar savivaldybių institucijų sprendimu nustatomas specialus teisinis naudojimo ir disponavimo 

                                                           

515 Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2, 4, 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos Seimo priimtas, bet 

Respublikos Prezidento nepasirašytas). Prezidento veto 2011 m. gegužės 31 d. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=399471&p_query=&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
516 Lietuvos Respublikos Prezidento 2011 m. gegužės 31 d. dekretas Nr. 1K-713 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos 

Respublikos miškų įstatymo 2, 4, 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai 

svarstyti“ // Valstybės žinios, 2011, Nr. 67-3167.  
517 Žr.: Saugomų teritorijų statistika. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Prieiga per internetą: 

<http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/188> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). Vis dėlto visuomeninių organizacijų atstovai teigia, jog 

plotas yra gerokai didesnis ir 70 proc. Lietuvos teritorijos yra saugoma (autorės interviu su visuomeninės organizacijos atstovu, 2011 m. 

balandžio 3 d.). 
518 Nors didelė dalis miškų yra priskirtini saugomoms teritorijoms, tačiau tai nėra tapačios teritorijos – ne visi miškai turi saugomų 

teritorijų statusą, ir atvirkščiai – saugomos teritorijos apima ne tik miškus. 
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režimas. Privačių žemės sklypų, kaip ir miškų žemės, savininkų nuosavybės teisės suvaržymas teisinamas 
visuomeniniais tikslais.519 Vis dėlto saugomų teritorijų atveju iškyla dar keletas sunkumų. 

 

II.7.2.3.1. Nepakankama savininkų interesų apsauga steigiant saugomas teritorijas 
 
Viena iš problemų yra susijusi su savininko interesų užtikrinimu steigiant saugomą teritoriją ar nustatant 
naujus apribojimus. Pagal dabartinį teisinį reguliavimą saugoma teritorija gali būti įsteigiama ar nauji 
apribojimai gali būti nustatomi, neatsižvelgus į sklypo savininko valią ar netgi savininkui nežinant apie jo 
nuosavybės statuso pasikeitimą. Galiojančiame Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme520 
nenustatyta, kad žemės sklypų, kuriems nustatomas saugomų teritorijų statusas, savininkai būtų asmeniškai 
informuojami. Pagal šį įstatymą tik apie saugomų teritorijų steigimą ir su tuo susijusius veiklos apribojimus 
žemės savininkai Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta teritorijų planavimo dokumentų derinimo ir 
svarstymo su visuomene tvarka informuojami rengiant šių teritorijų ribų planus (23 str. 12 d., 32 str. 2 d.), 
t. y. Vyriausybės nutarimu521 nurodyta tvarka. Ir iš interviu su asociacijos atstovu,522 ir iš valstybės institucijų 
atstovų bei Seimo kontrolieriaus ataskaitų darytina išvada, kad neretai pasitaiko atvejų, kai savininkai 
neinformuojami apie jų žemės sklypo naudojimo teisinio režimo pasikeitimą. Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos atstovų teigimu, iš dalies tai lemia ir didelės procedūros sąnaudos, kai reikia 
informuoti daug savininkų. Į tai, kad savininkai ir kiti suinteresuoti asmenys nepakankamai įtraukiami į 
saugomų teritorijų steigimo procesą, atkreiptas dėmesys ir kitų mokslo krypčių mokslininkų atliktuose 
tyrimuose.523 Be to, pažymėtina, kad Saugomų teritorijų įstatymas kaip vieną iš veiklos saugomose 
teritorijose reguliavimo dokumentų nurodo apsaugos sutartis, sudaromas su žemės, miškų ar vandens 
telkinių savininkais ir valdytojais. Šių sutarčių sudarymo tvarką ir formas pavesta tvirtinti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybei (Saugomų teritorijų įstatymo 5 str. 1 d. 5 p. 3 d.). Tačiau, surinktais duomenimis, 
Vyriausybė nepatvirtino apsaugos sutarčių sudarymo tvarkos ir formų, o autorei apie tai, kad iš tikrųjų būtų 
sudaromos tokios sutartys, jokios informacijos gauti nepavyko. Tikėtina, kad įstatymo nuostata, kuri iš 
dalies išspręstų savininkų informavimo ir jų įtraukimo į veiklos saugomose teritorijose reguliavimo 
klausimą, neveikia. 

Teisės aktai net ir informuotam savininkui numato ribotas galimybes reikšti nepritarimą saugomos 
teritorijos steigimui ar nustatomiems veiklos apribojimams. Savininkams įstatymas tik suteikia teisę pareikšti 
pretenzijas institucijai, pateikusiai atitinkamus pasiūlymus (nurodyto Saugomų teritorijų įstatymo 32 str. 
3 d.). Pažymėtina, kad įstatymas šios teisės įgyvendinimą palieka nustatyti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės įgaliotai institucijai. Nors Vyriausybė dar 2002 m. įgaliojo Aplinkos ministeriją parengti tokią 
tvarką,524 praėjus daugiau kaip 10 m. ši tvarka neparengta. Savininkai praktiškai ginčą gali inicijuoti 
Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka. 
 
 

 

                                                           

519 KT 2006 m. kovo 14 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2006, Nr. 30-1050.  
520 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas // Valstybės žinios, 2001, Nr. 108-3902 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
521 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo 

su visuomene nuostatų patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 1996, Nr. 90-2099. 
522 Autorės interviu su visuomeninės organizacijos atstovu, 2011 m. balandžio 3 d.  
523 Mierauskas P. Saugomų teritorijų politika ir valdymas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012, p. 198–203. 
524 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 10 d. nutarimas Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos 

Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ // Valstybės žinios, 2002, Nr. 40-1484.  
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II.7.2.3.2. Nepakankamai įgyvendinamas kompensavimo savininkams mechanizmas 

 

Naujos saugomos teritorijos įsteigimas ar papildomų ribojimų nustatymas gali labai neigiamai paveikti 
teisėtus savininko lūkesčius gauti naudos iš savo nuosavybės. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų 
įstatyme tai sprendžiama nustatant piniginių kompensacijų savininkams mechanizmą. Nurodyto įstatymo 
32 str. 4 d. nustatyta, kad žemės savininkams, kurių žemės valdose steigiama nauja saugoma teritorija, 
keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai iš tikrųjų sumažina 
gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, išmokamos kompensacijos. Jų apskaičiavimo ir 
išmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Pastaroji ir Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija yra patvirtinusios tvarką, pagal kurią kompensacijos dėl saugomų teritorijų steigimo, keitimų 
arba veiklos apribojimų išmokamos miško, nekilnojamojo kultūros paveldo objektų bei žemės ūkio žemės 
savininkams ir valdytojams,525 be to, pagal atskiras schemas išmokamos kompensacijos žemės sklypų, 
priskirtų „Natura 2000“ tinklui,526 savininkams. Tiesa, valstybės institucijų teigimu, savininkai labai mažai 
naudojasi kompensavimo galimybe, o viena iš priežasčių gali būti menka informacijos sklaida. Problemą 
galėtų padėti spręsti nurodytos su savininkais sudaromos apsaugos sutartys, kurios atliktų ir informavimo 
apie kompensavimo galimybę funkciją. Be to, Saugomų teritorijų įstatymo taikymo praktikoje pripažįstama, 
jog teisę į kompensaciją turi tik tie savininkai, kurių žemės valdoje steigiama nauja saugoma teritorija arba 
nustatomi nauji veiklos apribojimai. Tačiau teisės į kompensaciją neturi asmenys, kurie nuosavybę įgyja jau 
anksčiau įsteigtose saugomose teritorijose.527 Tokia praktika, manytina, pagrįsta, nes pirmoji savininkų 
kategorija, skirtingai nuo antrosios, turi teisėtą lūkestį naudoti savo nuosavybę, o naujos saugomos 
teritorijos nustatymas neigiamai veikia šį lūkestį. 

Taigi, vertinant žemės sklypų, kurie priskirti saugomoms teritorijoms, savininkų teisės į nuosavybę 
užtikrinimą, konstatuotinas nepakankamas savininkų įtraukimas į saugomų teritorijų steigimo ir naujų 
apribojimų nustatymo procesą. Nors teisės aktai formaliai nustato atitinkamas savininkų teisių garantijas, 
tačiau praktiškai jos neįgyvendinamos.  

 

II.7.2.4. Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas 

 

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas, kaip viena iš problemiškiausių teisės į 
nuosavybę sričių, buvo nagrinėta ir ankstesniame Teisės instituto atliktame „Žmogaus teisių Lietuvoje“ 

                                                           

525 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1578 „Dėl Kompensacijų privataus miško savininkams ir 

valdytojams, kurių valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos 

apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2004, Nr. 177-6554; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1100 

„Dėl Kompensacijų žemės savininkams ir valdytojams, kurių žemės valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos 

saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, 

apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2006, Nr. 123-4640; Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. ĮV-238 „Dėl Kompensacijos apskaičiavimo ir išmokėjimo už veiklos apribojimus skelbiamų 

saugomais nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojams taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2005, Nr. 76-2764.  
526 „Natura 2000“ yra ES saugomų gamtinių teritorijų tinklas, įsteigtas pagal 1992 m. direktyvą dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos 

bei floros apsaugos, taip pat apimantis plotus, nustatytus pagal 1979 m. direktyvą dėl laukinių paukščių apsaugos. Šiuo metu „Natura 

2000“ užima beveik 20 proc. Europos Sąjungos sausumos ploto. Žr.: Natura 2000 Network. European Commission. Prieiga per internetą: 

<http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
527 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-334/07 J. S. v. Alytaus 

regiono aplinkos apsaugos departamentas. 
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tyrime.528 Interviu su asociacijų atstovais, Seimo kontrolierių ataskaitos, statistikos bei žiniasklaidos analizė 
leidžia daryti išvadą, jog tema vis dar aktuali.  

Vienas iš pagrindinių nuosavybės teisių į nekilnojamojo turto atkūrimą sunkumų yra žemės 
grąžinimas miestuose – 2013 m. balandžio 1 d. duomenimis, nuosavybės teisės į miestuose turėtą žemę 
atkurtos į 78,55 proc. prašymuose nurodyto ploto. Miestuose dar reikia atkurti nuosavybės teises į daugiau 
nei 7 tūkst. ha žemės. Tačiau atskirų miestų statistikos duomenys yra ne tokie optimistiški: Vilniuje 
buvusiems savininkams grąžinta 37,8 proc. prašymuose nurodyto ploto, Kaune – 74,82 proc., Panevėžyje – 
69,63 proc., Birštone – 74,45 proc., Palangoje – 67,9 proc. prašymuose nurodyto ploto.529 Visiškai kita 
padėtis kaimo vietovėse – iki 2013 m. balandžio 1 d. priimta sprendimų atkurti nuosavybės teises į 
98,89 proc. piliečių prašymuose nurodyto turėtos žemės ploto.530  

Kita vertus, tai, kad neatkurtos nuosavybės procentinė išraiška yra gerokai mažesnė nei atkurtos, dar 
nereiškia, jog klausimas išspręstas. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2008 m. veiklos ataskaitoje 
pažymima, kad „skunduose keliamos vis sudėtingesnės problemos, ypač dėl nuosavybės teisių atkūrimo. 
Tai paaiškintina tuo, kad dažniausiai nuosavybės teisės vis dar yra neatkurtos tiems asmenims, kurių bylos 
yra labai sudėtingos ir probleminės“.531  

Vienareikšmiškai teigti, kad nuosavybės teisių atkūrimas yra tapatus teisei į nuosavybę, negalima. Tai 
patvirtina EŽTT praktika. Pirmą kartą Lietuvos Respublikos piliečio nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimas remiantis EŽTK Pirmuoju protokolu buvo nagrinėjamas byloje Jasiūnienė prieš 
Lietuvą. EŽTT pažymėjo, kad teisė į nuosavybę pagal EŽTK Pirmojo protokolo 1 str. negarantuoja teisės 
atkurti nuosavybės teises: „Viltis, kad seniai sunaikinta nuosavybė bus atkurta, negali būti laikoma 
„nuosavybe“. Nuosavybė pagal minėtą straipsnį suprantama arba kaip bet kuri „egzistuojanti nuosavybė“, 
arba kaip „teisėti lūkesčiai“, kad bus įvykdytas reikalavimas, kuris atsiranda valstybės vidaus valdžiai ar 
teismams priėmus sprendimą atkurti nuosavybę.532 Tokios pozicijos EŽTT laikėsi nagrinėdamas ir kitas 
bylas prieš Lietuvą.533  

Dar viena taisyklė, įsigalėjusi EŽTT praktikoje, – valstybių veiklos laisvė nustatant nuosavybės teisių į 
nusavintą turtą atkūrimą. Kitaip tariant, Lietuvos Respublika pagal EŽTK Pirmojo protokolo 1 str. 
neturėjo pareigos pasirinkti nuosavybės teisių atkūrimo režimo. Lygiai taip pat ji buvo laisva nusistatyti 
nuosavybės atkūrimo buvusiems savininkams tvarką, formas ir sąlygas.534 

                                                           

528 Paužaitė R. Teisė į nuosavybę // Čepas A. ir kt. Žmogaus teisės Lietuvoje. Leidinys parengtas pagal JTVP programos „Parama 

įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje planą“. Vilnius: Naujos sistemos, 2005. 
529 Piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimas miestų teritorijoje iki 2013 m. balandžio 1 d. Nacionalinė žemės tarnyba. Prieiga per 

internetą: <http://www.nzt.lt/go.php/lit/Pilieciu-nuosavybes-teisiu-i-zeme-atkurimas-miestu-teritorijoje/659> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
530 Piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimas kaimo teritorijoje iki 2013 m. balandžio 1 d. Nacionalinė žemės tarnyba. Prieiga per 

internetą: <http://www.nzt.lt/go.php/lit/ieciu-nuosavybes-teisiu-i-zeme-atkurimas-kaimo-teritorijoje/660> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
531 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2008 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.).  
532 Remdamasis valstybės vidaus sprendimais, teismas pripažino, kad pareiškėja neturėjo „teisėtų lūkesčių“ atgauti sklypą natūra ir šia 

prasme Pirmojo protokolo 1 str. nebuvo pažeistas. Tačiau tai, kad valdžios institucijos nevykdė sprendimo suteikti pareiškėjai 

kompensaciją už žemės sklypą, yra netrukdomo naudojimosi nuosavybe pagal Pirmojo protokolo 1 straipsnį pažeidimas. Žr.: Jasiuniene 

v. Lithuania, no. 41510/98, § 40, ECHR, 6 March 2003. 
533 Uzkurėlienė and others v. Lithuania, no. 62988/00, ECHR, 7 April 2005; Jurevičius v. Lithuania, no. 30165/02, ECHR, 14 November 

2006; Kalpokas and Kalpokas v. Lithuania, no. 14425/03, ECHR, 6 March 2007; Shub v. Lithuania, no. 17064/06, ECHR, 30 June 2009; 

Aleksa v. Lithuania, no. 27576/05, ECHR, 21 July 2009; Igarienė and Petrauskienė v. Lithuania, no. 26892/05, ECHR, 21 July 2009 ir kt.  
534 Aleksa v. Lithuania, no. 27576/05, § 72, ECHR, 21 July 2009; Igarienė and Petrauskienė v. Lithuania, no. 26892/05, § 53, ECHR, 21 

July 2009 ir kt.  

http://www.lrski.lt/
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Panaši nuosavybės teisių atkūrimo samprata apibrėžta ir KT doktrinoje – nuosavybės teisių atkūrimas 
tampa subjektyvia teise į nuosavybę tik atitinkamai institucijai priėmus sprendimą grąžinti turtą natūra arba 
kompensuojant.535 Nuosavybės teisių atkūrimo atskyrimą nuo teisės į nuosavybę pagal Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 23 str. rodo ir KT nutarimuose įtvirtintas atribojimas tarp to nekilnojamojo 
turto, kuris negali būti grąžinamas natūra ir todėl yra valstybės išperkamas iš buvusio savininko, ir to, kuris 
yra paimamas visuomenės poreikiams pagal Konstitucijos 23 str. 2007 m. rugsėjo 6 d. nutarime KT 
pažymėjo, kad „visuomenės poreikių, dėl kurių vykdant restituciją tam tikras turtas nėra grąžinamas 
savininkams natūra, bet yra valstybės išperkamas, samprata yra daug platesnė negu Konstitucijos 23 
straipsnio 3 dalies sąvokos „visuomenės poreikiai“ turinys“. Tai, kad nuosavybės teisių atkūrimas 
nelaikomas tapačiu konstitucinei nuosavybės sampratai, rodo ir KT 2001 m. balandžio 2 d. nutarimo 
nuostata, jog, įstatymuose nustatant nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (taip pat į žemę) 
atkūrimo sąlygas ir tvarką, atsižvelgtina į konstitucinius nuosavybės teisių apsaugos principus. Kaip pažymi 
KT teisėja R. Ruškytė, „tai, kad Konstitucinis Teismas nurodė, jog įstatymų leidėjas turi „atsižvelgti“ į 
konstitucinius nuosavybės apsaugos principus, bet nenurodė, kad įstatymų leidėjas yra įpareigotas jais 
vadovautis, reiškia, jog įstatymų leidėjas turi atitinkamą diskreciją“.536 

Viena vertus, net jei ir nuosavybės teisių atkūrimas nėra visiškai sutapatinamas su teise į nuosavybę, 
problemos, kylančios dėl užsitęsusio atkūrimo proceso, lemia situacijos neapibrėžtumą, atitinkamai 
neužtikrina teisinio tikrumo ir diskredituoja žmogaus teisę į nuosavybę. Kita vertus, jei įgaliotos institucijos 
priima sprendimą atkurti nuosavybės teises, asmuo įgyja apibrėžtą turtinį interesą, kuris turi būti ginamas 
pagal Konstitucijos 23 str. 

Problemas, su kuriomis susiduriama atkuriant nuosavybės teises, galima išskirti į dvi grupes – vienas 
iš jų lemia teisinis reguliavimas, kitas – nuosavybės teisių atkūrimo administravimas.  

 

II.7.2.4.1. Neįgyvendinamas teisinis reguliavimas 

 

Kalbant apie šios srities teisinio reguliavimo problemas, pirmiausia reikėtų aptarti žemės sklypų miestuose 
grąžinimą natūra ir kompensavimą už valstybės išperkamą žemę.  

Nuosavybės teisės į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams priskirtose teritorijose, 
atkūrimas grąžinant žemę natūra įtvirtintas Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
įstatymo537 5 str. Žemės grąžinimas natūra turi pirmumo teisę lyginant su kitais teisės į nuosavybę atkūrimo 
būdais.538  

Nagrinėjant praktinius žemės grąžinimo miestuose klausimus, iškyla akivaizdus faktas, kad miestuose 
trūksta laisvos žemės, kuri galėtų būti tiek grąžinama natūra, tiek kompensuojama lygiaverčiais žemės 
sklypais. Apie tokios problemos grėsmę kalbama ne pirmus metus.539  

                                                           

535 KT nutarimai: 1994 m. gegužės 27 d. nutarimas // Valstybės žinios, 1994, Nr. 42-771; 1994 m. spalio 19 d. nutarimas // Valstybės 

žinios, 1994, Nr. 83-1574; 1995 m. kovo 8 d. nutarimas // Valstybės žinios, 1995, Nr. 22-516; 1995 m. birželio 20 d. nutarimas // 

Valstybės žinios, 1995, Nr. 52-1284; 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2005, Nr. 152-5605. 
536 Ruškytė R. Nuosavybė ir nuosavybės apsauga Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje // Konstitucinė 

jurisprudencija, 2009, Nr. 2 (14), p. 282. 
537 Valstybės žinios, 1997, Nr. 65-1558. 
538 KT 1995 m. kovo 8 d. nutarimas // Valstybės žinios, 1995, Nr. 22-516.  
539 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2006 m. gruodžio 29 d. valstybinio audito ataskaita Nr. 30-10-35 „Valstybinio audito 

ataskaitoje „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos esamos būklės vertinimo rezultatų“ pateiktų valstybinio audito 

rekomendacijų įgyvendinimas“. Prieiga per internetą: 

 <http://www.vkontrole.lt/audito_ataskaitos.aspx?tipas=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=41505&b=
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Iš dalies tai lėmė nurodyto Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 
12 str. 1 d. 3 p. savivaldybės tarybai numatyta prerogatyva nuspręsti, ar žemė, į kurią nuosavybės teises 
ketinama atkurti, nebus reikalinga komunalinio ūkio, socialinių, švietimo, kurortinio gydymo, rekreacijos, 
reabilitacijos, poilsio tikslams. Dažnai ši įstatymo nuostata taikoma itin plačiai vertinant galimus 
savivaldybių poreikius ir sklypą atgauti natūra tampa gerokai sunkiau – Lietuvos Respublikos Seimo 
kontrolierių ataskaitose minimi atvejai, kai sklypo priskyrimas valstybės išperkamai žemei nebuvo 
grindžiamas objektyviais duomenimis.540 Pvz., 2010 m. Seimo kontrolierių ataskaitoje nurodytas atvejis, kai 
teritoriją, apaugusią žolynais, Palangos savivaldybės administracijos pareigūnai priskyrė valstybės išperkamai 
žemei (jokio kito faktinio ar teisinio pagrindo pagrįsti tokį priskyrimą savivaldybės administracijos 
pareigūnai nepateikė). Seimo kontrolierius pažymėjo, jog patys žolynai savaime negali būti pagrindas 
teritoriją priskirti valstybės išperkamai žemei.541 Šiuo atveju galima būtų prisiminti KT 2001 m. balandžio 
2 d. nutarimą, kuriame nurodoma, kad žemės grąžinimą ar negrąžinimą natūra turi lemti „realus ir pagrįstas 
visuomenės poreikis būtent tai konkrečiai žemei“.  

Kita priežastis, lemianti grąžintinos žemės trūkumą miestuose, yra Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 str. 1 d. 3 p. numatytas specialus miesto žemei taikomas 
reikalavimas, kad žemė negali būti grąžinta natūra, o turi būti išperkama, jei ji reikalinga eksploatuoti 
pastatams, statiniams ar įrenginiams (statomiems arba pastatytiems). Abejotina, ar toks asmenų, kuriems 
atkuriamos nuosavybės teisės, teisių ribojimas yra proporcingas ir būtinas siekiamam tikslui, be to, kyla 
asmenų, kuriems atkuriamos nuosavybės teisės į miesto ir į kaimo žemę, lygiateisiškumo problema. 
Reguliavimas yra palankesnis atkuriantiems nuosavybės teises į kaimo žemes asmenims, nes Piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo 4 str. 11 d. įtvirtinta, kad kaimo vietovėje žemė, kuri 
naudojama ar nuomojama fiziniams, juridiniams asmenims, įskaitant tą, kuri reikalinga nuosavybės teise jų 
valdomų pastatų ir statinių (statomų ar pastatytų) eksploatacijai, grąžinama natūra. Tuo pačiu straipsniu 
nustatytas ir nuosavybės teisę atkūrusio žemės savininko bei sklypo naudotojo ar nuomotojo tolesnis 
interesų derinimo mechanizmas. Keltinas klausimas, ar tokia pat nuostata negalėtų būti taikoma ir miestų 
žemei, kuri užstatyta kitiems asmenims priklausančiais statiniais.542 

Siekiant baigti nuosavybės teisių atkūrimo į miesto žemę procesą, tačiau stokojant laisvos žemės, 
problema buvo sprendžiama ieškant daugiau galimybių atkurti nuosavybės teisę natūra. 2011 m. Seimas 
priėmė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo pataisas,543 numačiusias galimybę, 
kad atlyginimas už valstybės išperkamą miestų teritorijoms iki 1995 m. birželio 1 d. priskirtą žemę gali būti 
mokamas ir pinigais. Naujos nuosavybės teisių atkūrimo formos įtvirtinimas įstatyme nėra korektiškas 
asmenų lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių požiūriu, tačiau didesnių galimybių suteikimas asmenims, 
atkuriantiems nuosavybės teises, vertintinas teigiamai.  

Antroji problemų dėl nuosavybės teisių į miesto žemę atkūrimo grupė yra susijusi su kompensavimu 
už valstybės išperkamą žemę. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 
16 str. numatyta, kad už valstybės išperkamą žemę valstybė piliečiams atlygina šiais būdais: nauju žemės 

                                                           

540 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2008, 2009, 2010 metų veiklos ataskaitos. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
541 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2010 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.).  
542 Pažymėtina, kad KT 2012 m. gegužės 10 d. sprendimu priėmė nagrinėti grupės Seimo narių prašymą, kuriame keliami minėti 

klausimai. Žr.: Valstybės žinios, 2012, Nr. 55-2727 arba prieiga per internetą: 

 <http://www.lrkt.lt/dokumentai/2012/s120510.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
543 Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10, 16 ir 21 straipsnių pakeitimo 

įstatymas // Valstybės žinios, 2011, Nr. 143-6706. 

http://www.lrski.lt/
http://www.lrski.lt/
http://www.lrkt.lt/dokumentai/2012/s120510.htm
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sklypu mieste ar kaime; įskaitymu panaikindama piliečio pinigines prievoles valstybei; pinigais, t. y. 
išpirkdama žemę, kuri nustatyta tvarka buvo priskirta miestų teritorijoms iki 1995 m. birželio 1 d.  

Naujo sklypo suteikimo problema dėl laisvos valstybinės žemės trūkumo buvo nurodyta anksčiau. 
2010 m. šį klausimą buvo mėginama spręsti įtvirtinant kompensavimą už miesto žemę miško sklypu, tačiau 
įstatymas nebuvo pakeistas.544 Kita alternatyvi kompensavimo priemonė – įskaitymas545 – nėra plačiai 
taikoma.  

Kompensacija už valstybės išperkamą žemę pinigais yra skaičiuojama pagal 1999 m. vasario 24 d. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 205 patvirtintą metodiką.546 Reikėtų atkreipti dėmesį, kad, 
apskaičiuojant žemės kainą, vis dar taikoma 14 m. senumo formulė, nors žemės rinkos kaina per tą laiką 
smarkiai išaugo. Pagal metodiką bazinė žemės kaina (žemės ūkio paskirčiai naudotos žemės kaina nustatyta 
nuo 650 Lt iki 1 700 Lt už ha, miestuose kitai paskirčiai naudotos žemės kaina – 6 000 Lt už ha) dauginama 
iš tam tikram miestui nustatytų koeficientų.547 Todėl, pvz., Vilniuje ir Kaune buvusios miesto žemės kaina 
bus 48 000 Lt už ha, buvusios žemės ūkio paskirties žemės kaina – nuo 5 200 iki 13 600 Lt už ha. Mažesnių 
miestų žemei taikomi ir žemesni koeficientai, todėl hektaro kainos taip pat žemesnės. Tačiau VĮ Registrų 
centro pateikiamuose verčių žemėlapiuose548 namų valdos aro kaina Vilniaus mieste yra nuo 5 001 iki 
78 000 litų už arą (atitinkamai nuo 500 100 iki 7 800 000 litų už hektarą), komercinės paskirties aro kaina 
svyruoja nuo 4 001 lito už arą iki 95 000 litų už arą (atitinkamai nuo 400 100 iki 9 500 000 litų už hektarą). 

Suprantama, kad kompensacija, skaičiuojama pagal rinkos neatitinkančius tarifus, savininkų 
netenkina. Asmens, atgavusio žemę natūra ir vėliau ją pardavusio, padėtis gerokai skirsis nuo asmens, 
gavusio kompensaciją už valstybės išperkamą žemę. 

 Reikia pažymėti, jog nuo 2012 metų lapkričio 22 dienos panaikinta galimybė už valstybės išperkamą 
žemę atlyginti vertybiniais popieriais.549 Šis kompensavimo būdas realiai neveikė jau kelerius metus – 
Vyriausybė dar 2010 m. spalio 26 d. protokoliniu sprendimu Nr. 69 laikinai sustabdė sprendimų dėl 
atlyginimų piliečiams už valstybės išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą valstybei priklausančiais vertybiniais 
popieriais priėmimą.550 Kompensavimas už valstybės išperkamą žemę vertybiniais popieriais žmonių buvo 
vertinamas teigiamai.551 Statistikos duomenimis, priimta 10 217 sprendimų išmokėti kompensaciją už 

                                                           

544 Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 6, 16, 21 straipsnių pakeitimo ir 

papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-1815, 2010 m. kovo 16 d. Projektas atsiimtas 2011 m. birželio 20 d. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366925&p_query=&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 723 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 

nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 6, 16, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-1815 atšaukimo ir Lietuvos 

Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10, 16, 21 straipsnių pakeitimo įstatymo ir 

Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat 

valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ // Valstybės žinios, 2011, Nr. 76-3668. 
545 Už valstybės išperkamą žemę, miškus ir vandens telkinius piliečiams atlyginama įskaitymu panaikinant piliečio pinigines prievoles 

valstybei, atsiradusias po nekilnojamojo turto nusavinimo iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo dienos. 
546 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ patvirtinta Valstybės 

išperkamos žemės, miško ir vandens telkinių vertės bei lygiavertiškumo nustatymo metodika // Valstybės žinios, 1999, Nr. 21-597.  
547 Priklausomai nuo žemės statuso gali būti taikomi ir papildomi koeficientai 0,4, 0,8 bei 1,2. Žr.: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ patvirtintos Valstybės išperkamos žemės, miško ir vandens 

telkinių vertės bei lygiavertiškumo nustatymo metodikos 6.2 ir 6.3 p. // Valstybės žinios, 1999, Nr. 21-597.  
548 Naujausi (2013 m.) lyginamieji verčių žemėlapiai. VĮ Registrų centras. Prieiga per internetą: 

<http://www.registrucentras.lt/ntr/masvert13/verciu_zmlp.php> (prisijungta 2013 m. birželio 28 d.; 2013 m. lapkričio 26 d. šiuo adresu 

nebeprieinama). 
549

 Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10, 16, 21 straipsnių pakeitimo ir 

papildymo įstatymas // Valstybės žinios, 2012, Nr. 135-6878. 
550 Situacija, kai Vyriausybė nevykdo jai priskirtos įstatymų reikalavimų įgyvendinimo tvarkos, turėtų būti vertinama kaip neatitinkanti 

Konstitucijos. Žr.: Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. vasario 11 d. sprendimas // Valstybės žinios, 2004, Nr. 24-740.  
551 Autorės interviu su asociacijos atstovu, 2011 m. balandžio 23 d.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366925&p_query=&p_tr2=2
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miesto žemę vertybiniais popieriais iš 71 939 sprendimų atkurti nuosavybės teises.552 Toks pakeitimas 
aiškinamas nurodant, jog šiuo metu valstybė įsipareigojusi, bet dar nekompensavusi vertybiniais popieriais 
9,9 mln. Lt vertės turto 2 900 asmenų, tačiau „jau priimtiems sprendimams atlyginti už valstybės išperkamą 
išlikusį nekilnojamąjį turtą valstybei priklausančiomis akcijomis šių akcijų nelieka“, be to, atlyginimas 
piliečiams už valstybės išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą akcijomis yra ekonomiškai nenaudingas ir 
neatitinka valstybės interesų.553  

Taigi galima konstatuoti, kad kompensavimo už valstybės išperkamą žemę mechanizmai arba 
neveikia, arba neatitinka savininkų interesų. 

 
 
II.7.2.4.2. Nuosavybės teisių atkūrimą sunkinanti viešojo administravimo institucijų veikla  

 

Kalbant apie problemas nuosavybės teisių atkūrimo administravimo procese, reikėtų atkreipti dėmesį į 
laikotarpį nuo prašymo atkurti nuosavybės teises pateikimo iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo – 
neretai jis užtrunka nepagrįstai ilgai. Pvz., 2011 m. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių veiklos 
ataskaitoje minimi atvejai, kai 2012 m. sausio 1 dieną nebuvo atkurtos nuosavybės teisės į turėtą žemę 
asmenims, kurie savo valią atgauti žemę natūra buvo pareiškę 1992 m.554 Nors viešojoje erdvėje populiaru 
tokį delsimą argumentuoti buvusių savininkų kalte, t. y. kad jie nepareigingai dalyvauja atkūrimo procese ar 
pradeda bylinėjimąsi teismuose, tačiau dažna Seimo kontrolierių atliktų tyrimų metu nustatoma delsimo 
priežastis – tai, kad pretendentas nebuvo teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais informuotas apie galutinį 
terminą valiai išreikšti arba nebuvo informuotas apie visus galimus kompensavimo būdus, arba nuosavybės 
teisių atkūrimo mirusiojo vardu klausimai (kartu ir kompensavimo klausimais) buvo derinami nenustačius 
mirusio pretendento teisėtų įpėdinių.555 Nepagrįstai ilgi terminai atskleidžia pagrindinę problemą: netinkamą 
viešojo administravimo pareigūnų funkcijų vykdymą. Tai ir nekokybiškas sklypų projektavimas atkuriant 
nuosavybės teises, ir netinkama laisvos valstybinės žemės fondo apskaita, ir jau minėtas ilgai trunkantis 
žemėtvarkos projektų rengimas bei įgyvendinimas, taip pat netinkamas teisės aktų taikymas, nesuteikiama 
arba netinkamai teikiama informacija,556 kitaip viešojo administravimo subjektų nekokybiškai vykdomos 
pareigos.557 Prie administravimo problemų reikia paminėti ir korupcijos riziką.558  

Tokios nuosavybės teisių atkūrimo administravimo problemos buvo nurodomos ir ankstesniame 
2005 m. Teisės instituto publikuotame tyrime „Žmogaus teisės Lietuvoje“, taigi galima konstatuoti jų 
tęstinumą.  

 

                                                           

552 Piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimas miestų teritorijoje iki 2013 m. balandžio 1 d. Nacionalinė žemės tarnyba. Prieiga per internetą: 

<http://www.nzt.lt/go.php/lit/Pilieciu-nuosavybes-teisiu-i-zeme-atkurimas-miestu-teritorijoje/659> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
553 Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10, 16 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo, 
Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 8 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą 

nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 

nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 3, 5, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo ir 4 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektų aiškinamasis 
raštas Nr. XIP-4769. Prieiga per internetą: 

 <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=432447> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
554 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2011 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
555 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2008 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
556 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2010 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
557 Seimo kontrolierių 2009 m. veiklos ataskaitoje minimas atvejis, kai, žemėtvarkos pareigūnams pametus išvadą, buvo netinkamai įformintas jos 
dublikatas. Dėl to asmens teisė į lygiavertį žemės sklypą buvo neįgyvendinta pasibaigus laisvos žemės fondui. Žr.: Lietuvos Respublikos Seimo 

kontrolierių 2009 m. veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
558 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2011 m. rugsėjo 30 dienos išvada „Dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatymo“. Prieiga per internetą: <http://www.zum.lt/documents/korupcija/110930-isvada-del-korupcijos-pasireiskimo-tikimybes.pdf> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=432447
http://www.lrski.lt/
http://www.lrski.lt/
http://www.lrski.lt/
http://www.lrski.lt/
http://www.zum.lt/documents/korupcija/110930-isvada-del-korupcijos-pasireiskimo-tikimybes.pdf
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II.7.2.5. Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos problemos  

 

Kaip jau buvo nurodyta, teisė į nuosavybę yra dinamiška, nes kinta turto formos, kurios konkrečiu 
laikotarpiu įgyja didžiausią vertę ir tampa interesų konflikto židiniu.559 Šį nuosavybės formų kitimą yra 
akcentavęs ir KT.560 Viena iš naujų nuosavybės formų, kelianti daug teisinių ginčų, ir viena iš dažniausiai 
visuomenės narių nurodomų kaip probleminė yra intelektinė nuosavybė.  

Intelektinės nuosavybės apsaugos aktualumą pagrindžia: pirma, kad tai yra vienas didžiausio 
visuomenės dėmesio sulaukiantis klausimas; antra, susijęs, ypač autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos 
atveju, su labai įvairių socialinių grupių atstovais (ne tik verslininkais, bet ir rašytojais, dailininkais, vertėjais, 
fotografais, dainininkais, muzikantais, šokėjais, dėstytojais ir kt.). Šiai sričiai taip pat būdingas labai aktyvus 
valstybinis reguliavimas. 

Pastebėtina, kad intelektinės nuosavybės apsaugos sutapatinimas su žmogaus teisės į nuosavybę 
apsauga nėra vieningai pripažįstamas. Specifinis intelektinės nuosavybės pobūdis bei koreliacija su kitomis 
žmogaus teisėmis, kai kurių mokslininkų nuomone, neleidžia vienareikšmiškai sutapatinti intelektinės 
nuosavybės su žmogaus teise į nuosavybę.561 Vis dėlto Lietuvoje dominuoja požiūris intelektinę nuosavybę 
be išlygų priskirti žmogaus teisės į nuosavybę sričiai ir ją saugoti pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
23 str. Tokia pozicija yra įtvirtinta tiek KT doktrinoje,562 tiek EŽTT praktikoje,563 taip pat sutinkama ir 
nacionaliniuose teisės mokslo darbuose.564 

Nors nurodyta, kad nuosavybės teisės objektai neturėtų būti vertinami skirtingai ir konstitucinė 
apsauga skirtingų objektų atžvilgiu neturėtų skirtis, tačiau galima rasti pavyzdžių, kuriais remiantis 
materialinė nuosavybė subordinuojama intelektinės nuosavybės apsaugai. 2000 m. liepos 5 d. KT nutarime 
Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo iškelta dilema tarp savininko nuosavybės teisės į vaizdo ir garso 
laikmenas (t. y. materialią nuosavybę), kuriose neteisėtai įrašyti kūriniai ir gretutinių teisių objektai, ir 
autoriaus ar gretutinių teisių subjekto teisės į įrašytą kūrinį ar kitą saugomą objektą (intelektinę nuosavybę) 
iš esmės nebuvo svarstoma, vienareikšmiškai pirmenybę atiduodant autorių teisių apsaugai: „Neteisėtai 
įgytas turtas netampa jį įsigijusio asmens nuosavybe. Taigi toks asmuo neįgyja nuosavybės teisių, kurios 
saugomos pagal Konstituciją.“565 Nors galima įžvelgti, kad teismas supainiojo skirtingas nuosavybės formas 
(materialią ir intelektinę), tačiau išvada lieka aiški – intelektinei nuosavybei buvo suteiktas prioritetas 
materialiosios nuosavybės atžvilgiu. 

Kalbant apie intelektinę nuosavybę, tai nėra vienalytė kategorija, ji apima skirtingų teisių grupę: 
autorių ir gretutines teises, išradimų, prekių ženklų, dizaino, juridinių asmenų pavadinimų apsaugą ir kt. 
Analizuojant atskiras intelektinės nuosavybės teises žmogaus teisių kontekste, problemiškiausiomis galima 
įvardyti autorių bei gretutinių teisių (toliau tekste abi teisių grupės patogumo dėlei vadinamos autorių 
teisėmis) ir prekių ženklų apsaugą. Tai liudija ir bendrosios kompetencijos teismų praktika: 2008–2012 m. 

                                                           

559 Plačiau žr.: Ely J. The Guardian of Every Other Right. New York: Oxford University Press, 1992, p. 6. 
560 KT 1996 m. balandžio 18 d. nutarimas // Valstybės žinios, 1996, Nr. 36-915. 
561 Beiter K. D. The Right to Property and the Protection of Interests in Intellectual Property – A Human Rights Perspective on the 

European Court of Human Rights‘ Decision in Anheuser – Busch Inc. V. Portugal. IIC, 2008, Heft 6, p. 717; Birštonas R. ir kt. 

Intelektinės nuosavybės teisė. Vilnius: Registrų centras, 2010, p. 41. 
562 KT 2000 m. liepos 5 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2000, Nr. 56-1669; šiame nutarime KT rėmėsi ir Konstitucijos 42 str. 3 d.; 

2009 m. kovo 27 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2009, Nr. 36-1390; 2011 m. sausio 6 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2011, Nr. 3-93. 
563 Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, no. 73049/01, § 72, ECHR, 27 January 2007.  
564 Mizaras V. Teisė į intelektinę nuosavybę žmogaus teisių sistemoje. Asmeninės neturtinės teisės ir jų gynimas (mokslinės 

konferencijos, skirtos Vilniaus universiteto Teisės fakulteto doc. dr. Alfonso Vileitos septyniasdešimtmečiui, medžiaga). Vilnius: Justitia, 

2001, p. 114–128.  
565 KT 2000 m. liepos 5 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2000, Nr. 56-1669.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{
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pirmosios instancijos teismuose išnagrinėtose civilinėse bylose dėl intelektinės nuosavybės didžiausią dalį 
sudarė bylos dėl autorių ir gretutinių teisių (1052 bylos) bei bylos dėl prekių ir paslaugų ženklų (265 
bylos).566 O bylos dėl patentų (23 bylos), dėl dizaino (6 bylos) ir bylos dėl kitų intelektinės nuosavybės 
objektų (21 byla) sudarė kur kas mažesnę šiuo laikotarpiu pirmosios instancijos teismuose išnagrinėtų bylų 
dalį. 

 

 

II.7.2.5.1. Probleminiai autorių teisių apsaugos aspektai 

 

Teisinis autorių teisių reglamentavimas ir apsaugos standartas nusistovėjo iki analizuojamojo laikotarpio. 
Kaip buvo įvardyta Teisės instituto 2005 m. publikuotame tyrime „Žmogaus teisės Lietuvoje“, valstybės 
pastangos užtikrinti deramą autorių teisių apsaugą prasidėjo iš karto po Nepriklausomybės atgavimo, o 
didžiausią įtaką teisiniam reglamentavimui darė derinimas su tarptautiniais ir ES teisės aktais, kartu 
perimant Vakarų valstybėse nusistovėjusius apsaugos standartus, taip pat buvo prisijungta prie svarbiausių 
tarptautinių konvencijų bei sukurta institucijų, ginančių autorių teises, sistema.567  

Analizuojamuoju laikotarpiu teisės į nuosavybės užtikrinimo kontekste vykusius pokyčius galima 
skirti į dvi grupes: pirma, pokyčiai, susiję su autorių teisių apribojimų reglamentavimu; antra, pokyčiai 
autorių teisių gynimo srityje.  
 

 

II.7.2.5.1.1. Autorių teisių apribojimų reglamentavimas 

 

Nurodytai sričiai aktualūs pokyčiai pasireiškė dviejų Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių 
įstatymo568 pakeitimo įstatymų – 2008569 ir 2012 m.570 – priėmimu. Abiejų įstatymų tikslas buvo pakeisti jau 
anksčiau egzistavusių autorių teisių ribojimų taikymo sąlygas, taip pat atsirado keletas naujų apribojimų. 
Todėl šie pakeitimai tiesiogiai aktualūs teisės į nuosavybę požiūriu – valstybė gali ir turi nustatyti autorių 
teisių apribojimus ir jų sąlygas, tačiau šiems, kaip ir bet kokiems kitiems, teisės į nuosavybę apribojimams 
taikomi anksčiau aptarti reikalavimai: ribojimus turi nustatyti įstatymas; ribojimai turi būti būtini 
demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves, Konstitucijoje įtvirtintas 
vertybes ir (arba) konstituciškai svarbius tikslus; ribojimai turi atitikti proporcingumo ir būtinumo 
reikalavimus. Bendrai vertinant įvykusių reglamentavimo pokyčių turinį, darytina išvada, jog teisės į 
nuosavybę požiūriu apsauga ne sumažėjo, o padidėjo. Svarbiausios įsigaliojusios nuostatos (ir labiausiai 
kontroversiškos) yra dėl kompensacinio atlyginimo už kūrinio atgaminimą asmeniniais tikslais (Autorių 
teisių ir gretutinių teisių įstatymo 20 str. ir šio įstatymo 1 priedas) ir kūrinio atgaminimą asmeniniais tikslais 

                                                           

566 Teismų statistika. Prieiga per internetą: <http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
567 Matulionytė R. Autorių teisės ir gretutinės teisės // Čepas A. ir kt. Žmogaus teisės Lietuvoje. Leidinys parengtas pagal JTVP 

programos „Parama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje planą“. Vilnius: Naujos 

sistemos, 2005. 
568 Valstybės žinios, 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125. 
569

 Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymas // Valstybės žinios, 2008, Nr. 35-

1243.  
570 Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 2, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 39, 58, 75 straipsnių ir 

Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 20(1) straipsniu ir 1, 2 priedais įstatymas // Valstybės žinios, 2012, Nr. 6-

177.  
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reprografijos būdu taikymo (201 str., ir šio įstatymo 2 priedas). Teisių turėtojai pastaruosius metus nuolat 
teikė argumentus, jog senasis, 2003 m. nustatytas kompensacinio atlyginimo mechanizmas, nors formaliai 
įstatyme įtvirtintas, neveikia, o to priežastis – akivaizdžiai rinkos realijų neatitinkantis laikmenų, su kuriomis 
siejama kompensacinio atlyginimo prievolė, sąrašas.571 Kitaip tariant, buvo teigiama, jog valstybė, nustačiusi 
autorių teisių apribojimus visuomenės naudai, deramai nekompensuoja teisių turėtojams dėl tokių 
apribojimų kylančių nuostolių. Nurodyti trūkumai buvo pašalinti Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą 
papildžius priedu, kuriame išdėstytas gerokai platesnis laikmenų ir įrenginių, už kuriuos mokamas 
kompensacinis atlyginimas, sąrašas, įskaitant, pvz., atminties korteles, USB atmintines, asmeninius 
kompiuterius, mobiliuosius telefonus ir televizorius su atminties įtaisu ir garso bei vaizdo įrašymo funkcija.  

Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad nurodytas teisių turėtojų interesų užtikrinimo procesas lieka 
nebaigtas – nors aptariamas įstatymas įsigaliojo 2012 m. sausio mėn. pradžioje, net ir šio tyrimo atlikimo 
metu, t. y. praėjus 1,5 m., dar nebuvo priimtas kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą 
reprografijos būdu mokėjimo sąlygas ir tvarką reglamentuojantis aprašas, kurį turėtų patvirtinti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė (palyginimui – aprašas, skirtas kompensaciniam atlyginimui už atgaminimą 
asmeniniais tikslais, buvo patvirtintas 2012 m. birželį). Nurodyto aprašo nepatvirtinus, naujosios Autorių 
teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatos nėra tinkamai įgyvendinamos. Toks delsimas priimti įstatymo 
įgyvendinamąjį teisės aktą rodo valstybės institucijų darbo organizavimo trūkumą. 

Nurodytas įstatymo pakeitimas buvo palankus teisių turėtojams ir kitu požiūriu – anksčiau Autorių 
teisių ir gretutinių teisių įstatymo įtvirtinti autorių teisių apribojimai buvo papildyti naujomis sąlygomis, 
stipriai siaurinančiomis praktiniu požiūriu svarbiausių apribojimų taikymą, pvz., kūrinio atgaminimas 
asmeniniais tikslais galimas tik jei atgaminamas egzempliorius buvo išleistas ar viešai paskelbtas teisėtai 
(Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 20 str. 1 d.), kūrinio atgaminimas reprografijos būdu turi būti 
atliktas asmeniniais tikslais (šio įstatymo 201 str. 1 d.), kūriniai padaromi viešai prieinami bibliotekų ir 
panašių įstaigų terminaluose, jei kūrinio nėra viešoje prekyboje (nurodomo įstatymo 22 str. 3 p.). Reikėtų 
paminėti, kad yra ir priešingų, apribojimų taikymą išplečiančių pakeitimų: atsirado naujų apribojimų (pvz., 
Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 22 str. 4 p.), kai kurie apribojimai taikomi platesnio turtinių teisių 
skaičiaus atžvilgiu (pvz., šio įstatymo 26 str.). Tačiau nurodyti apribojimai yra nedidelės ekonominės vertės, 
ir jų priimtinumą teisių turėtojams rodo tai, kad svarstant įstatymo pakeitimus šių naujų apribojimų 
nustatymui nebuvo prieštaraujama. Dar vienas autorių teisių apsaugos stiprėjimo pavyzdys yra aptariamo 
įstatymo 33 str. – 2008 m. šio įstatymo pakeitimu šis apribojimas buvo išplėstas,572 o 2012 m. pakeitimas 
nustatė papildomą nekomercinių tikslų reikalavimą, kas vėl susiaurino apribojimo taikymą.  

Taigi bendras pakeitimų poveikis autorių teisių apribojimams buvo palankus autorių teisių 
turėtojams, nes susiaurino apribojimų apimtį, atitinkamai išplėsdamas kūrinių kontrolę, todėl aptartų 
teisinio reglamentavimo pokyčių (išskyrus delsimą priimti įstatymo įgyvendinamąjį teisės aktą, 
reglamentuojantį kompensacinio atlyginimo už reprografinį atgaminimą mokėjimą) konflikto su 
Konstitucijos 23 str. nėra.573 

 

 

 

                                                           

571 Laikmenų sąrašas buvo nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 1106 // Valstybės žinios, 

2003, Nr. 84-3847. 
572 Mizaras V. Autorių teisė. I tomas. Vilnius: Justitia, 2008, p. 586–590. 
573 Pastebėtina, kad, kūrinių naudotojų nuomone, įvykę pasikeitimai neigiamai vertintini kitų konstitucinių nuostatų kontekste, pvz., 

Konstitucijos 25 str. nustatytos teisės į informaciją požiūriu. 
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II.7.2.5.1.2. Neefektyvus autorių teisių gynimas 

 

Teisės instituto 2005 m. publikuotame tyrime „Žmogaus teisės Lietuvoje“ kaip viena iš pagrindinių autorių 
teisės apsaugos problemų buvo pateiktas gana didelis teisių pažeidimų skaičius. Galima konstatuoti, kad 
nurodyta problema išliko aktuali ir tiriamuoju laikotarpiu – pvz., „Business Software Alliance“ (BSA) 
duomenimis,574 2008–2011 m. Lietuvoje 54 proc. naudojamų kompiuterinių programų buvo 
nelicencijuotos, o ES mastu kompiuterinių programų piratavimo lygis šiuo periodu krito nuo 35 iki 33 proc. 
Visuomenės apklausos rodo, kad Lietuvos vartotojai neteisėtą kūrinių kopijavimą mano esant normalų 
elgesį – daugiau kaip pusė apklaustų asmenų nurodo atgaminantys garso ar vaizdo kūrinius iš nelegalių 
šaltinių.575 

2006 m. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas buvo išdėstytas nauja redakcija ir šį keitimą 
labiausiai lėmė poreikis įgyvendinti 2004 m. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl intelektinės 
nuosavybės teisių gynimo,576 kurios vienas iš pagrindinių tikslų ir buvo siekis nustatyti civilinius gynybos 
būdus, padedančius siekti aukšto lygio intelektinės nuosavybės teisių apsaugos. Tendencija įvairiomis 
kryptimis stiprinti autorių teisių apsaugą gynimo srityje pastebima ir analizuojamuoju laikotarpiu. Galima 
išskirti keletą valstybės instititucijų veiklos krypčių. 

Pirma, buvo griežtinama administracinė ir baudžiamoji atsakomybės už autorių teisių pažeidimus. 
2009 m. Baudžiamojo kodekso 170, 191, 192 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 1701 
straipsniu įstatymu577 buvo išplėsta baudžiamoji atsakomybė, apimant ir gretutinių teisių pažeidimus. Dar 
žymesnis buvo ATPK keitimas,578 kuriuo nustatoma atsakomybė už neteisėtą kūrinių ir gretutinių teisių 
objektų viešą atlikimą, atgaminimą, viešą paskelbimą ar kitokį panaudojimą nekomerciniais tikslais. 

Antra, valstybės iniciatyva buvo bandoma didinti autorių teisių apsaugą skaitmeninėje erdvėje. 
Aiškiausi pokyčiai taip pat įvyko teisinio reglamentavimo srityje: įgyvendinant Lietuvos Respublikos 
informacinės visuomenės paslaugų įstatymą,579 buvo patvirtintas Galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, 
sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo tvarkos aprašas,580 kurio paskirtis buvo suteikti 
teisių turėtojams galimybę operatyviai ir nesikreipiant į teismą užkirsti kelią naudoti jų kūrinius internete be 
teisių turėtojų leidimo. Tiesa, suinteresuotų asmenų teigimu, šiuo aprašu nustatyta procedūra yra neefektyvi 
ir praktikoje neveikianti dėl ilgos procedūros trukmės, kurią, be kita ko, prailgina pagal aprašą tarpininko 
atliekama informacijos neteisėtumo įvertinimo procedūra. V. Mizaras yra atkreipęs dėmesį, kad operatyviau 
yra iš karto kreiptis į teismą ir prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.581 

                                                           

574 Shadow market. 2011 BSA global software piracy study. Ninth edition, May 2012. Prieiga per internetą: 

<http://globalstudy.bsa.org/2011/downloads/study_pdf/2011_BSA_Piracy_Study-Standard.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
575 Kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais masto Lietuvoje tyrimas. Spinter tyrimai, 2010 m. kovas. Prieiga per internetą: 

<http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Autoriu_teises/196/16/262> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
576

 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo. Specialusis 

leidimas, 2004-12-30, Nr. 1. 
577

 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170, 191, 192 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 170
1
 straipsniu 

įstatymas // Valstybės žinios, 2009, Nr. 87-3663. 
578

 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 13, 15, 41, 142, 172(19), 172(21), 173(5), 214, 214(10), 214(19), 221, 

224, 232, 232(1), 233, 246(1), 246(6), 259(1), 262, 281, 288, 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo 41(12), 43(11), 

43(12), 142(11), 187(13) straipsniais ir 214(12), 214(13) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas // Valstybės žinios, 2009, 

Nr. 89-3805. 
579 Valstybės žinios, 2006, Nr. 65-2380.  
580

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 881 „Dėl galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, 

pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2007, Nr. 94-3784. 
581 Mizaras V. Autorių teisė. I tomas. Vilnius: Justitia, 2008, p. 586–590, 469. 

http://globalstudy.bsa.org/2011/downloads/study_pdf/2011_BSA_Piracy_Study-Standard.pdf
http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Autoriu_teises/196/16/262
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=277491
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Trečia, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ėmėsi papildomų iniciatyvų spręsti autorių teisių 
apsaugos problemas skaitmeninėje erdvėje. Šios institucijos iniciatyva buvo sudaryta darbo grupė, kuriai 
pavesta išanalizuoti autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo priemones skaitmeninėje aplinkoje 
reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir, esant poreikiui, pateikti Kultūros ministerijai 
pasiūlymus, kaip tobulinti šios srities reguliavimą. Vienas iš svarbiausių darbo grupės svarstymų objektų 
buvo baudžiamosios atsakomybės už autorių teisių pažeidimus internete nustatymas. Vis dėlto, atsižvelgiant 
į tai, kad siūlymas taikyti baudžiamąją atsakomybę už šiuos pažeidimus sukeltų neigiamą visuomenės 
reakciją, taip pat jog baudžiamojon atsakomybėn pagal siūlomą reglamentavimą gali būti patraukti labai 
jauni, tikrųjų kriminalinių ketinimų neturintys žmonės, priimtinas sprendimas kol kas nerastas ir šį klausimą 
planuojama svarstyti toliau. 

Tačiau kartu pastebėtina ir autorių teisių ekspertų pozicija, jog teisinis atsakomybės už autorių teisių 
pažeidimus griežtinimas yra nepakankama ir neveiksminga priemonė. Daug pažeidimų ir ypač 
skaitmeninėje aplinkoje padaro komercinių tikslų nesiekiantys asmenys, vartotojai dėl įvairialypių priežasčių: 
racionalios pigesnio ir greitesnio kopijavimo iš nelegalaus šaltinio galimybės, legalios alternatyvos 
nebuvimo, negalėjimo atskirti teisėtų ir neteisėtų šaltinių ir pan. Todėl ir problemos sprendimai turėtų būti 
kompleksiniai, įvertinantys ir apimantys susijusias ekonomines ir socialines aplinkybes.582 Kaip viena iš 
svarbiausių neteisinio pobūdžio poveikio priemonių laikytina informacijos sklaida. Už autorių teisių 
apsaugos politikos formavimą ir įgyvendinimą atsakinga Kultūros ministerija analizuojamu laikotarpiu 
vykdė Visuomenės švietimo intelektinės nuosavybės teisių klausimais programą,583 taip pat iš dalies 
finansuoja antipiratinių akcijų projektus,584 kuriais siekiama labai įvairioms tikslinėms grupėms (pvz., 
jaunimui), taip pat neapibrėžtam asmenų ratui suteikti informaciją apie teisėtumo aspektus naudojant 
kūrinius. 

Apibendrinant teigtina, kad valstybės institucijos reaguoja į nurodytą autorių teisių pažeidinėjimo 
problemą, tačiau teisinės poveikio priemonės praktiškai nėra labai veiksmingos ir todėl turi būti papildomos 
neteisinėmis, į galutinius vartotojus orientuotomis poveikio priemonėmis. 

 

II.7.2.5.2. Probleminiai prekių ženklų apsaugos aspektai 

 

Kaip ir autorių teisių apsaugos atveju, teisinis prekių ženklų reglamentavimas nusistovėjo iki tiriamojo 
laikotarpio pradžios: sukurta tarptautinius standartus atitinkanti norminė bazė bei institucinė struktūra ir 
šiuo požiūriu Lietuva neišsiskiria iš pasaulinio prekių ženklų apsaugos konteksto. Teisės į nuosavybę 
aspektu galima išskirti dvi aktualias sritis: pirma, prekių ženklų savininkų teisių reguliavimo pokyčius, antra, 
prekių ženklų klastojimo problemą. 
 

 

 

 

                                                           

582 Į taikomų priemonių kompleksinį pobūdį buvo atkreiptas dėmesys ir Instituto 2005 metų tyrime. Žr.: Matulionytė R. Autorių teisės ir 

gretutinės teisės // Čepas A. ir kt. Žmogaus teisės Lietuvoje. Leidinys parengtas pagal JTVP programos „Parama įgyvendinant Nacionalinį 

žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje planą“. Vilnius: Naujos sistemos, 2005, p. 104. 
583 Ši programa buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-706 (Valstybės žinios, 

2007, Nr. 19-723), naujai patvirtinta 2010 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. ĮV-260 (Valstybės žinios, 2010, Nr. 54 -2667). 
584 Žr.: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. ĮV-430 // Valstybės žinios, 2011, Nr. 73-3528.  
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II.7.2.5.2.1. Prekių ženklų savininkų teisės 

 

Tiriamuoju laikotarpiu, derinant Lietuvos Respublikos teisės aktus su ES teisės aktais585 ir Singapūro 
sutartimi586 bei įgyvendinant 2008–2012 m. Vyriausybės programą,587 2012 m. lapkričio 8 d. buvo priimtos  
 
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo588 pataisos589, įsigaliojusios nuo 2013 m. birželio 1 d.  

Visus Prekių ženklų įstatymo pakeitimus sąlygiškai galima skirstyti į dvi grupes: pirma, pokyčius, 
susijusius su prekių ženklų savininkų teisių plėtimu, ir, antra, pokyčius, susijusius su prekių ženklų savininkų 
teisių ribojimais.  

Pokyčiai, susiję su prekių ženklų savininkų teisių plėtimu. Vienas ryškesnių žingsnių, plečiančių 
savininko teises prekių ženklų srityje – nuo 2013 m. birželio 1 d. panaikintas licencinių sutarčių 
registravimas kaip privaloma licencinės sutarties įsigaliojimo sąlyga trečiųjų asmenų atžvilgiu (Prekių ženklų 
įstatymo 44 str. 5 d.). Pasirinktinė licencinių sutarčių registracijos tvarka buvo numatyta ir iki šio įstatymo 
pakeitimo, tačiau tik iš dalies, nes sutarties įregistravimas sukeldavo palankesnes teisines pasekmes – 
licencinė sutartis tretiesiems asmenims įsigaliodavo nuo jos įrašymo į Lietuvos Respublikos prekių ženklų 
registrą dienos. Pasirinktinio licencinių sutarčių registravimo tvarkos įtvirtinimas yra vertintinas kaip 
teigiamas plečiant prekių ženklų savininkų teises,590 nors ir kelia teisinio aiškumo trečiųjų asmenų atžvilgiu 
klausimą.591  

Teigiamai savininkų atžvilgiu vertintini ir procedūriniai prekių registravimo tvarkos pakeitimai: 
atsisakyta reikalavimo pateikti notariškai patvirtintus dokumentus registruojant licencines sutartis (Prekių 
ženklų įstatymo 44 str.) bei atskirą dokumentą, liudijantį mokesčio sumokėjimą (aptariamo įstatymo 11, 15, 
16, 23, 26, 32, 36, 43, 44 str.), supaprastinta ženklo registracijos paraiškos padavimo datos suteikimo 
procedūra (šio įstatymo 12 str.), numatyta galimybė padalinti prekių ženklo paraišką ar ženklo registraciją 
(aptariamo įstatymo 231 str.). 

Be to, Prekių ženklų įstatymo 5 str. atsisakyta baigtinio prekės ženklą sudarančių žymenų sąrašo: 
prekės ženklas gali būti sudarytas iš bet kokių grafiškai pavaizduojamų žymenų. Kitaip tariant, išplečiama 
prekių ženklų teisinė apsauga ir įtvirtinama galimybė prekės ženklu vadinti bet kokį grafiškai apibrėžiamą 

                                                           

585 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 „Dėl Bendrijos prekių ženklo“ (kodifikuota redakcija) // Europos 

Sąjungos oficialusis leidinys L 2009, Nr. 78; 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių 

teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) // Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 2008, Nr. 299.  
586 2012 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuota Singapūro sutartis dėl prekių ženklų įstatymų suvienodina procedūrines 

prekių ženklų taisykles // Valstybės žinios, 2012, Nr. 135-6877.  
587 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 189 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų 

programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 33-1268. 
588 Valstybės žinios, 2000, Nr. 92-2844. 
589 Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 36, 38, 43, 44, 46, 47, 49 

straipsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 231 straipsniu įstatymas // Valstybės žinios, 2012, Nr. 135-

6870. 
590 Želvys A. Teisių į prekių ženklus licencijavimo probleminiai aspektai. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: 

Vilniaus universitetas, 2011. Prieiga per internetą: <http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110222_154625-

80284/DS.005.0.01.ETD p.79-80> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
591 Prekių ženklų įstatymo 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 36, 38, 43, 44, 46, 47, 49 straipsnių pakeitimo ir 

papildymo, Įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 231 straipsniu įstatymo projekto aiškinamasis raštas Nr. XIP-4343. Prieiga 

per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=422934&p_query=&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  

http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110222_154625-80284/DS.005.0.01.ETD%20p.79-80
http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110222_154625-80284/DS.005.0.01.ETD%20p.79-80
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=422934&p_query=&p_tr2=2
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objektą. Nors mokslininkai ir ankstesnę įstatymo versiją buvo linkę interpretuoti kaip pavyzdinę,592 tačiau 
ženklo sampratos išplėtimas įstatymų lygiu yra pozityvus žingsnis savininkų teisių atžvilgiu. 

Pokyčiai, susiję su prekių ženklų savininkų teisių ribojimais. Kai kurie reglamentavimo 
pakeitimai, tikslinantys ir griežtinantys procedūrinius reikalavimus, gali būti vertinami kaip siaurinantys 
savininko teises. Pirmiausia, Prekių ženklų įstatymo 47 str. įvedama griežtesnė savininko veiklos vertinimo 
tvarka: ženklo registracija gali būti panaikinta, jeigu per penkerius metus po ženklo registracijos ženklo 
savininkas nepradėjo ženklu žymėti prekių ir (ar) paslaugų, nebent tai gali būti pateisinta rimtomis ir nuo 
ženklo savininko valios nepriklausančiomis aplinkybėmis. Ankstesnėje redakcijoje vertinimo kriterijus buvo 
„rimtai nesirengė juo žymėti“, o galiojantis įstatymas nustato reikalavimą „iš tikrųjų nepradėjo ženklu 
žymėti“. Kitaip tariant, apsunkinamos savininko galimybės įrodinėti naudojimąsi jam priklausančiu prekės 
ženklu.  

Dar vienas pakeitimas, apribojantis prekės ženklo savininko teises, įtvirtintas Prekių ženklų įstatymo 
46 str. 4 d. Pagal šią nuostatą vėlesnio prekių ženklo registracija galės būti pripažinta negaliojančia ar 
panaikinta, tik jei anksčiau įregistruoto ženklo savininkas per penkerių metų laikotarpį prieštaraus dėl 
vėlesnio ženklo naudojimo. O ankstesnė Prekių ženklų įstatymo redakcija buvo nustačiusi daug platesnį 
reikalavimą savininko elgesiui – „akivaizdžiai toleravo“. Toks siaurinimas gali reikšti pareigą savininkui itin 
atidžiai sekti visus naujai registruojamus prekių ženklus. 

Taigi, Prekių ženklų įstatymo 46 ir 47 str. pakeitimai gali būti vertinami kaip apribojantys prekių 
ženklų savininkų teises, tačiau, kita vertus, abiem atvejais galima pagrįsti jų būtinumą siekiant apsaugoti kitų 
asmenų (t. y. kitų rinkos dalyvių) teises bei Konstitucijoje įtvirtintas vertybes ir konstituciškai svarbius 
tikslus (ypač Konstitucijos 46 str. įtvirtintą sąžiningos konkurencijos laisvės apsaugą); neatrodo, kad 
nurodyti apribojimai būtų neproporcingi, nes prekės ženklo savininkui nustatytas pakankamai ilgas – 
penkerių metų – laikotarpis savo interesams apsaugoti. 

 

II.7.2.5.2.2. Prekių ženklų klastojimas 

 

Pagrindinė problema, kylanti prekių ženklų apsaugos kontekste – prekių ženklo klastojimas, t. y. 
sąmoningas prekių ženklo naudojimas žymėti prekes nesant ženklo savininko leidimo, siekiant šias prekes 
realizuoti. Šios problemos aktualumą liudija tiek paplitęs prekių ženklo naudojimas verslo santykiuose,593 
tiek itin platus klastojamų prekių ratas,594 tiek klastojimo apimtys,595 tiek klastojimui palankus visuomenės 
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 Zmejauskaitė R. Nematomo žymens registravimo prekių ženklu teisinė problematika. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). 

Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013. Prieiga per internetą:  

<http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2013~D_20130418_110639-98185/DS.005.0.01.ETD> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
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 Valstybinio patentų biuro duomenimis, 2012 m. pabaigoje Lietuvoje galiojo 79 113 prekių ženklų registracijų, kurioms prašymai suteikti 

apsaugą buvo paduoti nacionaliniu ir tarptautiniu keliu bei 888 373 Bendrijos prekių ženklai, registruoti ES Bendrijos prekių ženklų registre. Žr.: 

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro metinė apžvalga, 2012. Prieiga per internetą: <http://www.vpb.gov.lt/metines_at/VPB_2012.pdf> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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 Pvz., 2012 m. Europos Komisijos ataskaitoje apie Europos Sąjungos muitinių vykdomo intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimą kaip 

populiariausia klastojamų prekių grupė nurodoma vaistai, maisto produktai, kūno priežiūros priemonės, mobilieji telefonai, drabužiai, 

elektroninės prekės, žaislai ir kt. Žr.: Report on EU customs enforcement of intellectual property rights. Results at the EU border – 2011. 

European Comission. Prieiga per internetą:  

<http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2012_ipr_statistics_en.pdf> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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 Lietuvos Respublikos muitinė 2008–2011 m. sulaikė 2 083 745 vienetus suklastotų prekių. Žr.: Report on EU customs enforcement of 

intellectual property rights. Results at the EU border - 2008, 2009, 2010, 2011. Prieiga per internetą: 

<http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/archive_en.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 
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požiūris.596 Be to, prekių ženklų klastojimo problema yra tarptautinė. Didžioji dauguma klastotų prekių yra 
gaminamos kitose valstybėse – prekių, sulaikytų 2008–2011 m. dėl intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimo, kilmės šalimis įvardijamos Kinija, Indonezija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Turkija, Tailandas, 
Honkongas, Singapūras, Tunisas, Tailandas, Egiptas, Panama, Sirija.597 Tinkamos prekių ženklų savininkų 
nuosavybės apsaugos poreikį lemia ir geografinės padėties bei valstybine siena einančios išorinės ES sienos 
nulemta Lietuvos kaip tranzitinės valstybės padėtis.598 

Galima teigti ir dar daugiau – sienos su ES valstybėmis nebuvimas palengvina klastočių patekimą į 
Lietuvos rinką ir kartu apsunkina savininkų teisių įgyvendinimą. Kitaip tariant, Lietuvos valstybė, 
kontroliuodama tik dalį savo sienos, negali užtikrinti, jog suklastotos prekės nepateks per 
nekontroliuojamas valstybės sienas iš kitų ES valstybių. 

Taip pat kaip palankią klastotų prekių platinimui aplinkybę reikia pažymėti tiriamuoju laikotarpiu 
sėkmingai besiplėtojančią internetinę prekybą. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos metinėse 
ataskaitose pastebima, jog siuntinių kiekio didėjimas yra siejamas su elektroninės prekybos plėtra.599 Pirkėjo 
galimybės internetu iš ne Lietuvos jurisdikcijoje esančio pardavėjo nusipirkti ir paštu gauti klastotą prekę 
stipriai išaugo, drauge išaugo ir prekių ženklų savininkų teisių pažeidimo rizika. Muitinės atstovų teigimu, 
didžioji dalis klastotų prekių Lietuvoje yra sulaikoma tikrinant fizinių asmenų užsakomas siuntas.600 Tokia 
pati tendencija pastebima ir visoje Europoje: 2010 ir 2011 m. itin išaugę paštu gabenamų klastočių kiekiai 
siejami su augančia internetine prekyba.601 

Analizuojant muitinės atliekamą prekių ženklų savininkų apsaugą, galima pastebėti dar vieną 
tendenciją. Tiriamuoju laikotarpiu augo klastotų prekių sulaikymo atvejų skaičius: 2008 m. – 56 atvejai, 
2009 m. – 80 atvejų, 2010 m. – 198 atvejai, 2011 m. – 394 atvejai.602 Kita vertus, augant sulaikymo atvejų 
skaičiui, sulaikomų prekių vienetų augimas yra mažesnis ar net mažėjantis: 2008 m. sulaikyti 495 846 vnt., 
2009 m. – 637 194 vnt., 2010 m. – 757 990 vnt., 2011 m. – 192 715 vnt.603 Kitaip tariant, tiriamojo 
laikotarpio pradžioje buvusią tendenciją siųsti daug klastotų prekių vienoje siuntoje keičia kita – siųsti keletą 
siuntų ir nedaug klastotų prekių kiekvienoje iš jų. Toks pokytis itin apsunkina muitinės pareigūnų fizines 

                                                           

596 2009 m. Muitinės departamento atliktoje apklausoje tik dešimtadalis apklaustųjų nurodė, kad jiems svarbus prekės originalumas ir kad 

jie niekada neperka klastočių. Žr.: Apklausa: 57 proc. apklaustųjų yra įsigiję klastočių. Naujienų portalas „Delfi“, 2009 m. gegužės 12 d. 

Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/verslas/verslas/apklausa-57-proc-apklaustuju-yra-isigije-klastociu.d?id=22084858> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
597 Žr.: Metines Europos Komisijos ataskaitas dėl ES muitinės vykdomo intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo. Pvz., Report on EU 

cistoms enforcement of intellectual property rights. Results at the EU border – 2010. European Comission. Prieiga per internetą:  

<http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2010.pdf> 

(prisijungta 2013 m. birželio 19 d.). 
598 Laurinavičius A. Komerciniai ženklai kaip tarptautinės rinkos apsaugos konceptas // Intelektualinė ekonomika, 2008, Nr. 1 (3), p. 29–

40.  
599 Pašto ir pasiuntinių sektoriaus 2012 m. apžvalga. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba. Prieiga per internetą: 

<http://www.rrt.lt/lt/apzvalgos-ir-ataskaitos/pasto-ir-pasiuntiniu-ag2f/2012_932.html> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
600 Autorės interviu su Muitinės departamento atstovais, 2013 m. birželio 26 d.  
601 Report on EU cistoms enforcement of intellectual property rights. Results at the EU border – 2012. European Comission. Prieiga per 

internetą:  

<http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2013_ipr_statistics_e

n.pdf> (prisijungta 2013 m. birželio 19 d.).  
602 Results at the EU border 2008, 2009, 2010, 2011. Prieiga per internetą: 

 <http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm>  

(prisijungta 2013 m. birželio 19 d.).  
603 Ten pat. 

http://www.rrt.lt/lt/apzvalgos-ir-ataskaitos/pasto-ir-pasiuntiniu-ag2f/2012_932.html
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galimybes saugoti prekių ženklų savininkų teises (pvz., 2012 m. I ketvirtį gauta 1 496 101 tarptautinės 
korespondencijos siunta ir tarptautiniai pašto siuntiniai604) ir aptikti klastotes.  

Tiriamuoju laikotarpiu taip pat augo ir pagal BK 204 str. „Svetimo prekių ar paslaugų ženklo 
naudojimas“  užregistruotų  nusikalstamų  veikų  skaičius.  2008 m. buvo  užregistruotos  34,  2009 m. – 36,  
2010 m. – 68, 2011 m. – 106, 2012 m. – 71 nusikalstama veika.605 Šis augimas siejamas su aktyviu prekių 
ženklų savininkų ar jų atstovų gynimu nuo klastotų prekių rinkoje. 

Kartu pastebėtina, kad valstybės taikomos priemonės daugiausia nukreiptos į pažeidėjų nustatymą ir 
sankcijų jiems taikymą. Tačiau pasigendama informacijos sklaidos suklastotų prekių vartotojams, kurie 
dažnai sąmoningai renkasi tokias prekes. Pasiremiant užsienio valstybių praktika, poveikis galėtų būti 
daromas informuojant vartotojus (ypač pasitelkiant socialinę reklamą) apie grėsmes, kurias gali kelti 
suklastotos prekės. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

604 Pašto ir pasiuntinių sektoriaus 2013 m. I ketvirčio apžvalga. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba. Prieiga per internetą: 

<http://www.rrt.lt/lt/apzvalgos-ir-ataskaitos/pasto-ir-pasiuntiniu-ag2f/2013_m.html> (prisijungta 2013 m. birželio 19 d.).  
605 Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje (Forma_1G). Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Prieiga per internetą: 

<http://www.ird.lt/infusions/report_manager/report_manager.php?metai=2008&menuo=12&idAta=1&rt=1&oldYear=2008&id=198&i

dStat=10&regionas=0&id3=1#Atas-1G> (prisijungta 2013 m. birželio 19 d.).  

http://www.ird.lt/infusions/report_manager/report_manager.php?metai=2008&menuo=12&idAta=1&rt=1&oldYear=2008&id=198&idStat=10&regionas=0&id3=1#Atas-1G
http://www.ird.lt/infusions/report_manager/report_manager.php?metai=2008&menuo=12&idAta=1&rt=1&oldYear=2008&id=198&idStat=10&regionas=0&id3=1#Atas-1G
http://www.ird.lt/infusions/report_manager/report_manager.php?metai=2008&menuo=12&idAta=1&rt=1&oldYear=2008&id=198&idStat=10&regionas=0&id3=1#Atas-1G
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III. POLITINIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS – TEISĖ TIESIOGIAI 

DALYVAUTI VALDANT SAVO ŠALĮ 

_______________ 
Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė 

 

III.1. Užtikrinimo padėtis Lietuvoje 2008–2013 m. 

Teisės tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį užtikrinimo mechanizmas (teisė būti išrinktam, įstatymų leidybos 
iniciatyvos teisė, referendumo teisė, teisė kritikuoti valdžios institucijas ir pareigūnus, peticijos teisės ir t. t.) 
Lietuvoje yra veikiantis, tačiau ganėtinai apmaudu, kad ryškesnių pokyčių, gerinančių teisės tiesiogiai 
dalyvauti valdant savo šalį užtikrinimą tiriamuoju laikotarpiu, nepastebėta. Kaip bus matoma, ir Žmogaus 
teisių stebėjimo institutas konstatuoja šį faktą kasmetinėse apžvalgose.  

Kalbant apie problemines piliečių teisės dalyvauti valdant savo šalį užtikrinimo sritis, nurodytina, kad 
Žmogaus teisių stebėjimo institutas Žmogaus teisių įgyvendinimo Lietuvoje 2007–2008 m. apžvalgoje mini 
Lietuvos Respublikos pilietybės suderinamumo su kitomis pilietybėmis problemą, rinkimų tvarkos 
pažeidimus bei ribotas tiesioginės demokratijos galimybes.606;607 Analogiškoje 2009–2010 m. Žmogaus teisių 
stebėjimo instituto apžvalgoje identifikuojamos ribotos tiesioginės demokratijos galimybės, pabrėžiant 
referendumų organizavimo ir įstatymų leidybos iniciatyvos trūkumus;608 šio instituto 2011–2012 m. 
apžvalgoje taip pat nurodomos ribotos tiesioginės demokratijos galimybės, be to, įvardijami laisvų rinkimų 
pažeidimai.609  

Nacionaliniai ir tarptautiniai teisės dalyvauti tiesiogiai valdant savo šalį įgyvendinimo lygio vertinimai 
yra ganėtinai teigiami, bet atskleidžia kai kuriuos neigiamus aspektus. Pvz., 2008 m. tarptautinėje „Global 
Integrity“ studijoje rinkimų ir pilietinio dalyvavimo teisės įgyvendinimas Lietuvoje įvertintas 93 taškais iš 
100.610 Tai yra vienas iš aukščiausių teisių įgyvendinimo įvertinimų (bendras Lietuvos rezultatas – 74 taškai 
iš 100). Kai kuriose kitose žmogaus teisių įgyvendinimo apžvalgose ar ataskaitose teisės dalyvauti valdant 
savo šalį problemos iš esmės nenurodomos.611 Be to, pabrėžtina, kad Europos pagrindinių teisių agentūros 

                                                           

606 Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2007–2008: apžvalga. Vilnius: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2009. Prieiga per internetą: 
<http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Apzvalga_2007-2008_20090609.pdf>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
607 Apžvelgus tiriamojo laikotarpio informacinio interneto portalo „Delfi“ publikacijas, susijusias su nagrinėjamomis teisėmis, didelio komentarų skaičiaus 
sulaukė dvigubos pilietybės klausimas, rinkėjų papirkinėjimo, referendumų skelbimo temos ir kt. 
608 Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2009–2010: apžvalga. Vilnius: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2011. Prieiga per internetą:  

<http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Apzvalgos/Apzvalga_2009-2010_su%20virseliu_FINAL.pdf>  
(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
609 Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2011–2012: apžvalga. Vilnius: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2013. Prieiga per internetą: 

 <http://www.hrmi.lt/uploaded/Apzvalgos/Zmogaus%20teisiu%20igyvendinimas%20Lietuvoje%202011-2012_Apzvalga_ZTSI.pdf> (prisijungta 2013 m. 
lapkričio 26 d.). 
610 Global Integrity Report 2008, Lithuania. Prieiga per internetą: 

 <http://report.globalintegrity.org/Lithuania/2008/scorecard> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
611 Pvz., žr.: Human Rights Report: Lithuania. U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labour, 2010. Prieiga per internetą: 

<http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/eur/154435.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); A Study on the Creation of the European Civil Society 

House (ECSH). Non-governmental Organisations‘ Information and Support Centre, 2012, Vilnius. Prieiga per internetą: 
<https://www.google.lt/search?q=A+Study+on+the+Creation+of+the+European+Civil+Society+House+(ECSH).+Non-

governmental+Organisations%E2%80%98+Information+and+Support+Centre%2C+2012&oq=A+Study+on+the+Creation+of+the+European+Civil+
Society+House+(ECSH).+Non-

governmental+Organisations%E2%80%98+Information+and+Support+Centre%2C+2012&aqs=chrome..69i57j69i64l2.482j0j9&sourceid=chrome&esp

v=210&es_sm=93&ie=UTF-8> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://report.globalintegrity.org/Lithuania/2008/scorecard
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/index.htm
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/eur/154435.htm
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ataskaitose įžvelgiamos su nagrinėjama teise susijusios problemos kelia abejonių dėl jų teisingumo ir 
pagrįstumo. Antai 2011 m. šios agentūros ataskaitoje, aptariant rinkimų teisės tendencijas, nurodoma, kad 
kai kuriose savivaldybėse 2011 m. vykusiuose savivaldybių tarybų rinkimuose buvo galima balsuoti 
elektroniniu būdu.612 Taip pat šioje ataskaitoje pateikiama klaidinga informacija apie tai, kad Lietuvoje 
visiems sutrikusios psichikos asmenims neleidžiama dalyvauti rinkimuose.613 Reikėtų patikslinti, kad 
rinkimuose Lietuvoje neleidžiama dalyvauti tiems asmenims, kurie pripažinti neveiksniais, o neveiksniais 
pripažįstami tik tie psichikos sutrikimų turintys asmenys, kurie nesuvokia savo veiksmų arba negali jų 
valdyti.  

Tyrime nagrinėjamuoju laiku teisiniai aptariamos teisės užtikrinimo aspektai analizuojami negausiai. 
V. Sinkevičius, I. Pukanasytė, S. Kavalnė ir A. Tilindė, E. Masnevaitė, A. Miškinis ir G. Ulevičiūtė mokslo 
publikacijose daugiausia dėmesio skyrė dvigubos pilietybės, reikalavimų Seimo nariams, teisės į laisvus 
rinkimus, politinių kampanijų finansavimo probleminiams aspektams.614 Tačiau kone visi tyrimai, susiję su 
asmenų dalyvavimu valdant savo šalį, neapsiriboja svarstomos teisės vertinimu žmogaus teisių ir jų 
apsaugos kontekste, o skirti demokratinių procesų, kad ir per teisinius mechanizmus, plėtrai analizuoti. 
Šiame tyrimo skyriuje koncentruojamasi ne į tai, kas dar galėtų būti padaryta įgyvendinant ar skatinant 
įgyvendinti teisę dalyvauti valdant savo šalį, bet į tai, kiek valstybė užtikrina šios teisės įgyvendinimą, 
remiantis tuo, kiek ši teisė garantuojama Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir susijusiuose tarptautiniuose 
įsipareigojimuose, kokie yra šios teisės ribojimai ir ar jie pagrįsti, taip pat tuo, kiek gyventojai naudojasi šia 
teise. 

Tolesniuose trijuose poskyriuose, remiantis interviu su ekspertais medžiaga bei kitais nurodytais 
šaltiniais, išskiriamos su teise tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį susijusios teisinio reguliavimo bei jos 
praktinio užtikrinimo probleminės sritys. Tai dvigubos pilietybės aspektas, įstatymų leidybos iniciatyvos 
teisės ir referendumų teisės įgyvendinimo apsunkinimai, peticijos teisės įgyvendinimo problemos ir 
seniūnaičių veiklos sunkumai. Panašias problemas iškelia ir naujienų portalo „Delfi“ publikacijos, susijusios 
su teise tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį.  

Matoma, kad nemažai apskritai su teise dalyvauti valdant savo šalį susijusių problemų kyla dėl 
rinkimų teisės įgyvendinimo, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad rinkimų teisės užtikrinimo probleminiai aspektai 
išsamiai analizuoti mokslo studijoje „Teisės dalyvauti valdant savo šalį užtikrinimo problemos“,615 šiame 
skyriuje apsiribojama tik teisės tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį klausimais. Taip pat mokslininkų nedaug 

                                                           

612 Žr.: Fundamental Rights: Challenges and Achievements 2011. Annual Report 2011. European Union Agency for Fundamental Rights, 

2012. Prieiga per internetą: <http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2211-FRA-2012_Annual-Report-2011_EN.pdf> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
613 Ten pat. 
614 Sinkevičius V. Dviguba pilietybė: pasiūlymo papildyti Konstitucijos 32 straipsnį analizė // Jurisprudencija, 2008, t. 3 (105); Sinkevičius 

V. Seimo narių rinkimai: kai kurie teoriniai ir praktiniai rinkimų teisės aspektai // Jurisprudencija, 2008, t. 9 (111); Sinkevičius V. Kas gali 

būti renkamas Seimo nariu: kai kurių reikalavimų sampratos probleminiai aspektai // Konstitucinė jurisprudencija, 2008, Nr. 3 (11); 

Sinkevičius V. Ar Konstitucija leidžia Seimo nariams šokti, arba kai kurie Seimo nario teisinio statuso aiškinimo probleminiai aspektai // 

Socialinių mokslų studijos, 2010, Nr. 4 (8); Pukanasytė I. Kai kurie teisės į laisvus rinkimus interpretavimo Europos Žmogaus Teisių 

Teismo jurisprudencijoje aspektai // Jurisprudencija, 2009, t. 1 (115); Pukanasytė I. Rinkimų teisės principai Konstitucinio Teismo 

jurisprudencijoje // Socialinių mokslų studijos, 2013, Nr. 5 (1) ir kt.; Kavalnė S., Tilindė A. Pagrindiniai teisės į laisvus rinkimus principai 

bei apribojimai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje // Administracinė 

jurisprudencija. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis, 2012, Nr. 23 (sausis–birželis); Masnevaitė E. Parlamentinės 

veiklos finansavimas kaip netiesioginio valstybinio politinių partijų finansavimo forma // Parlamento studijos, 2010, Nr. 10; Masnevaitė 

E. Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo teisinis reguliavimas Lietuvoje. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 

S). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2010 ir kt.; Miškinis A., Ulevičiūtė G. Lietuvos politinių partijų finansavimo šaltinių analizė // Verslo 

sistemos ir ekonomika, 2013, Nr. 3 (1).  

615 Baltrimas J., Kavoliūnaitė-Ragauskienė E. Teisės dalyvauti valdant savo šalį užtikrinimo problemos. Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos 

teisės institutas, 2013. Prieiga per internetą: <http://teise.org/data/Teise_dalyvauti_valdant_sali.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
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analizuoti (taip pat žiniasklaidoje) kiti ekspertų paminėti teisės tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį aspektai, 
pvz., peticijų teisės įgyvendinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių lygmeniu, susirinkimų 
laisvė ir pan. tiek dėl jų realaus aktualumo trūkumo (pvz., piliečiai patys labai pasyviai naudojasi teise 
kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių peticijų komisijas), tiek dėl tiesioginio ryšio su 
teise dalyvauti valdant šalį trūkumo (pvz., susirinkimų laisvė daugiau sietina su saviraiškos laisve nei su teise 
dalyvauti valdant savo šalį). 

 

III.2. Probleminiai užtikrinimo aspektai 

 

III.2.1. Teisės dalyvauti valdant savo šalį prielaida –  

            dvigubos pilietybės klausimas 
 

Ryšius su valstybe palaikantiems asmenims viena iš teisės dalyvauti valdant savo šalį prielaidų yra pilietybės 
turėjimas. Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimas dėl emigracijos, ypač todėl, kad emigrantai, įgiję teisę 
rinktis, gauna kitos valstybės, kurioje gyvena, pilietybę, kelia susirūpinimą ir kalbant apie piliečių pareigas 
valstybei, ir apie teisę dalyvauti valdant savo šalį. Piliečių, galinčių balsuoti rinkimuose, skaičiaus mažėjimą 
iliustruoja pavyzdys – 2012 m. į rinkėjų sąrašą renkant atstovus į Lietuvos Respublikos Seimą ir į 
referendume dėl naujos atominės elektrinės dalyvaujančiųjų sąrašą buvo įtraukta tik maždaug 2,59 mln. 
Lietuvos piliečių, t. y. maždaug 100 000 mažiau nei rinkimuose į Seimą 2008 m.616  

Nors KT dar 2006 m. pripažino, kad, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos ir kitos 
valstybės pilietybę tuo pat metu galima turėti tik labai retais, išimtiniais, o ne paplitusiais atvejais,617 Seimas 
tik 2010 m. gruodį priėmė naują Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo redakciją. Nors Seimas siūlė leisti 
turėti dvigubą pilietybę gana plačiam asmenų ratui (įskaitant lietuvių kilmės asmenis, išvykusius iš Lietuvos 
Respublikos po 1990 m. kovo 11 d. ir įgijusius ES ar NATO valstybės narės pilietybę),618 Respublikos 
Prezidentė grąžino Seimui šį įstatymą nepasirašytą su jos siūlomais pakeitimais,619 ir Seimas priėmė naują 
Pilietybės įstatymo redakciją, atsižvelgęs į visus Respublikos Prezidentės pataisymus, pagal kuriuos pilietybė 

                                                           

616 Balsavimo rezultatai vienmandatėse apygardose. 2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės 

elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje. Vyriausioji rinkimų komisija. Prieiga per internetą: 

<http://www.vrk.lt/2012_seimo_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_vienmand_apygardose1turas.html> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Balsavimo rezultatai vienmandatėse apygardose. 2008 m. spalio 12 d. rinkimai į Lietuvos 

Respublikos Seimą ir Referendumas dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo. Prieiga per internetą: 

<http://www.vrk.lt/2008_seimo_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_vienmand_apygardose1turas.html> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
617 Žr.: KT 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2006, Nr. 123-4650. KT pripažino, kad Konstitucijos 12 str. nuostata, 

jog asmuo gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiu tik atskirais įstatymo numatytais atvejais, reiškia, kad tokie 

įstatymo nustatyti atvejai gali būti tik labai reti (atskiri), kad dvigubos pilietybės atvejai turi būti ypač reti – išimtiniai, kad pagal 

Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį dvigubos pilietybės atvejai būtų ne ypač retos išimtys, bet paplitęs 

reiškinys. 
618 Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo projekto Nr. XIP-353GR 7 str. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=386577&p_query=&p_tr2=> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
619 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 

grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti“ // Valstybės žinios, 2010, Nr. 137-7013.  

http://www.vrk.lt/2012_seimo_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_vienmand_apygardose1turas.html
http://www.vrk.lt/2008_seimo_rinkimai/output_lt/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_vienmand_apygardose1turas.html
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=386577&p_query=&p_tr2=


 

-129- 

 

suteikiama siauresniam nei Seimo anksčiau pasiūlytam asmenų ratui. Remiantis priimtu įstatymu, teisę turėti 
dvigubą pilietybę turi tik asmenys, ištremti ar pasitraukę iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d., bei jų 
palikuonys, taip pat asmenys, susituokę ir automatiškai gavę kitos valstybės pilietybę, taip pat įgiję pilietybę 
išimties tvarka, turintys pabėgėlio statusą ir dar keliais atvejais asmenys iki 21 m.620 

Pagal aptariamą priimtą įstatymą dvigubos pilietybės nebegalės turėti asmenys, po 1990 m. kovo 
11 d. išvykę iš Lietuvos ir įgiję kitos valstybės pilietybę, t. y. asmenys, kurie, tikėtina, palaiko ir nori palaikyti 
ryšius su Lietuva, moka lietuvių kalbą ir galbūt ketina dalyvauti Lietuvos politiniame gyvenime. Užsienio 
lietuvių teigimu, po 1990 m. išvykusiems emigrantams labai svarbu dalyvauti Lietuvos gyvenime ir būti 
visaverčiais piliečiais.621 

Respublikos Prezidentės,622 Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko623 bei kitų politikų 
teigimu, plėsti dvigubos pilietybės atvejų ratą galima tik referendumu Tautai pritarus Konstitucijos 
pakeitimui. Tačiau Pasaulio lietuvių bendruomenė skatino Seimą imtis dar vienos iniciatyvos dėl dvigubos 
pilietybės įteisinimo neorganizuojant referendumo šiuo klausimu.624 Atsižvelgiant į nurodytą KT 
išaiškinimą, kad pagal Konstituciją dviguba pilietybė galima tik „labai retais, išimtiniais atvejais“, didelis 
dvigubos pilietybės suteikimo skaičius sunkiai galimas. 2013 m. kovo 13 d. sprendime625 KT išaiškino, kad 
„nepadarius Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisų jos nustatyta tvarka, įstatymu negalima nustatyti, 
jog Lietuvos Respublikos piliečiai, po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 
11 d. išvykę iš Lietuvos Respublikos gyventi į kitas valstybes ir įgiję tų valstybių pilietybę, gali būti kartu 
Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai“.  

Matoma, kad, atsižvelgiant į šią oficialiąją konstitucinę doktriną, dvigubos pilietybės įteisinimas 
įmanomas tik keičiant Lietuvos Respublikos Konstituciją. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

620 Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 7 str. // Valstybės žinios, 2010, Nr. 144-7361.  
621 Išeiviai prašo išimties Pilietybės įstatyme // Interneto dienraštis „Kauno diena“, 2009 m. balandžio 24 d. Prieiga per internetą:  

<http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/iseiviai-praso-isimties-pilietybes-istatyme-305122#.Uq7M0dJdViM> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.). A. Nelsienė teigė, kad „jie nori balsuoti, jie pažįsta savo vietovėse kandidatuojančius kandidatus, jie galvoja 

ateityje sugrįžti į Lietuvą. Mes apeliuojame į Seimą, kad Pilietybės įstatymas būtų pataisytas taip, kad lietuvių kilmės asmenys galėtų 

išlaikyti Lietuvos pilietybę“. 
622 Bruno S. Prezidentė vetavo prieštaringai vertinamą Pilietybės įstatymą // Interneto svetainė „Hamburgas.de“, 2010 m. lapkričio 20 d. 

Prieiga per internetą: <http://www.hamburgas.de/2010/11/20/prezidente-vetavo-priestaringai-vertinama-pilietybes-istatyma/> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.). 
623 Šedbaras: reikėtų rengtis referendumui dėl dvigubos pilietybės // Interneto portalas „alfa.lt“, 2010 m. lapkričio 28 d. Prieiga per 

internetą:  

<http://www.alfa.lt/straipsnis/10425302/?Sedbaras..reiketu.rengtis.referendumui.del.dvigubos.pilietybes=2010-11-18_17-20> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
624 Pasaulio lietuvių bendruomenės 2012 m. rugpjūčio 10 d. XIV Seimo rezoliucija dėl pilietybės. Prieiga per internetą: 

<http://plbe.org/Aktualijos/PLB%20rez.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
625 KT 2013 m. kovo 13 d. sprendimas // Valstybės žinios, 2013, Nr. 28-1333. 

http://plbe.org/Aktualijos/PLB%20rez.pdf
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III.2.2. Asmenų dalyvavimas teisėkūros procese – įstatymų leidybos 
            iniciatyvos teisės ir referendumų teisės įgyvendinimo 
            apsunkinimai, peticijos teisės įgyvendinimo problemos 
 

Vienas iš esminių teisės tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį užtikrinimo būdų – asmenų dalyvavimas 
teisėkūros procese. Šiame procese gyventojai gali dalyvauti įvairiomis formomis – tiek teikdami 
neprivalomo pobūdžio siūlymus ir komentarus dėl teisės aktų projektų, tiek teikdami peticijas, inicijuodami 
įstatymo leidybą ar referendumą. 

Konsultacinė dalyvavimo teisėkūros procese funkcija susijusi su teisės gauti informaciją apie 
rengiamus teisės aktus užtikrinimu. Nors Lietuvos Respublikos Seimo statute626 nėra reikalavimo viešinti 
visų įstatymų projektų tekstus, bet Seimo duomenų bazėje627 skelbiami visi gautų įstatymų projektų ir 
pasiūlymų rejestre esantys įstatymų projektų ir jiems pateiktų siūlymų tekstai. Pagal Seimo statuto nuostatas 
visuomenei svarstyti pateikiami tik tie įstatymų projektai, kurių pateikimui visuomenei svarstyti pritaria ne 
mažiau kaip 1/4 visų Seimo narių.628 Praktikoje tik retais atvejais629 nurodoma, kad įstatymo projektas 
teikiamas visuomenei svarstyti. Nurodant Seimo teisės aktų leidybos statistinius duomenis,630 nefiksuojama 
informacija apie tai, kiek įstatymų projektų buvo pateikta visuomenei svarstyti, remiantis Seimo statuto 
nuostatomis, todėl sunku įvertinti, kiek kartų įstatymų projektai pagal numatytą procedūrą buvo pateikti 
svarstyti visuomenei. Paminėtina ir tai, kad, remiantis Seimo statutu, visuomenei svarstyti taip pat 
pateikiami visų konstitucinių įstatymų projektai.631  

Šiame kontekste svarbus 2012 m. rugsėjį priimtas Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų 
įstatymas,632 galutinai įsigaliosiantis 2014 m. sausio 1 d., pagal kurį „teisėkūroje vadovaujamasi šiais 
principais: <…> atvirumo ir skaidrumo, reiškiančiu, kad teisėkūra turi būti vieša, su bendraisiais interesais 
susiję teisėkūros sprendimai negali būti priimami visuomenei nežinant ir neturint galimybių dalyvauti, 
valstybės politikos tikslai, teisinio reguliavimo poreikis ir teisėkūroje dalyvaujantys subjektai turi būti 
žinomi, visuomenei ir interesų grupėms sudarytos sąlygos teikti pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo visose 
teisėkūros stadijose, taip pat turi būti žinomi teisės aktų projektų rengimą inicijavę, teisės aktų projektus 
parengę, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą atlikę subjektai ir teisinio reguliavimo 
stebėseną atliekantys subjektai“ (3 str. 2 d. 4 p.). Šio įstatymo 5 str. 4 d. nurodyta, kad „teisės aktų 
informacinėje sistemoje sudaroma galimybė visiems asmenims paskelbti pasiūlymus dėl šioje sistemoje 
paskelbtų teisėkūros iniciatyvų ir teisės aktų projektų, taip pat dėl teisinio reguliavimo, kurio stebėsena 
atliekama“. Teisėkūros pagrindų įstatymo 9 str. numatyta, kad „visi asmenys turi teisę teikti pasiūlymus dėl 
Teisės aktų informacinėje sistemoje paskelbto teisės akto projekto. Gautus pasiūlymus, kurie pateikti ne 
Teisės aktų informacinėje sistemoje, teisės aktų projektus rengiantys subjektai taip pat turi perkelti ir 

                                                           

626 Valstybės žinios, 1999, Nr. 5-97 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
627 Žr.: Dokumentų paieška. Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainė. Prieiga per internetą: 

 <http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
628 Lietuvos Respublikos Seimo statuto 143 str. 3 d.  
629 Pvz., žr.: Lietuvos Respublikos farmacinės veiklos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) IXP-823A(4). Prieiga per 

internetą: 

 <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=225492&p_query=visuomenei%20svarstyti&p_tr2=1> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.).  
630 Žr.: Seimo darbo statistika. Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainė. Prieiga per internetą: 

 <http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=252&p_k=1> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
631 Lietuvos Respublikos Seimo statuto 1713 str. 2 d.  
632 Valstybės žinios, 2012, Nr. 110-5564. 

http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=225492&p_query=visuomenei%20svarstyti&p_tr2=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=252&p_k=1
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paskelbti Teisės aktų informacinėje sistemoje. Teisės akto projektą rengiantis subjektas įvertina visus 
pateiktus pasiūlymus“. Taigi šis įstatymas iš esmės išplečia asmenų galimybes teikti pastabas ir pasiūlymus 
dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų bei įpareigoja teisės akto projektą rengiantį subjektą įvertinti visus 
pateiktus pasiūlymus. Dar neįsigaliojus šiam įstatymui, Seimo duomenų bazės interneto svetainėje 
egzistuoja rubrika „Valstybės ir savivaldybių institucijų teisės aktų projektų paieška“,633 kur vienoje vietoje 
skelbiami visų valstybės institucijų rengiami teisės aktų projektai, ir kiekvieno projekto pabaigoje yra aktyvi 
nuoroda į erdvę, kurioje bet kuris asmuo gali pateikti komentarus dėl projekto. Iki Teisėkūros pagrindų 
įstatymo įsigaliojimo vienas iš reikšmingiausių žmogaus teisių apsaugos požiūriu teigiamai vertintinų 
pokyčių teisėkūros procese buvo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro inicijuota teisės aktų projektų 
privalomo skelbimo tvarka, pagal kurią buvo nustatytas reikalavimas visų institucijų projektus skelbti 
vienoje vietoje.634  

Piliečiai gali tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį įgyvendindami įstatymų leidybos iniciatyvos teisę. 
Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 68 str., įstatymų leidybos iniciatyvos teisę pagrečiui su Seimo 
nariais, Respublikos Prezidentu ir Vyriausybe turi Lietuvos Respublikos piliečiai. 50 tūkst. piliečių, turinčių 
rinkimų teisę, gali teikti Seimui įstatymo projektą, ir Seimas jį privalo apsvarstyti. Tokios iniciatyvos 
suteikimas pirmiausia siejamas su galimybe suformuluoti svarbiausius visuomenei klausimus, kurie būtų 
išspręsti pateikus juos Seimui ir priėmus atitinkamą įstatymą.  

Nuo 2000 m. iki 2013 m. vidurio buvo inicijuota 19 piliečių įstatymų leidybos iniciatyvų dėl valstybės 
biudžeto rodiklių, valstybės biudžeto bendrosios dotacijos ir kompensacijos savivaldybėms, dėl valstybės 
valdymo kontrolės strateginiuose ūkio subjektuose išlaikymo, mokesčių, socialinio draudimo pensijų, 
Ignalinos atominės elektrinės darbo, valstybės politikų ir valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo, Seimo 
narių darbo vertinimo, mokslo ir studijų tvarkos ir kt. klausimų.635  

Tačiau piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisės praktinis įgyvendinimas yra keblus. Antai net ir per 
nustatytą terminą surinkus reikiamą skaičių parašų (Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos 
iniciatyvos įstatyme numatyta, kad per 2 mėn. reikia surinkti 50 000 piliečių balsų636), projektas svarstomas 
Seime.637 Tai reiškia, kad projektas, parengtas pasinaudojus piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teise, kaip 
ir kiti įstatymų projektai, bendra tvarka svarstomas Seimo komitetuose ir plenariniuose posėdžiuose ir gali 
būti atmestas.  

Apskritai Lietuvoje buvo tik vienas atvejis, kai piliečių įstatymų leidybos iniciatyva priimtas įstatymas 
– tai 2000 m. Pridėtinės vertės mokesčio 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas.638 

Kita problema yra susijusi su parašų, kurių reikia, siekiant įgyvendinti piliečių įstatymų leidybos 
iniciatyvą, rinkimo būdu ir laiku. Iniciatyvinė grupė turi surinkti 50 000 parašų per 2 mėn. – tai yra pavykę 
atlikti tik mažiau nei pusės pradėtų iniciatyvų atveju – 8 kartus iš 19.639 Nuo 2008 m. nė viena iniciatyvinė 
grupė nespėjo surinkti minėto parašų skaičiaus. Gali būti keletas tokios nesėkmės priežasčių. Dažniausiai 

                                                           

633 Lietuvos Respublikos teisės aktų projektai. Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainė. Prieiga per internetą: 

<http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.forma_l?p_fix=n> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
634 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių ir teisinio reguliavimo 

stebėsenos pažymos pavyzdinės formos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 121-5212. 
635 Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos. Vyriausioji rinkimų komisija. Prieiga per internetą: <http://www.vrk.lt/lt/pirmas-

puslapis/referendumuiniciatyvos/> (prisijungta 2013 m. rugpjūčio 12 d.).  
636 Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo 9 str. 1 d. // Valstybės žinios, 1999, Nr. 1-5 (su vėlesniais 

pakeitimais ir papildymais). 
637 Ten pat. 2 str. 1 d.  
638 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas // Valstybės žinios, 2000, Nr. 108-

3428. 
639 Referendumai. Informacija iš Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainės. Prieiga per internetą: <http://www.vrk.lt/lt/pirmas-

puslapis/referendum/> (prisijungta 2013 m. rugpjūčio 12 d.).  

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.forma_l?p_fix=n
http://www.vrk.lt/lt/pirmas-puslapis/referendumuiniciatyvos/
http://www.vrk.lt/lt/pirmas-puslapis/referendumuiniciatyvos/
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parašai renkami viešosiose erdvėse ir jiems įregistruoti reikia asmens duomenų, bet ne visi žmonės, 
besilankantys šiose erdvėse, turi asmens dokumentą ar savo asmens duomenis žino atmintinai. Kadangi 
elektroniniais valdžios vartais naudojasi ne mažiau kaip 32 proc. Lietuvos gyventojų,640 tikėtina, kad 
galimybė iniciatyvinėms grupėms rinkti parašus naudojantis elektroniniais valdžios vartais palengvintų 
parašų skaičiaus barjero įveikimą. Kita problema – trumpas parašų rinkimo terminas. Darytina prielaida, 
kad būtent dėl reikiamo parašų skaičiaus surinkimo sunkumų piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisė 
nėra realiai įgyvendinta. 

Atsižvelgiant į minėtus piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisės reguliavimo apsunkinimus, 
įstatymo projektą Seimui pateikti galima daug paprastesniu būdu, pasinaudojant piliečių rinkimų apygardos 
Seimo nario tarpininkavimu. Pagrįstas ir perspektyvus projektas pasiūlomas Seimo nariui, ir jis gali projektą 
užregistruoti. Iš esmės piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisė reiškia visiems reikšmingos idėjos iškėlimą 
ir parodymą Seimui, kad didelė piliečių grupė remia tą pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, piliečių įstatymų 
leidybos iniciatyvos teisė praktiškai pavirto politikų viešosiomis akcijomis, kai parašų rinkimą ir įstatymų 
projektų pateikimo iniciatyvos įgyvendinimą organizuoja ne piliečiai, o politinės partijos.641 

Pastaruoju metu buvo pateikti net du pasiūlymai, kuriais siekiama mažinti piliečių įstatymų leidybos 
iniciatyvų reikalavimus. 2009 m. pradėti rinkti parašai dėl referendumo paskelbimo siekiant, kad 
referendumui surengti pakaktų 100 tūkst., o ne šiuo metu reikalaujamų 300 tūkst. piliečių parašų. Dar 
vienas siūlymas – pripažinti referendumą įvykusiu, jei jame dalyvautų ne mažiau piliečių nei praėjusiuose 
rinkimuose.642 2010 m. rinkti parašai dėl Lietuvos Respublikos referendumo ir piliečių įstatymų leidybos 
iniciatyvos įstatymų pakeitimo, siekiant pailginti parašų, reikalingų pateikti įstatymų leidybos iniciatyvai, 
surinkimo terminą nuo 2 iki 4 mėn. bei pailginti parašų, būtinų paskelbti referendumui, surinkimo terminą 
nuo 3 iki 6 mėn.643 Tačiau ir šios iniciatyvos buvo nesėkmingos.  

Svarbu ir tai, kad 2012 m. kovą buvo priimtas Lietuvos Respublikos konstitucinių įstatymų sąrašo 
konstitucinis įstatymas,644 pagal kurį piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos ir referendumo įstatymai įrašomi į 
Konstitucinių įstatymų sąrašą, vadinasi, šie įstatymai gali būti keičiami sudėtingesne nei įprastine tvarka: 
remiantis Konstitucijos 69 str. 3 d., ne mažesne kaip 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma. Kitaip tariant, 
tiesioginės demokratijos įrankiai dėl administracinių suvaržymų iki šiol nebuvo naudojami efektyviai ir 
panašu, kad ateityje jie taip pat nebus pradėti veiksmingiau įgyvendinti. 

Referendumai Lietuvoje organizuojami svarbiausiais Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimais.645 
Referendumai gali būti dviejų rūšių: privalomieji ir konsultaciniai (patariamieji). Kai kurios sritys, kurioms 
pakoreguoti būtina skelbti privalomąjį referendumą, tiesiogiai įvardytos Lietuvos Respublikos referendumo 

                                                           

640 Elektroninis surašymas leido išbandyti Elektroninių valdžios vartų pajėgumus. Duomenys iš Informacinės visuomenės plėtros 

komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos. Prieiga per internetą:  

<http://www.ivpk.lt/index.php?mact=News,cntnt01,print,0&cntnt01articleid=1139&cntnt01showtemplate=false&cntnt01returnid=151> 

(prisijungta 2013 m. rugpjūčio 12 d.).  
641 Ragauskas P. Teisė dalyvauti valdant šalį ir kitaip tvarkant viešuosius reikalus // Čepas A. ir kt. Žmogaus teisės Lietuvoje. Leidinys 

parengtas pagal JTVP programos „Parama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje 

planą“. Vilnius: Naujos sistemos, 2005, p. 22. 
642 Referendumo iniciatoriai pripažino kapituliavę // Interneto portalas „alfa.lt“, 2009 m. rugpjūčio 27 d. Prieiga per internetą: 

<http://www.alfa.lt/straipsnis/10287972/?Referendumo.iniciatoriai.pripazino.kapituliave=2009-08-27_18-31> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
643 Socialliberalams nepavyko surinkti parašų teikti įstatymų pataisoms // Interneto portalas „alfa.lt“, 2010 m. rugsėjo 7 d. Prieiga per 

internetą: 

 <http://www.alfa.lt/straipsnis/10407404/?Socialliberalams.nepavyko.surinkti.parasu.teikti.istatymu.pataisoms=2010-09-07_19-05> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
644 Valstybės žinios, 2012, Nr. 36-1772. 
645 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 str. 1 d.  
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įstatyme:646 dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 str. nuostatos, kad „Lietuvos valstybė yra 
nepriklausoma demokratinė respublika“, pakeitimo; dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos I skirsnio 
„Lietuvos valstybė“ nuostatų pakeitimo; dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos XIV skirsnio 
„Konstitucijos keitimas“ nuostatų pakeitimo; dėl 1992 m. birželio 8 d. Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos 
Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“ pakeitimo; dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo 
tarptautinėse organizacijose, jeigu šis dalyvavimas yra susijęs su Lietuvos valstybės organų kompetencijos 
daliniu perdavimu tarptautinių organizacijų institucijoms ar jų jurisdikcijai. Referendumo įstatyme taip pat 
nurodyta, kad privalomieji referendumai gali būti rengiami ir dėl kitų įstatymų ar jų nuostatų, kuriuos siūlo 
referendumu svarstyti 300 tūkst. rinkimų teisę turinčių piliečių ar Seimas. Konsultaciniai (patariamieji) 
referendumai gali būti rengiami kitais svarbiausiais Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimais, bet juos 
referendumu svarstyti taip pat siūlo 300 tūkst. rinkimų teisę turinčių piliečių ar Seimas.647 Taigi nėra 
procedūrinių skirtumų piliečiams ketinant inicijuoti privalomąjį ar patariamąjį referendumą.  

Panašių problemų kyla ir dėl referendumų organizavimo. Surinkti 300 tūkst. rinkimų teisę turinčių 
piliečių parašų yra sunku dėl tų pačių priežasčių, kaip ir piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos atveju. 
Žvelgiant į Lietuvos referendumų statistiką, net 8 referendumai (visuotinės apklausos) iš visų iki 2012 m. 
įvykusių referendumų įvyko nuo 1991 iki 1996 m. Po 1996 m. buvo surengti tik 2 referendumai. Tačiau 
nuo 1996 m. iki tiriamojo laikotarpio ir per jį kur kas daugiau atvejų, kai nesurenkami referendumui 
inicijuoti būtini gyventojų parašai. Iš viso užfiksuota 19 iniciatyvų, kai nepavyko surinkti reikiamo parašų 
skaičiaus. Iš šių 19 atvejų 17 iniciatyvų bandyta įgyvendinti po 1996 m. Nuo 2008 metų nurodomi 6 
nesėkmingi bandymai inicijuoti referendumus. Tokie skaičiai sudaro prielaidą manyti, kad Lietuvos 
gyventojai vis pasyviau dalyvauja tvarkant krašto reikalus. Antra vertus, pirmieji referendumai ir apklausos 
susiję su svarbiausiais nepriklausomos Lietuvos sprendimais, todėl suprantama, kad gyventojai jais labai 
domėjosi ir turėjo svarbių motyvų dalyvauti tokiuose referendumuose.  

Kad referendumas būtų sėkmingas, t. y. įvyktų, nustatyti skirtingi privalomojo ir konsultacinio 
referendumo rezultatai. Praktiškai, matyt, neįmanoma pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 str. 
nuostatos „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“, taip pat 1992 m. birželio 8 d. 
Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“, nes pagal 
įstatymą tam reikia ne mažiau kaip 3/4 piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus, 
pritarimo.648 

Pagal Referendumo įstatymą sprendimas dėl Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos valstybė“ bei XIV 
skirsnio „Konstitucijos keitimas“ nuostatų pakeitimo galėtų būti priimtas, jeigu tam pritartų daugiau kaip 
pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus.649 Sprendimas dėl kitų klausimų, įstatymų ar 
jų nuostatų referendumu gali būti priimtas, jeigu tam pritaria daugiau kaip pusė referendume dalyvavusių 
piliečių, bet ne mažiau kaip 1/3 piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus. Svarbu pastebėti, 
kad, rengiantis 2003 m. gegužės 10–11 d. vykusiam referendumui dėl Lietuvos įstojimo į ES, 2003 m. 
vasario 25 d. Referendumo įstatymo 7 str. buvo papildytas numatant, kad sprendimas privalomajame 
referendume dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo tarptautinėse organizacijose, jeigu šis dalyvavimas yra 
susijęs su Lietuvos valstybės organų kompetencijos daliniu perdavimu tarptautinių organizacijų 

                                                           

646 Lietuvos Respublikos referendumo įstatymas // Valstybės žinios, 2002, Nr. 64-2570 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
647 Ten pat, 5 str.  
648 Lietuvos Respublikos konstitucinio įstatymo „Dėl Lietuvos valstybės“ 2 str. (Valstybės žinios, 1991, Nr. 6-166) bei Lietuvos 
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649 Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 7 str. 3 d. 
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institucijoms ar jų jurisdikcijai, laikomas priimtu, jeigu tam pritarė daugiau kaip pusė referendume 
dalyvavusių piliečių.650 Akivaizdu, kad toks pakeitimas buvo padarytas baiminantis per mažo piliečių, 
pasisakančių už įstojimą į ES, aktyvumo. Sprendimas konsultaciniame referendume priimamas, jei 
referendume dalyvavo daugiau kaip pusė piliečių ir konkretaus sprendimo priėmimui pritarė ne mažiau kaip 
pusė jame dalyvavusių piliečių.651 

Sėkmingų privalomųjų referendumų, t. y. tokių referendumų, kuriuose buvo priimtos tam tikros 
nuostatos, buvo tik keturi. Tiesa, pirmasis įvyko 1991 m., dar prieš priimant Referendumo įstatymą, ir jis 
buvo vadinamas ne referendumu, o visuotine gyventojų apklausa. Buvo pritarta dėl Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės. Kiti referendumai, kuriais pasisekė priimti tam tikrus sprendimus, – tai referendumas dėl 
buvusios SSRS kariuomenės, dabar priklausančios Rusijos Federacijai, besąlygiško ir neatidėliotino 
išvedimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos 1992 m. ir padarytos žalos Lietuvai atlyginimo, referendumas 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai priimti, įvykęs 1992 m., bei referendumas dėl Lietuvos Respublikos 
narystės ES, įvykęs 2003 m.652 Tai, kad per 21 m. buvo inicijuoti tik 25 referendumai, ir tuo labiau tai, kad 
tik keturi iš inicijuotųjų referendumų buvo sėkmingi, leidžia manyti, kad referendumai Lietuvoje nėra 
praktiškai svarbi piliečių dalyvavimo valdant savo šalį forma. Kaip ir piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos 
teisės atveju, referendumo instituto neveikimą gali lemti tiek piliečių nusivylimas ir netikėjimas, kad savo 
balsu jie gali išspręsti svarbius klausimus, tiek procedūriniai trukdžiai.  

Panašiai kaip ir piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisės atveju referendumo inicijavimas neretai 
virsta politinių jėgų kovos įrankiu. Pvz., 2012 m. kilo daug diskusijų dėl to, ar reikia organizuoti 
referendumą dėl naujos atominės elektrinės statymo. 2012 m. pirmojoje pusėje buvo įregistruotos keturios 
referendumų iniciatyvinės grupės. Net dvi iš jų susijusios su naujos atominės elektrinės statyba. Viena 
grupė, registruota kovo mėnesį, siekė priimti privalomą sprendimą, kuris buvo formuluojamas taip: 
„Sprendimas statyti branduolinę (atominę) elektrinę Lietuvos Respublikos teritorijoje priimamas tik Tautos 
referendumu.“653 Antroji iniciatyvinė grupė, įregistruota 2012 m. balandžio mėn., siekė priimti Draudimo 
projektuoti, statyti ir eksploatuoti branduolines (atomines) elektrines Lietuvos teritorijoje įstatymo projektą. 
Tuomečio Lietuvos Respublikos energetikos ministro A. Sekmoko teigimu, antiatominės energetikos 
šalininkų siūlomas referendumas dėl atominės elektrinės statymo Lietuvoje per brangus ir nelogiškas. 
Ministro nuomone, tokie klausimai kaip energetikos politika turi būti sprendžiami ne gyventojų apklausa, 
bet išrinktų į Seimą asmenų.654 Opozicijoje esantys politikai, atvirkščiai, teigė, kad toks visuotinai svarbus 
klausimas turi būti sprendžiamas referendumu. 2012 m. kovo mėn. 38 Seimo nariai655 pateikė Seimui Seimo 
nutarimo dėl referendumo paskelbimo dėl atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje projektą,656 ir 
nepaisydamas to, kad jam nepritarė Vyriausybė,657 Seimas 2012 m. liepos 16 d. priėmė nutarimą dėl 
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 Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 7, 11, 13, 35, 43, 50, 51, 54, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 78 (1) 

straipsniu įstatymas // Valstybės žinios, 2003, Nr. 21-874. 
651

 Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 8 str. 2 d.  
652

 Referendumai. Informacija iš Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainės. Prieiga per internetą: 

<http://www.vrk.lt/dynamic/files/2340/referendumai2012-06.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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 Referendumo iniciatyva. Iniciatyvinės grupės „Žmonės sprendžia“ interneto svetainė. Prieiga per internetą: <http://www.zmonessprendzia.lt> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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referendumo dėl atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje paskelbimo.658 2012 m. spalio 28 d. 
kartu su rinkimais į Lietuvos Respublikos Seimą buvo surengtas konsultacinis referendumas, kuriame 
piliečiams buvo siūloma pritarti arba nepritarti teiginiui „Pritariu naujos atominės elektrinės statybai 
Lietuvos Respublikoje“. Referendume dalyvavo 52,58 proc. rinkėjų, iš jų 62,68 proc. nepritarė šiam 
teiginiui. Tai reiškia, kad šis referendumas įvyko ir piliečiai pasisakė prieš naujos atominės elektrinės statybą 
Lietuvos Respublikoje. Atsižvelgiant į tai, kad referendumas ne privalomasis, o patariamasis, politikai 
neretai reiškia nuomonę, kad jo rezultatai neužkerta kelio naujos atominės elektrinės statybai, kad tauta iš 
esmės neišreiškė prieštaravimo atominės elektrinės statybai. Pvz., Respublikos Prezidentė pabrėžė, kad savo 
valią pareiškė tik dalis gyventojų, o atominės elektrinės nauda abejoja mažiau nei trečdalis galinčiųjų 
balsuoti.659 Buvęs Ministras Pirmininkas A. Kubilius neatmetė naujo referendumo galimybės, detaliau 
išsiaiškinus visus projekto skaičius.660 Tokia situacija leidžia manyti, kad net ir įvykus referendumui, į tautos 
valią neketinama atsižvelgti. Žinoma, tokie pavyzdžiai tik menkina gyventojų pasitikėjimą teisės valdyti savo 
šalį dalyvaujant referendumuose galimybėmis. 

2012 m. gegužės mėn. įregistruota trečioji iniciatyvinė referendumo grupė, kuri siūlė priimti 
Konstitucijos 55, 56 ir 57 str. pakeitimo įstatymo projektą. Juo siekta penkių pagrindinių dalykų: pirma, 
sumažinti Seimo narių skaičių nuo 141 iki 101 nario, antra, apriboti parlamentarų kadencijų skaičių, kad 
Seimo narys iš eilės galėtų būti renkamas tik dvi kadencijas, trečia, prailginti Seimo nario kadencijos trukmę 
iki 5 m., ketvirta, perkelti Seimo rinkimų datą iš rudens į pavasarį, penkta, stiprinti Seimo įstatymų leidybos 
kompetencijas.661 Trys (iš keturių) 2012 m. įregistruotų referendumų iniciatyvų sudarė piliečiams galimybę 
savo parašus registruoti internetu. Tačiau, kaip matyti iš parašų rinkimo statistikos, žmonės registravosi 
gana vangiai: per 4–5 savaites vidutiniškai buvo surinkta tik 250–500 parašų.662 Visos keturios iniciatyvos 
buvo nesėkmingos, nes nebuvo surinkta pakankamai parašų (daugiausia surinkta gegužę –– 123 641 
parašas663). Šie maži skaičiai verčia abejoti, ar galimybė balsuoti internetu tikrai padidintų piliečių dalyvavimą 
Seimo rinkimuose ar balsuojant referendume. Nors, tikėtina, kad asmenys nesiregistruoja „E-rinkimai“ 
interneto svetainėje dėl kitų priežasčių – baimės, kad nebus užtikrinta asmens duomenų apsauga, arba 
nežinojimo, kad tokia svetainė veikia, nes apie ją mažai informuojama. 

Panašiai kaip ir dėl įstatymų leidybos iniciatyvos, menkai tikėtina, kad ateityje referendumai bus 
sėkmingiau pasitelkiami piliečių valiai išreikšti. Nepavykus anksčiau aptartoms iniciatyvoms dėl reikiamo 
surinkti parašų skaičiaus norint paskelbti referendumą sumažinimo nuo 300 tūkst. iki 100 tūkst. bei 
pripažinti referendumą įvykusiu, jei jame dalyvautų ne mažiau piliečių nei praėjusiuose rinkimuose, taip pat 
nepavykus iniciatyvai pailginti parašų dėl referendumo paskelbimo terminą nuo 3 iki 6 mėn., panašu, kad 
ateityje tokias iniciatyvas įgyvendinti gali būti sunku. O Referendumų įstatymą įrašius į Konstitucinių 

                                                           

658 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl referendumo dėl atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ // 
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įstatymų sąrašą, kaip jau buvo nurodyta, jis galės būti keičiamas ne įprastine tvarka, o ne mažesne kaip 3/5 
visų Seimo narių balsų dauguma.  

Kiekvienas pilietis pavieniui gali kreiptis į Seimo, Vyriausybės ar savivaldybių peticijų komisijas, kai 
siūloma spręsti klausimus dėl žmogaus teisių ir laisvių apsaugos ar įgyvendinimo; valstybės ir savivaldybės 
institucijų reformavimo ar kitus svarbius visuomenei, savivaldybėms ar valstybei klausimus.664  

Konstitucijos 33 str. 3 d. piliečiams laiduojama peticijos teisė, kurios įgyvendinimo tvarką nustato 
įstatymas. Nuo 1999 m. liepos, kai buvo priimtas Lietuvos Respublikos peticijų įstatymas, peticijos teise 
piliečiai naudojasi kur kas dažniau nei piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teise. Antai 2011 m. Seimo 
Peticijų komisija gavo 214 kreipimųsi, iš kurių 198 buvo pripažinti peticijomis ir jos buvo priimtos 
nagrinėti. Taigi peticijomis pripažinta 92,52 proc. visų gautų kreipimųsi. Tai – pirmas kartas šios komisijos 
darbo metu, kai peticijomis buvo pripažinta tokia didelė visų kreipimųsi dalis. Galima palyginti, kad ši 
komisija 2009 m. pripažino peticijomis 53,85 proc. kreipimųsi, 2008 m. – 42,11 proc. kreipimųsi, 2007 m. – 
53,85 proc. kreipimųsi.665 Tačiau 2012 m. Seimo peticijų komisijai pateiktų kreipimųsi skaičius sumažėjo – 
buvo pateikta tik 41 kreipimasis, iš jų peticijomis pripažinta 75,6 proc.666 Tokį aukštą kreipimųsi gavimo 
rodiklį ir aukštus kreipimųsi pripažinimo peticijomis rodiklius galima išvysti tik Seimo peticijų komisijoje.  

Remiantis Teisės instituto atliktu tyrimu dėl 2003–2009 m. gautų ir išnagrinėtų peticijų Seimo, 
Vyriausybės ir savivaldybių peticijų komisijose, buvo nustatyta, kad Seimo peticijų komisija per metus 
anksčiau nurodytu laikotarpiu gavo nuo 15 iki 56 prašymų, iš kurių peticijomis skirtingais metais pripažino 
nuo 30 iki 53 proc. kreipimųsi, Vyriausybės peticijų komisija gavo 10–18 kreipimųsi per metus, iš kurių 
peticijomis pripažino nuo 38 iki 55 proc. kreipimųsi, o remiantis 50 savivaldybių pateiktais duomenimis, 
konstatuota, kad daugumoje savivaldybių (38) negauta nė vieno kreipimosi, keliose iš jų nesudarytos 
peticijų komisijos. Be to, Alytaus miesto ir rajono, Prienų, Lazdijų, Kėdainių, Klaipėdos, Kauno, Ukmergės 
rajonų, Elektrėnų, Birštono savivaldybių peticijų komisijos 2003–2009 m. iš viso gavo 17 kreipimųsi, iš 
kurių 7 kreipimaisi pripažinti peticijomis. Daugiau kreipimųsi gauta Kauno miesto (32), Klaipėdos miesto 
(15) ir Telšių rajono (17) savivaldybėse. Vilniaus ir Klaipėdos miestų savivaldybių peticijų komisijos daugiau 
kaip pusę gautų kreipimųsi pripažino peticijomis, Kauno miesto savivaldybės peticijų komisija – pavienius 
kreipimusis, Telšių rajono – nė vieno kreipimosi nepripažino peticija.667  

Kalbant apie realų peticijų kaip piliečių teisės tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį poveikį, peticijų, 
kurios virto įstatymais, nėra. 2012 m. buvo atmesti visi 5 Seimo peticijų komisijos Seimui svarstyti pateikti 
pagal peticijas suformuluoti siūlymai.668 2011 m. peticijos pagrindu buvo parengtas Transporto priemonių 
valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, 
bet jis nėra priimtas. Kitos 12 Seimui pateiktų peticijų buvo atmestos.669 2010 m. Seimą pasiekė 7 peticijos, 

                                                           

664 Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 3 ir 6 str. // Valstybės žinios, 1999, Nr. 66-2128 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
665 Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos 2011 m. darbo ataskaita. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6206&p_k=1> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
666 Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos 2012 m. darbo ataskaita. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=9065&p_d=133919&p_k=1> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
667 Žr.: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl peticijų teikimo, svarstymo ir išvadų įgyvendinimo koncepcijos patvirtinimo“ 

// Valstybės žinios, 2010, Nr. 40-1907.  
668 Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos 2012 m. nagrinėti kreipimaisi, peticijos ir dėl jų priimti sprendimai. Prieiga per 

internetą: 

 <http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6206&p_k=1> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
669 Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos 2011 m. nagrinėti kreipimaisi, peticijos ir dėl jų priimti sprendimai. Prieiga per 

internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6206&p_k=1> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
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visos buvo atmestos.670 2009 m. iš 11 pateiktų Seimui peticijų tik viena buvo pripažinta tenkintina, bet ir ji 
nebuvo įgyvendinta įstatymu.671  

  

III.2.3. Pasyvus naudojimasis seniūnaičių institutu 
 

Siekiant paskatinti gyventojus aktyviau dalyvauti tvarkant savo gyvenamosios aplinkos klausimus, nuo 
2008 m. spalio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo672 
nuostatos, pagal kurias numatyta seniūnijos teritoriją skirstyti į seniūnaitijas ir rinkti seniūnaičius. Nustatyta, 
kad seniūnaitis atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir 
savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose, skatina seniūnaitijos gyventojus prižiūrėti 
gyvenamosios vietovės teritoriją (kelius, gatves, aikštes, kapines ir kitus infrastruktūros objektus), plėtoti ir 
organizuoti kaimo (miesto, miestelio) kultūrinį ir sportinį gyvenimą, prireikus dalyvauja organizuojant 
gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos 
direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų atstovais, turi teisę gauti 
savivaldybės institucijų parengtus teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus, susijusius su seniūnaitijos 
gyventojais, dalyvauti savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai svarstomi 
klausimai, susiję su seniūnaitijos gyventojais, ir pareikšti seniūnaitijos gyventojų nuomonę apie poreikius ir 
interesus šiais klausimais, siūlyti problemų sprendimo variantus, taip pat teikia reikiamą informaciją 
seniūnaitijos gyventojams. 

Seniūnaičių institucija nebuvo naujovė – iš esmės seniūnaičiai pakeitė iki tol galiojusią gyvenamosios 
vietos bendruomenės atstovo instituciją.673 Seniūnaičių ir vietos bendruomenės atstovų funkcijos iš esmės 
tapačios; tiek vienų, tiek kitų darbas grindžiamas visuomeniniais pagrindais nenumatant darbo užmokesčio.  

Tyrime, kuriame buvo išanalizuotos ir apibendrintos spaudoje ir Lietuvos Respublikos Seimo 
posėdžiuose išsakytos nuomonės dėl seniūnaitijų steigimo tikslingumo, buvo išskirtos šios seniūnaitijų 
steigimo priežastys: 1) siekis didinti savivaldybės vidinę decentralizaciją; 2) siekis didinti savivaldybės 
gyvenamųjų vietovių bendruomenių įtaką, sprendžiant vietos reikalus; 3) siekis didinti gyventojų aktyvumą; 
4) reikalingas tarpininkas tarp vietos bendruomenės ir seniūno, pagalbininkas seniūnui; 5) pareigos, kurioms 
nereikia papildomų finansinių išteklių; 6) stabdžių ir atsvarų principo įvedimas; 7) savivaldos plėtojimas.674 

Įsigaliojus seniūnaičių instituciją įtvirtinančioms įstatymo nuostatoms, nuo 2009 m. savivaldybės 
buvo įpareigotos suskirstyti seniūnijų ar jų dalių teritorijas į seniūnaitijas. Tą atlikti suskubo kai kurios 
savivaldybės: 2010 m. Kauno rajono savivaldybėje jau buvo 254 seniūnaitijos, Vilniaus rajono – 228, 
Šalčininkų rajono – 110, Švenčionių rajono – 85, Vilkaviškio rajono – 83, Šilutės rajono – 77 seniūnaitijos, 
tačiau buvo ir tokių savivaldybių, kuriose nebuvo nė vienos seniūnaitijos.675  

                                                           

670 Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos 2010 m. nagrinėti kreipimaisi, peticijos ir dėl jų priimti sprendimai. Prieiga per internetą: 

 <http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6206&p_k=1> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
671 Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos 2009 m. nagrinėti kreipimaisi, peticijos ir dėl jų priimti sprendimai. Prieiga per internetą: 
<http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6206&p_k=1> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
672 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas // Valstybės žinios, 2008, Nr. 113-4290. 
673 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas // Valstybės žinios, 2000, Nr. 91-2832. 
674 Patapas A., Maculevič J. Seniūnaitijų organizavimo ir veiklos probleminiai aspektai // Viešoji politika ir administravimas, 2011, Nr. 3 (10). 
675 Viešasis administravimas Lietuvoje. 2010 metų apžvalga. Vidaus reikalų ministerija, 2011. Prieiga per internetą: 
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fvakokybe.vrm.lt%2Fget.p

hp%3Ff.524&ei=Z1DNUfXHJcGQtQbX1YCIBQ&usg=AFQjCNFn2yURjA9516Yvowqhg9hYZ7q6wQ&sig2=ItnbDylft46A0W4zhiMb3A&bvm=bv.485724

50,d.Yms> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
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Visgi nepaisant noro „priartinti valdžią prie žmonių“,676 seniūnaitijų veiklos pradžia nebuvo 
sėkminga. Pagrindiniai šios institucijos diegimo oponentų argumentai buvo šie: 1) užtenka, jog yra 
bendruomeninės organizacijos; 2) dubliuojasi seniūnaičių ir seniūnų pareigos; 3) visuomenės priešiškumas ir 
abejingumas; 4) atsiranda neaiškumų dėl seniūnijos teritorijos suskirstymo; 5) seniūnaičio pareigų 
neatlygintinumas; 6) ribotos seniūnaičių galimybės; 7) nėra garantijų, kad bus atstovaujama visiems 
bendruomenės interesams; 8) bendruomeninio identiteto trūkumas.677 Išties, praėjus vieniems dvejiems 
metams po šios institucijos įsteigimo, tiek moksliniai straipsniai, tiek pranešimai žiniasklaidoje liudijo apie 
ne itin sėkmingą seniūnaitijų veiklą. Atlikus Vilniaus rajono bendruomenių atstovų apklausą678 nustatyta, 
kad seniūnaitijos vertinamos palankiai, tačiau teigiama, kad jos ne visur reikalingos. Labiausiai jos pasiteisina 
esant didelei seniūnijos teritorijai arba seniūnui veikiant neefektyviai. Tyrimo duomenimis, seniūnai tvirtina, 
kad gyventojai dažnai į juos kreipiasi, ir patiems seniūnams tenka nukreipti žmones pas seniūnaičius. Taip 
yra dėl to, jog gyventojams trūksta informacijos, kokiais klausimais galima kreiptis į seniūnaitį. 
Apibendrinus tyrimo duomenis, prieita prie išvados, kad seniūnaičiai veikia neefektyviai, kadangi jie 
iniciatyvą rodo itin retai, o gyventojai nežino kokiais klausimais į juos kreiptis.679  

Seniūnaitijų sudarymo atsainumą galima matyti daugelyje atskirų savivaldybių. Pvz., Širvintų rajono 
internetiniame laikraštyje teigiama: „Gal žmonės ir girdėjo ką nors apie sudarytas seniūnaitijas, tačiau vargu 
ar daug gyventojų žinojo apie planuojamų rinkimų datą ir kandidatavimo sąlygas. Matant tokius rezultatus 
susidaro įspūdis, kad šis tarybos sprendimas buvo vykdomas atsainiai, tik norint užsidėt „pliusiuką“ už 
atliktą darbą, užuot jį atlikus gerai.“680 Jurbarko rajone trijų skirtingų rajono seniūnijų seniūnaičiai „kone 
vienbalsiai tikina, kad seniūnaičiai nereikalingi ten, kur yra bendruomenė“.681 O 2009–2010 m. Panevėžio 
rajono savivaldybė viešai atsisakė kurti seniūnaitijas. Remiantis interneto dienraščio „Respublika“ 
informacija, gyventojų teigimu, jų atsiradimas keltų tik sumaištį, mat rajonas turi stiprias kaimų 
bendruomenes ir daugiau viršininkų žmonėms nebereikia.682 2011 m. Panevėžio rajone pradėjus rinkti 
seniūnaičius, teigiama, jog „nors prieš rinkimus seniūnijų darbuotojai liejo prakaitą kalbindami gyventojus 
sutikti tapti kandidatais į seniūnaičius, daug norinčiųjų neatsirado: niekas nenori dirbti visuomeniniais 
pagrindais“.683 Pasak Kupiškio rajono Noriūnų seniūnijos seniūno A. Navicko, jų seniūnijoje iš 5 
seniūnaičių išrinktas vos vienas; „žmonės tokius rinkimus ignoruoja. Kadangi nekelia kandidatų, į rinkimus 
neateina, praėjus trims mėnesiams skelbiami pakartotiniai rinkimai. Noriūnuose jie neįvyko jau tris kartus. 
Kiek dar sykių reikės žmones varinėti, nežinia, mat įstatymą vykdyti reikia tol, kol seniūnaičiai bus 
sukomplektuoti“.684 Panašių atgarsių regioniniuose laikraščiuose yra labai daug.  

O Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos leidinyje teigta, kad tai tik laikini nesklandumai, 
nes žmonėms reikia laiko priimti ir įvertinti pokyčius. Apibendrinant šios ministerijos atliktos apklausos 

                                                           

676 Ten pat. 
677 Patapas A., Maculevič J. Seniūnaitijų organizavimo ir veiklos probleminiai aspektai // Viešoji politika ir administravimas, 2011, 

Nr. 3 (10). 
678 Ten pat.  
679 Ten pat.  
680 Komarovska I. Patys nesisiūlo, o prievarta negalima // Sirvinta.net. Prieiga per internetą: <http://www.sirvinta.net/keliame-

problema/patys-nesisiulo-o-prievarta-negalima/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
681 Pirmieji seniūnaičiai pasijuto nuvilti ir nereikalingi // Mūsų laikas. Jurbarko miesto ir rajono laikraštis. Prieiga per internetą: 

<http://www.musulaikas.com/?id=5&nid=1746> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
682 Į seniūnaičių rinkimus varo teismas // Interneto dienraštis „Respublika“, 2010 m. rugpjūčio 14 d. Prieiga per internetą: 

<http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/i_seniunaiciu_rinkimus_varo_teismas/,print.1>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
683 Seniūnaičius renka sukandę dantis // Dienraštis „Sekunde.lt.“, 2011 m. spalio 8 d. Prieiga per internetą: 

<http://www.sekunde.lt/panevezio-naujienos/seniunaicius-renka-sukande-dantis/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
684 Ten pat.  
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rezultatus buvo pastebėta, kad absoliuti apklaustųjų savivaldybių dauguma kaip pagrindinę naujosios 
tvarkos problemą įvardijo gyventojų pasyvumą, skeptiškumą, abejingumą seniūnaičių rinkimų klausimu. 
Nurodytina, kad kai kuriose seniūnijose gyventojai dėl senyvo amžiaus ar per didelio atstumo negali atvykti 
į rinkimus, yra pripratę prie vietos bendruomenės atstovų veiklos ir nemano, kad reikia papildomų žmonių 
vietos reikalams spręsti.685  

Seniūnaičių institucijos trūkumus pažymi ir Lietuvos Respublikos Seimo Valdymo ir savivaldybių 
komitetas Parlamentinės kontrolės dėl vietos savivaldos įstatymo įgyvendinimo rekomendacijoje. Antai šis 
komitetas pažymi, kad „savivaldybės tarybos mažumos ir visuomenės atstovų nuomone, buvo vykdyta tam 
tikra veikla, po kurios seniūnaičiais buvo išrinkti lojalūs savivaldybės tarybos daugumai ir savivaldybės 
merui asmenys (savivaldybės tarybos nariai ar savivaldybės administracijos darbuotojai)“.686  

Išties, atrodo, kad 2011–2012 m. tiek seniūnaičių veikla, tiek gyventojų požiūris į ją pakito į teigiamą 
pusę. Nors nebuvo atlikta mokslinių ar išsamių visuomenės apklausos nuomonių, viešajame diskurse 
atsiranda teigiamų šios institucijos vertinimų. Antai Klaipėdoje seniūnaičiai teikia paraiškas įrengti bei 
atnaujinti vaikų žaidimų aikšteles, įrengti lauko treniruoklius, atnaujinti krepšinio aikšteles, organizuoja 
bendruomenės šventes, kviečia vietos savivaldos institucijų atstovus į problemines įstaigas (pvz., mokyklas, 
darželius), rašo prašymus sutvarkyti pėsčiųjų takus, apšviesti šaligatvius.687 Tačiau seniūnaičiai jaučiasi 
nusivylę, kad neturi jokių valdingų įgaliojimų ir valdžios atstovai jų teikiamos informacijos dažnai nevertina 
ir nesiima jokių veiksmų.688 2012 m. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija atliko tyrimą dėl 
seniūnaičio statuso ir jo veiklos teisinio reguliavimo. Tyrimo metu nustatyta, kad, daugelio apklaustųjų 
nuomone, seniūnaičio įgaliojimų nereikėtų plėsti, nors 31,8 proc. apklaustųjų manė, kad įgaliojimus būtų 
galima išplėsti. Viena iš esminių seniūnaičių instituto efektyvumo problemų nurodomas jų darbo 
neatlygintinumas. Minėtame tyrime didžioji dalis respondentų nurodė, jog seniūnaičių veikla turi būti 
atlygintina.689 

Apibendrinant seniūnaitijų veiklos pradžią ir perspektyvas, matyti, kad šioje kaip ir kitose teisės 
tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį srityse pagrindinė tinkamo institucijos nefunkcionavimo (ar sunkaus 
funkcionavimo) priežastis – gyventojų neiniciatyvumas. Tačiau iš naujausių diskurso pokyčių galima daryti 
prielaidą, kad gyventojai pamažu pradeda suvokti šios institucijos paskirtį ir pradeda ja naudotis. Visgi 
tinkamam vietos tvarkymui per seniūnaičius būtina prielaida yra ir valstybės institucijų ir pareigūnų noras 

                                                           

685 Viešasis administravimas Lietuvoje. 2010 metų apžvalga. Vidaus reikalų ministerija, 2011. Prieiga per internetą: 
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6A0W4zhiMb3A&bvm=bv.48572450,d.Yms> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
686 Parlamentinė kontrolė dėl Vietos savivaldos įstatymo įgyvendinimo. Rekomendacija dėl Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto 

išvažiuojamajame posėdyje Švenčionių raj. savivaldybėje 2009 m. lapkričio 18 d. svarstytų klausimų. Prieiga per internetą: 

<https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.l

rs.lt%2Fpls%2Finter%2Fw5_show%3Fp_r%3D6241%26p_d%3D93254%26p_k%3D1&ei=78tKUdTiEI2RswbRrIBg&usg=AFQjCNHw

SiVyyfeemJK2FphMjL4HdjCr1g&sig2=SQKh5STQN7-vAn94hUmomQ&bvm=bv.44158598,d.Yms> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
687 Spurytė V. Seniūnaičiai Klaipėdoje: būti ar nebūti? // Interneto dienraštis „Kauno diena“, 2013 m. vasario 4 d. Prieiga per internetą:  

<http://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/seniunaiciai-klaipedoje-buti-ar-nebuti-588870#.UvzFTGJ_tiM>  

(prisijungta 2013 m. kovo 3 d.). 
688 Ten pat. 
689 Tyrimas dėl seniūnaičio statuso ir jo veiklos teisinio reguliavimo. Vidaus reikalų ministerija, 2012. Prieiga per internetą: 

<http://www.vrm.lt/get_file.php?file=YjJIQ3pHR2VhTSUyQlpucGV3bldXZXNKVExrWktZajNITHc5VnQxM0xaWnNxZm9NTE5sV1JrMn

B1d202M0taWml2Yk5pUm5XMWlucEtVM0c3V25OS2NrSiUyQmZ3NVZub21YQ2xwJTJCV244V2ltNTVqMmNaZmxhZHR5WmZQbU5C

eXltZlVubUdWekdTZWFNJTJCWG5wZG54MmFiYldTWHhGNXFvRzdIeE15WG4zSzVuTnBxcEpIUGw2S1R4SmlzeFpXZG1zYWViTkxIaj

JxamFNaWIxSm5ObXRwb3oybVR4YyUyQlVtSlBNYnFpVmxacXBscTFzeDVHa21LV2UxcHZWbDhPZmwyJTJCUmFtUEdtR05qa2RPYm

5aV2NsSEdWZEpZJTNE> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fvakokybe.vrm.lt%2Fget.php%3Ff.524&ei=Z1DNUfXHJcGQtQbX1YCIBQ&usg=AFQjCNFn2yURjA9516Yvowqhg9hYZ7q6wQ&sig2=ItnbDylft46A0W4zhiMb3A&bvm=bv.48572450,d.Yms
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fvakokybe.vrm.lt%2Fget.php%3Ff.524&ei=Z1DNUfXHJcGQtQbX1YCIBQ&usg=AFQjCNFn2yURjA9516Yvowqhg9hYZ7q6wQ&sig2=ItnbDylft46A0W4zhiMb3A&bvm=bv.48572450,d.Yms
http://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/seniunaiciai-klaipedoje-buti-ar-nebuti-588870#.UvzFTGJ_tiM
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dalyvauti užtikrinant vietos gyventojų gerovę, kadangi pagrindinė seniūnaičių funkcija yra tarpininkavimas 
tarp gyventojų ir atsakingų vietos savivaldos institucijų. 
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IV. EKONOMINIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS 
 

IV.1. Teisė į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą 
_______________ 

Dr. Eglė Mauricė 
 

IV.1.1. Užtikrinimo padėtis Lietuvoje 2008–2013 m.  

 

Ūkinė, komercinė, darbinė veikla asmenims garantuoja pajamas, kurios būtinos norint patenkinti 
pagrindinius materialius ir dvasinius poreikius, turėti galimybę gerinti savo gyvenimo kokybę, siekti svarbių 
tikslų. Įstatymų pagrindu ūkio subjektų mokami mokesčiai, kiti privalomi mokėjimai ar rinkliavos kartu yra 
pagrindinis konstituciškai garantuojamos socialinės paramos, teikiamos tiems asmenims, kurie šios paramos 
stokoja, bei kitų valstybės finansinių reikmių finansavimo šaltinis. Ši ūkinės veiklos nauda asmenims ir visai 
visuomenei neturėtų kelti abejonių diskutuojant apie teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą įgyvendinimo 
apsaugą. Tačiau ši teisė – teisė į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą – ne visuomet aiškiai suvokiama 
visuomenėje, o kartu tos pačios visuomenės demokratiškai suformuota įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji 
valdžios nuolat gausina ūkinę veiklą ribojantį teisinį reguliavimą, nustato vis naujus reikalavimus ūkinės 
veiklos vykdymui, steigia ūkinės veiklos priežiūros ir kontrolės institucijas ir taip riboja teisę į ūkinės veiklos 
laisvę ir iniciatyvą. Pažymėtina, kad šiame tyrimo skyriuje analizuojama teisė užsiimti legalia ūkine veikla, o 
iš esmės draudžiamų ūkinių veiklų (pvz., prekyba narkotikais ar pan.) vykdymo ribojimas nėra šio tyrimo 
dalykas. 

Teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą įgyvendinimui reikšmingas sritis santykinai galima skirstyti į 
vadinamąsias vertikaliąsias (šakines) ir horizontaliąsias. Pirmajai grupei, pvz., priskirtinos mokesčių, darbo 
santykių, teritorijų planavimo, konkrečių ūkinių veiklų reguliavimo sritys, antrajai – ūkinės veiklos pradžios 
ir pabaigos, ūkio subjektų patiriamos reguliavimo naštos, ūkinės veiklos priežiūros ir panaši problematika. 
KT nurodo,690 kad asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva suponuoja, inter alia, sutarčių sudarymo laisvę, 
sąžiningos konkurencijos laisvę, galimybes nekliudomai pertvarkyti ūkio subjektus, keisti jų veiklos pobūdį 
taip, kad nebūtų trukdoma, reaguojant į rinkos pokyčius, steigti naujus ūkio subjektus ar likviduoti esančius; 
ji yra neatsiejama nuo galimybės asmeniui, norinčiam užsiimti ūkine veikla arba, priešingai, norinčiam ja 
nebeužsiimti, be dirbtinių kliūčių patekti į rinką ir pasitraukti iš jos. 

Konstitucijos 46 str., įtvirtinančio teisę į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, nuostatas savo darbuose 
yra analizavę T. Birmontienė,691 K. Jovaišas,692 E. Kūris.693 Tiriamuoju laikotarpiu Lietuvoje buvo atlikta 
nemažai tyrimų, apginta teisės krypties disertacijų ūkinės veiklos vykdymui aktualiais klausimais (pvz., 
civilinių ginčų, bankroto santykių, įmonių teisės, sutarčių teisės, prekių ženklų apsaugos srityse694), tačiau 

                                                           

690 KT 2006 m. gegužės 31 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2006, Nr. 62-2283. 
691 Birmontienė T. Ūkinės veiklos laisvės konstituciniai pagrindai // Konstitucinė jurisprudencija, 2010, Nr. 2 (18), p. 262–293. 
692 Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras. 1 dalis, ats. red. K. Jovaišas. Vilnius: Teisės institutas, 2000, p. 392–407. 
693 Kūris E. Ūkinės veiklos laisvė, sąžininga konkurencija ir bendra tautos gerovė (Konstitucijos 46 straipsnio jurisprudencinis komentaras) // 

Jurisprudencija, 2005, Nr. 64 (56), p. 56–73.  
694 Buvo apgintos ne mažiau kaip 3 kiekvienos nurodytos srities disertacijos. Kiti su ūkinės veiklos laisvės įgyvendinimu susiję klausimai tirti rečiau. 

2008 m. sausio 1 d. – 2013 m. birželio 30 d. apgintos teisės mokslo krypties disertacijos. Disertacijų gynimų duomenų bazė, Lietuvos mokslo tarybos 

interneto svetainė. Prieiga per internetą: <http://www.lmt.lt/lt/naujienos/disertacijos/d-db/p0.html> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www.lmt.lt/lt/naujienos/disertacijos/d-db/p0.html
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juose analizuojami klausimai iš esmės nebuvo siejami su žmogaus teisių problematika, išskyrus 
J. Nasutavičienės tyrimą,695 lyginamąjį tyrimą „Pagrindinės (žmogaus) teisės Europoje ir Šiaurės Amerikoje“ 
(angl. Fundamental Rights in Europe and North America)696 bei Lietuvos teisės instituto 2012 m. publikuotą 
mokslo studiją,697 kurią pratęsia šis tyrimas.  

Analizuojant tiriamuoju laikotarpiu Lietuvoje priimtus teisėkūros ir organizacinius sprendimus, 
teigiamai vertintini pokyčiai juridinių asmenų steigimo srityje. Vis plačiau taikomas naujai įdiegtas greitesnis 
ir pigesnis elektroninis būdas steigti juridinius asmenis: 2012 m. elektroniniu būdu įregistruota beveik pusė 
(49,5 proc.) naujai steigiamų juridinių asmenų:698 6 336 uždarosios akcinės bendrovės (58,1 proc. visų 
įsteigtų uždarųjų akcinių bendrovių; palyginimui – 2011 m. elektroniniu būdu buvo įsteigta 29 proc. visų 
įsteigtų uždarųjų akcinių bendrovių),699 665 mažosios bendrijos (54,9 proc. visų įsteigtų mažųjų bendrijų), 
197 viešosios įstaigos, 79 individualios įmonės, 61 asociacija, 2 tradicinės religinės bendruomenės. Nuo 
2012 m. rugsėjo 1 d. atsiradusi nauja ūkinės veiklos forma – mažoji bendrija – leidžia lengviau pradėti ir 
vykdyti smulkųjį verslą. 2009 m. įvardytos700 ir pradėtos spręsti ūkinės veiklos priežiūros problemos: 
įstatymu701 įtvirtinti ūkio subjektų veiklos priežiūros principai ir svarbiausios nuostatos, priimti siektinas 
ūkinės veiklos priežiūros praktikas turintys užtikrinti įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai,702 imtasi 
organizacinių priemonių į priežiūros funkcijų pertvarkos procesą aktyviau įtraukti priežiūrą atliekančias 
institucijas.703 Komercinių ginčų sprendimo srityje teigiamais pokyčiais laikytini CPK pakeitimai,704 kuriais į 
elektroninę erdvę buvo perkeltos kai kurios civilinio proceso ir sprendimų vykdymo procedūros, bei nauja 
Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo redakcija,705 sudaranti prielaidas daugiau ginčų spręsti 
komercinio arbitražo būdu. Imtasi priemonių mažinti verslui tenkančią administracinę naštą:706 priimti šios 
naštos mažinimą turintys užtikrinti nauji teisės aktai,707 vykdytas administracinės naštos verslui mažinimo 

                                                           

695 Nasutavičienė J. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintų įmonių teisių apsaugos problemos ES 

konkurencijos teisėje. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013. 
696 Fundamental Rights in Europe and North America. Weber A. (ed.), Ragulskytė-Markovienė R., Baranskaitė A. (nacionaliniai 

koordinatoriai). Leiden / Boston: Martinus, Nijhoff Publishers, 2008. 
697 Ambrazevičiūtė K., Baltrimas J., Mauricė-Mackuvienė E. Teisės į nuosavybę, teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, vartotojų 

teisių užtikrinimo problemos. Mokslo studija. Vilnius: Teisės institutas, 2012. Prieiga per internetą: 

<http://www.teise.org/data/Teises_i_nuosavybe_uztikrinimo_problemos.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
698 Valstybės įmonės Registrų centro 2012 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: 

<http://www.registrucentras.lt/apie/veikla/veikl_ataskaitos.php> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
699 Valstybės įmonės Registrų centro 2011 metų veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys. Prieiga per internetą: 

<http://www.registrucentras.lt/apie/veikla/veikl_ataskaitos.php> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
700 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 836 „Dėl Verslą prižiūrinčių subjektų veiklos pagrindinių 

nuostatų koncepcijos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 91-3931. 
701 Viešojo administravimo įstatymo 1, 2, 9, 43 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo nauju ketvirtuoju skirsniu ir 91 

straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas // Valstybės žinios, 2010, Nr. 81-4228.  
702 Pagrindiniu iš šių teisės aktų laikytinas Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros 

funkcijų optimizavimo“ // Valstybės žinios, 2010, Nr. 53-2613. 
703 Plačiau apie ūkinės veiklos priežiūros funkcijų pertvarką žr.: Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos interneto svetainėje. Prieiga per 

internetą: <http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/verslo-prieziuros-reforma> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
704 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas // Valstybės žinios, 2011, Nr. 85-4126.  
705 Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo pakeitimo įstatymas // Valstybės žinios, 2012, Nr. 76-3932. 
706 Apie administracinės naštos sampratą žr.: Lankauskas M., Želvys A. Administracinė našta verslui: teisės aktų vykdymo išlaidos ir jų 

vertinimo būdai // Teisės problemos, 2005, Nr. 4. 
707 Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas // Valstybės žinios, 2012, Nr. 136-6957 (su vėlesniais pakeitimais ir 

papildymais); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 4 „Dėl Administracinės naštos ūkio subjektams 

nustatymo metodikos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2012, Nr. 8-264. 

http://www.registrucentras.lt/apie/veikla/veikl_ataskaitos.php
http://www.registrucentras.lt/apie/veikla/veikl_ataskaitos.php
http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/verslo-prieziuros-reforma
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prioritetinėse srityse projektas,708 kurį įgyvendinus ši našta teritorijų planavimo ir statybų srityje sumažėjo 
10,98 proc., statistikos srityje – 9,78 proc., transporto srityje – 7,84 proc. 

Išskiriant teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą įgyvendinimo sunkumus, paminėtini: sumažėjęs 
veiklos, kuria galima verstis turint verslo liudijimą, rūšių skaičius,709 nustatyti papildomi reikalavimai patalpų, 
kuriose vykdoma ūkinė veikla, paskirčiai, papildomi veiklos ribojimai farmacijos įmonėms, daugiau ūkio 
subjektų įgijo prievolę apskaitai naudoti kasos aparatus. Trūksta konkurencijos šilumos tiekimo, 
alternatyvių energijos šaltinių, hidroenergetikos, transporto priemonių techninės apžiūros, pašto paslaugų, 
aukštojo mokslo, sveikatos paslaugų teikimo srityse. Ūkinės veiklos laisvės įgyvendinimo srities problemas 
liudija ir nemažas konstitucinių ginčų, susijusių su šios laisvės ribojimu, skaičius: net 15,8 proc. tiriamuoju 
laikotarpiu KT visų iš esmės išnagrinėtų bylų (16 iš 101 nutarimo) buvo sprendžiamas ūkinės veiklos 
reguliavimo konstitucingumo klausimas.710 Analizuojant šių bylų problematiką, matyti, kad į Teismą 
daugiausia kreiptasi dėl valstybės ypač reguliuojamų ūkinių veiklų vykdymo ir monopolinių ūkio sričių: dėl 
privačių pensijų fondų veiklos, azartinių lošimų organizavimo, statybos santykių, prisijungimo prie elektros 
energijos tinklų (dvi bylos), jūrų uosto rinkliavų nustatymo, privalomosios civilinės atsakomybės draudimo 
santykių, dujų perdavimo ir paskirstymo veiklos, nacionalinio investuotojo veiklos teisėtumo, prekybos 
tabako gaminiais, metalo laužo supirkimo, keleivių vežimo, prekybos alkoholio produktais, įmonių 
privatizavimo, atskirų darbuotojų grupių apmokestinimo, įmonių bankroto ir restruktūrizavimo. Tiriamuoju 
laikotarpiu EŽTT priėmė pirmuosius sprendimus, kuriuose Lietuva pripažinta pažeidusia ūkinę veiklą 
vykdžiusių juridinių asmenų (jų akcininkų) teises.711  

Atskirai paminėtinos ūkinės veiklos vykdymui ypač svarbios mokesčių, teritorijų planavimo ir darbo 
santykių reguliavimo sritys. Tiriamam laikotarpiui, paženklintam ekonominio sunkmečio ženklu, būdinga 
tai, kad tiek 2008 m., tiek 2012 m. po Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų naujai suformuotos Vyriausybės 
nedelsdamos ėmėsi mokesčių srities pertvarkų. 15-osios Vyriausybės sprendimai, dėl savo skubos įvardyti 
„naktinėmis“ mokesčių reformomis, vienareikšmiškai vertintini kaip apsunkinantys teisės į ūkinės veiklos 
laisvę ir iniciatyvą įgyvendinimą: tiek dėl padidėjusios mokestinės naštos,712 tiek dėl padarytų mokestinio 
režimo ir atitinkamo teisinio reguliavimo klaidų,713 tiek dėl to, kad ūkio subjektams nebuvo suteikta jokio 
pasirengimo laikotarpio taikyti naujus reikalavimus.714 Pirmuosius 16-osios Vyriausybės mokestinius 
siūlymus ir sprendimus vertinti dar anksti, tarp jų yra ūkinės veiklos įgyvendinimui palankių ir nepalankių 
sprendimų. Aptariamojo laikotarpio pabaigoje, po ypač ilgų diskusijų ir derinimų, įvyko pokyčių teritorijų 

                                                           

708 Nacionalinės administracinės naštos verslui prioritetinėse srityse vertinimas. Galutinė ataskaita, 2011 m. rugsėjo 16 d. Ūkio 

ministerija, UAB „Deloitte Lietuva“. Prieiga per internetą: 

 <http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/geresnis_reglamentas/moksliniu_tyrimu_ir_kitos_studijos/vertinimo-ataskaita> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.). 
709 Apribotos, sumažintos galimybės fiziniams asmenims su verslo liudijimu prekiauti transporto priemonėmis, atlikti statybos, 

santechnikos darbus, verstis negyvenamųjų patalpų nuoma, fotoreportažų kūrimo veikla ir kt. Žr.: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų gyventojams išdavimo taisyklių“ // Valstybės žinios, 2002, Nr. 112-

4992. 
710 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo dokumentai. Prieiga per internetą: <www.lrkt.lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
711 Plačiau apie tai žr. IV.1.2.1 paposkyryje. 
712 Papildomai apmokestinti individualių įmonių savininkai, pagal autorines sutartis dirbantys arba individualia veikla besiverčiantys 

asmenys, socialiai nedrausti asmenys, padidinti pridėtinės vertės, pelno mokesčiai, mokesčiai akcizinėms prekėms, panaikinta dauguma 

pridėtinės vertės mokesčio lengvatų, sumažinti dirbančių asmenų neapmokestinamų pajamų dydžiai, papildomai apmokestintas 

nekilnojamasis turtas, atgaminimo įrenginiai ir tuščios laikmenos, naudingųjų išteklių gavyba, azartiniai lošimai, vežimo paslaugos ir kt. 
713 Pvz., mokestiniai sprendimai dėl pasyviųjų pajamų (dividendų, nuompinigių, turto pardavimo pajamų) apmokestinimo privalomojo 

socialinio draudimo įmokomis buvo keičiami dar kartą, grįžtant prie ankstesnio reguliavimo. 
714 Pvz., 2008 m. pabaigoje buvo pakeista apie 60 įstatymų, kuriuos ūkio subjektai, įmonių buhalteriai privalėjo taikyti nuo 2009 m. 

sausio 1 d., panaši skuba buvo ir 2010 m. pabaigoje. Staniulytė T. Naktinė reforma tapo didžiausia nacionaline nesėkme // Verslo žinios, 

2009 12 28, Nr. 249, p. 4. 

http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/geresnis_reglamentas/moksliniu_tyrimu_ir_kitos_studijos/vertinimo-ataskaita
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430172
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430172
http://www.lrkt.lt/
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planavimo srityje – priimtas naujos redakcijos Teritorijų planavimo įstatymas,715 sudarantis prielaidas 
sumažinti įsisenėjusias šios srities problemas: ilgą žemės paskirties keitimo, detaliojo planavimo, sklypų 
formavimo ir pertvarkymo, valstybinės žemės pardavimo aukciono būdu procedūrų trukmę, statybinių, 
inžinerinių, technologinių sprendinių planavimo bei žemės sklypų planavimo procedūrų dubliavimą, 
neaiškų tarpusavio santykį tarp skirtingų teritorijų planavimo dokumentų, perteklinių specialiųjų planų 
rengimą ir kt. Darbo santykių reguliavimo srityje būta daug diskusijų dėl reguliavimo keitimo, priimta 
keletas laikinai galiojusių aptariamos laisvės įgyvendinimą turėjusių palengvinti nedidelių teisinio 
reguliavimo pakeitimų, tačiau iš tikrųjų situacija iš esmės nepasikeitė: darbo santykių reguliavimas ūkinės 
veiklos vykdymo požiūriu vertintinas kaip nepakankamai lankstus, nesuteikiantis galimybių darbdaviui ir 
darbuotojui individualiai tartis dėl darbo sąlygų. 

Pasaulyje atliekamuose ekonominės laisvės (teisės į ūkinę veiklą ir iniciatyvą realizavimo galimybių ir 
ribojimų) lyginamuosiuose tyrimuose Lietuvai tarp pasaulio valstybių skiriama vieta trečiajame dešimtuke: 
Pasaulio banko atliekamame tyrime „Doing Business“ (liet. „Verslas“)716 Lietuva iš 185 valstybių 2013 m. 
įvertinta 27-a vieta. „Index of Economic Freedom“ (liet. „Ekonominės laisvės indeksas“) sudarytojai 
„Heritage Foundation“ ir „The Wall Street Journal“ 2013 m. reitinge Lietuvai skyrė 22-ą vietą tarp 177 
valstybių.717 Kanados tyrimų instituto „Fraser Institute“ atliekamame „Economic Freedom of the World“ 
(liet. „Ekonominė laisvė pasaulyje“) tyrime 2012 m. skelbiant (remiantis 2010 m. duomenimis) indeksą, 
Lietuva nurodoma kaip 28-a tarp 144 valstybių.718 Lyginant Lietuvą su kitomis Baltijos regiono valstybėmis, 
pažymėtina, kad šiuose reitinguose Lietuva gerokai lenkia Latviją (vertinimai atitinkamai 25, 55, 61) ir 
Lenkiją (55, 57, 48), nedaug atsilieka nuo Vokietijos (20, 19, 31). Regiono lyderėmis ūkinės laisvės 
įgyvendinimo galimybių srityje yra Danija (5, 9, 16), Suomija (11, 16, 9), Estija (21, 13, 14). 

Šiuose ekonominės laisvės tyrimuose vertinamos su įmonės gyvavimo ciklu susijusios sąlygos, taip 
pat kiti teisiniai ir politiniai valstybės sprendimai, susiję ne tik su ūkinės veiklos rūšių reguliavimu, bet ir su 
viešosios valdžios funkcionavimu, nes preziumuojama, kad viešųjų finansų valdymo ir naudojimo 
veiksmingumo mastas tiesiogiai susijęs su ūkio subjektų mokamais mokesčiais. Pvz., „Doing Business“ 
indekso skaičiavimo metodologijoje vertinama ūkinės veiklos pradžios procedūrų skaičius, trukmė ir 
sąnaudos, įstatinio kapitalo dydis, statybos leidimo, jungimosi prie elektros tinklų, nuosavybės registravimo, 
eksporto ir importo sąnaudos, kreditorių ir skolininkų teisių apsaugos lygis, duomenų apie skolininkus 
registrų funkcionavimas, interesų konflikto tarp įmonės savininkų ir vadovų teisinis reguliavimas, įmonės 
vadovo atsakomybė, akcininkų teisių apimtis, mokesčių naštos santykis su įmonės pelnu iki mokesčių, 
ginčo sprendimo teisme bei teismo sprendimo vykdymo procedūrų sąnaudos, bankroto sąlygos ir pan.719 
„Doing Business 2013“ tyrime gerai įvertintos Lietuvoje sudarytos nuosavybės registravimo sąlygos (5-a 

                                                           

715 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo pakeitimo įstatymas // Valstybės žinios, 2013, Nr. 76-3824. 
716 Konkrečių metų „Doing Business“ indeksas yra sudaromas remiantis ankstesnio laikotarpio duomenimis ir paskelbiamas prieš 

prasidedant metams, pvz., 2013 m. „Doing Business“ indeksas paskelbtas 2012 m. spalio mėnesį, įvertinus 2012 m. pimojo pusmečio 

situaciją Lietuvoje. Prieiga per internetą: 

 <http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
717 2012 Index of Economic Freedom. Prieiga per internetą: <http://www.heritage.org/index/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
718 Economic Freedom of the World 2012 Annual Report: Economic Freedom of the World in 2010. Prieiga per internetą: 

<http://www.freetheworld.com/release.html> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
719 Metodologijos ypatumas yra tas, kad vertinamas poveikis ne absoliučiai visam verslui, o tik tam tikrai standartizuotai hipotetinei 

situacijai, įmonei, pvz., vertinamos sąlygos, esančios didžiausiame šalies mieste (verslo koncentracijos prasme), sąlygos, aktualios tam 

tikro dydžio tam tikrą apyvartą turinčiai uždarajai akcinei bendrovei, ir pan. Metodologijoje pažymima, kad sudarant indeksą lieka 

neįvertinta daug ūkinės veiklos vykdymo aplinkybių, tačiau pasirinkti aspektai turi esminės reikšmės ūkinės veiklos plėtotei, 

konkurencingumo didėjimui, gyventojų pajamų augimui, nedarbo mažėjimui, todėl yra tinkami siekiant palyginti skirtingų valstybių 

ekonomikas. Prieiga per internetą: <http://www.doingbusiness.org/methodology> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf
http://www.heritage.org/index/
http://www.freetheworld.com/release.html
http://www.doingbusiness.org/methodology
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vieta) ir priverstinis sutarčių vykdymas (14-a vieta), kiek prasčiau – eksporto ir importo sąlygos (24-a vieta), 
bankroto procedūros (40-a vieta), statybos leidimų gavimo sąlygos (48-a vieta), kreditavimo sąlygos (53-ia 
vieta), prasčiausiai – mokesčių našta (60-a vieta), investuotojų teisių apsaugos lygis (70-a vieta), prisijungimo 
prie elektros tinklų sąlygos (81-a vieta), verslo pradžios sąlygos (107-a vieta).720 Ekonominės laisvės indekso 
(angl. Index of Economic Freedom) sudarytojai vertina721 teisinį nuosavybės apsaugos reguliavimą, korupcijos 
prielaidų nebuvimą, valstybės išlaidų lygį ir fiskalinę drausmę, ūkinės veiklos, darbo santykių, apskaitos 
reguliavimo veiksmingumą, prekybos, investavimo, ūkinės veiklos finansavimo sąlygas valstybėje. Tyrime 
„Economic Freedom of the World“ ekonominė laisvė suprantama kaip galimybė priimti asmeninius 
sprendimus, laisvų mainų dominavimas prieš valstybinį perskirstymą, lengva verslo pradžia, laisva 
konkurencija, asmenų apsauga, nuosavybės teisės apsauga.722 

Kaip matyti, teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą įgyvendinimas susijęs su daugeliu veiklų bei 
teisinio reguliavimo sričių. Toliau šiame skyriuje plačiau analizuojamos horizontaliojo pobūdžio problemos, 
kurios aktualios visiems ūkio subjektams, visai verslo aplinkai. Išanalizavus ekspertų vertinimus723 bei 
atsižvelgus į naujienų portalo „Delfi“ publikacijas verslo tema,724 išskirtos šios aktualios ūkinės veiklos 
laisvės ir iniciatyvos įgyvendinimą sunkinančios problemos: 1) nepakankamas ūkinės veiklos laisvės svarbos 
supratimas; 2) ūkinės veiklos ribojimus įtvirtinančio teisinio reguliavimo trūkumai; 3) teisinių garantijų stoka 
taikant ekonomines sankcijas ūkio subjektams. Toliau kiekviena iš šių problemų nagrinėjama ją įvardijant, 
skaidant į sudedamąsias dalis (jei tikslinga), iliustruojant būdingais pavyzdžiais, pagrindžiant problemos 
aktualumą, įvardijant galimas jos kilimo priežastis, nurodant, kokie sprendimai sumažintų problemos mastą.  

 

IV.1.2. Probleminiai užtikrinimo aspektai  

IV.1.2.1. Nepakankamas teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą suvokimas 

 

Vertinant Lietuvos viešąjį diskursą, teisėkūros iniciatyvas, teismų praktiką bei teisės doktriną, galima 
pastebėti, kad Konstitucijos 46 str. 1 d. nuostata, jog „Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, 
asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva“, dažnai nepriskiriama žmogaus teisių ir laisvių kontekstui, teisė į 
ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą ne visada suvokiama kaip svarbi žmogaus laisvė.  

Pvz., Konstitucijos 46 str. nuostatas analizavę minėti autoriai jas pirmiausia vertina kaip nustatančias 
valstybės ūkio funkcionavimo pagrindus, o ne įtvirtinančias konkrečią asmens laisvę. Kartu E. Kūris 
pažymi nepakankamą dėmesį šiam Konstitucijos straipsniui: „Net santykinai didelės apimties konstitucinės 
teisės veikaluose (neišskiriant nei vadovėlių, naudojamų universitetinėse studijose) šis itin svarbus 

                                                           

720 Ease of Doing Business in Lithuania. Prieiga per internetą:  

<http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lithuania/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
721 Index of Economic Freedom. Prieiga per internetą: <http://www.heritage.org/index/ranking> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
722 Skaičiuojant šį indeksą, vertinama mokestinė aplinka, valstybės išlaidos ir turtas, nuosavybės teisių teisinė ir faktinė apsauga, 

nacionalinės valiutos stabilumas, tarptautinės prekybos sąlygos, kreditavimo, darbo santykių ir verslo teisinis reguliavimas. Prieiga per 

internetą: <http://www.fraserinstitute.org/research-news/display.aspx?id=2147483733> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
723 Autorės interviu su civilinės teisės srityje dirbančiu teisininku, 2012 m. kovo 21 d.; autorės interviu su civilinės teisės srityje dirbančiu 

teisininku, 2012 m. kovo 27 d.; autorės interviu su verslo teisės ekspertu, 2012 m. balandžio 4 d.; autorės interviu su ekonomikos ir 

viešosios politikos eksperte, 2012 m. balandžio 26 d.  
724 2012–2013 metais visuomenės nuomonės portale „Delfi“ daugiausia dėmesio ūkinės veiklos laivės įgyvendinimo srityje skirta verslo 

aplinkos, verslininko padėties visuomenėje, verslo pradžios, įmonių veiklos bei konkurencijos klausimams. Taip pat aktualios buvo 

mokesčių, energetikos, atsinaujinančių energijos šaltinių, bankroto temos. 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lithuania/
http://www.heritage.org/index/ranking
http://www.fraserinstitute.org/research-news/display.aspx?id=2147483733
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Konstitucijos straipsnis, kuriame apibrėžti Lietuvos ūkio pagrindai ir išdėstytos kitos pamatinės nuostatos, 
dažniausiai apeinamas.“725 Žmogaus teisių analizei skirtuose darbuose ūkinę veiklą vykdančių asmenų teisės 
paprastai neanalizuojamos kartu su kitų visuomenės grupių – tautinėms mažumoms priklausančių asmenų, 
vaikų, neįgaliųjų, pagyvenusių asmenų, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų, nusikaltimų aukų, pacientų, 
vartotojų, autorių ir kt. – teisėmis.726 Ūkinės veiklos laisvė retai aptariama ir kalbant apie svarbesnėmis 
laikomas visų visuomenės narių teises: pilietines teises, teisę į privatumą, teisę į teisingą teismą, nuosavybės 
teisę, teisę į darbą ir kt. Bene vienintelis žmogaus teisių padėties Lietuvoje analizei skirtas leidinys, kuriame 
analizuota laisvė prekiauti ir konkuruoti, įsisteigimo laisvė, laisvė pasirinkti profesiją, yra jau minėtas 
lyginamasis tyrimas „Pagrindinės (žmogaus) teisės Europoje ir Šiaurės Amerikoje“.727  

Tokį požiūrį – kad teisė į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą nėra svarbi žmogaus teisė, – galbūt lėmė ir 
tai, kad teisė į ūkinės veiklos laisvę nėra eksplicitiškai įtvirtinta EŽTK bei žmogaus teisių apsaugai skirtuose 
Jungtinių Tautų dokumentuose – Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ar Tarptautiniame ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių pakte.728 Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad naujesni žmogaus teisių apsaugai 
skirti tarptautiniai dokumentai išreiškia jau kitą požiūrį: ūkinės veiklos laisvei įtvirtinti skirtas ES pagrindinių 
teisių chartijos 16 str., nustatantis, kad „laisvė užsiimti verslu pripažįstama pagal Sąjungos teisę ir 
nacionalinius teisės aktus bei praktiką“. Tiek minėtoje chartijoje, tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 
asmens ūkinės veiklos laisvė ir asmens teisė pasirinkti darbą bei verslą įtvirtinamos kaip atskiros teisės 
(laisvės) – pirmoji įvardyta kaip laisvė užsiimti verslu, antroji – kaip laisvė pasirinkti profesiją ir teisė 
dirbti.729 Ūkinės veiklos laisvė yra tiesiogiai susijusi ir su keturiomis pagrindinėmis Europos Bendrijų (ES) 
laisvėmis – laisvu asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimu, ginčai dėl atskirų laisvės užsiimti verslu 
realizavimo aspektų, šios laisvės ribojimų, inter alia, yra Europos Teisingumo Teismo kompetencija. 

Skirstant žmogaus teises į pilietines, politines, ekonomines, socialines, kultūrines, teisė į ūkinės 
veiklos laisvę ir iniciatyvą, kaip ir teisė į darbą, neretai priskiriama ekonominėms teisėms,730 tačiau galimas ir 
kitas požiūris. Glaudus teisės į ūkinės veiklos laisvę santykis su nuosavybės teisės apsauga, asmens 
saviraiškos laisve, asmenų lygybės prieš įstatymą principu, prievartos nenaudojimo standartu priartina šią 
teisę prie fundamentalių prigimtinių ir pilietinių teisių. Asmens pasirinkimo laisvės ir asmenų 
lygiateisiškumo užtikrinimas yra esminė ūkinės veiklos laisvės įgyvendinimo sąlyga, kai asmenys laisvai, 
tačiau nenaudodami prievartos ir apgaulės, gamina, prekiauja, vartoja bei pasirenka sutarčių partnerius. KT 
yra pabrėžęs analizuojamos teisės ir nuosavybės teisės sąsają, pažymėdamas, kad Konstitucijos 23 str. 
įtvirtinta asmens konstitucinė teisė į nuosavybę yra esminė (būtina) asmens ūkinės veiklos laisvės 

                                                           

725 Kūris E. Ūkinės veiklos laisvė, sąžininga konkurencija ir bendra tautos gerovė (Konstitucijos 46 straipsnio jurisprudencinis 

komentaras) // Jurisprudencija, 2005, t. 64 (56), p. 56–73. 
726 Žr.: Lietuvos Respublikos 2011 m. pranešimas Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomai visuotinei periodinei peržiūrai. 

Prieiga per internetą: <http://www.lrs.lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Country Report on Human Rights Practices for 2011. 

Lithuania. U. S. Departament of State. Diplomacy in Action. Prieiga per internetą:  

<http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_id=186374#wrapper> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.); Čepas A. ir kt. Žmogaus teisės Lietuvoje. Leidinys parengtas pagal JTVP programos „Parama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus 

teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje planą“. Vilnius: Naujos sistemos, 2005 ir kt.  
727 Fundamental Rights in Europe and North Amertica. Weber A. (ed.), Ragulskytė-Markovienė R., Baranskaitė A. (nacionaliniai 

koordinatoriai). Leiden / Boston: Martinus, Nijhoff Publishers, 2008. 
728

 Išskyrus tam tikrą šios teisės aspektą – draudimą įkalinti dėl to, kad asmuo neįstengia įvykdyti kokios nors sutartinės prievolės, kuris 

įtvirtintas Konvencijos Ketvirtojo protokolo, užtikrinančio tam tikras teises ir laisves, ne tik tas, kurios jau įtvirtintos Konvencijoje ir jos 

Pirmojo protokolo, iš dalies pakeisto Vienuoliktuoju protokolu, 1 straipsnyje (Valstybės žinios, 2011, Nr. 156-7392). 
729 ES pagrindinių teisių chartijos 16 str. pavadintas „Laisvė užsiimti verslu“, o 15 str. – „Laisvė pasirinkti profesiją ir teisė dirbti“ // 

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, 2010 m. kovo 30 d., Nr. 53, 2010/C 83/02. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje šių teisių 

garantijoms skirti atitinkamai 46 ir 48 str. // Valstybės žinios, 1992, Nr. 33-1014 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
730 Tokia klasifikacija, pvz., pateikiama Lietuvos konstitucinės jurisprudencijos sąvade. Žr.: Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 

oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos. 1993–2009. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2010, p. 353–413. 

http://www.lrs.lt/
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_id=186374#wrapper
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415353&p_query=&p_tr2=2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:lt:PDF
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įgyvendinimo sąlyga – ribojant asmens teisę į nuosavybę, ribojama ir asmens ūkinės veiklos laisvė.731 Tik 
tuomet, kai nuosavybė tinkamai ginama nuo neteisėto kėsinimosi, sudaromos prielaidos ūkinės veiklos 
laisvei, kuri pasireiškia galimybe disponuoti nuosavybe ir gauti iš jos naudos, taip pat laisva valia perleisti ar 
įsigyti nuosavybės objektus. Remiantis šia sąsaja, teisė į ūkinės veiklos laisvę, nors ir neįtvirtinta EŽTK, 
pradėta ginti EŽTT, siejant ją su EŽTK Pirmojo protokolo 1 str., kuris įtvirtina būtent nuosavybės teisės 
garantijas. Pvz., 1989 m. liepos 7 d. sprendime byloje Tre Traktörer Aktiebolag prieš Švediją,732 taip pat 
vėlesniuose sprendimuose EŽTT pažymėjo, kad leidimas (licencija) užsiimti verslu yra nuosavybė, o jo 
panaikinimas yra Pirmojo protokolo 1 str. garantuojamos teisės apribojimas. Šio straipsnio733 nuostatų 
pažeidimu taip pat gali būti laikomi valstybės veiksmai, kuriais įmonės akcininkams trukdoma įgyvendinti 
savo teisę veiksmingai naudoti savo nuosavybę, gauti naudą iš įmonės akcijų, remiantis 2002 m. liepos 25 d. 
EŽTT sprendimu byloje Sovtransavto Holding prieš Ukrainą.734 Tiriamuoju laikotarpiu EŽTT priėmė 
pirmuosius sprendimus, kuriuose Lietuva pripažinta pažeidusia ūkinę veiklą vykdžiusių juridinių asmenų (jų 
akcininkų) teises: EŽTT 2010 m. sausio 5 d. sprendime byloje UAB „Impar“ prieš Lietuvą735 ir 2011 m. sausio 
18 d. sprendime byloje UAB „Rikoma“ prieš Lietuvą736 konstatavo EŽTK 6 str. 1 d. pažeidimą. Bendrovės 
šiose bylose kėlė teismo proceso dėl mokestinės baudos paskyrimo pernelyg ilgos trukmės bei akcininkų 
nuosavybės teisių pažeidimo klausimus.737  

KT jurisprudencija dėl ūkinės veiklos laisvės interpretavimo nėra vienalytė. Ankstesniuose 
nutarimuose KT aptariamą 46 str. nuostatą dažnai įvardijo kaip principą, o ne žmogaus teisę ar laisvę, pvz.: 
„Konstitucijos 46 straipsnio pirmoje dalyje įtvirtinto asmens ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos principo 
<...>“,738 „šioje Konstitucijos nuostatoje įtvirtintos pagrindinės vertybės, kuriomis grindžiamas Lietuvos 
ūkis“739 ir pan. Pastarųjų metų KT jurisprudencijoje jau ryškėja tendencija ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą 
gretinti su kitomis žmogaus teisėmis ir laisvėmis. Nurodytas Teismas atskleidžia šios teisės turinį: asmens 
ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą apibrėžia kaip teisinių galimybių visumą, sudarančią prielaidas asmeniui 
savarankiškai priimti jo ūkinei veiklai reikalingus sprendimus.740 Jis taip pat formuluoja imperatyvą, kad 
ūkinės veiklos laisvė, kaip ir kitos asmens teisės ir laisvės, gali būti ribojama tik įstatymu, tik vadovaujantis 
proporcingumo principu, nepaneigiant laisvės esmės ir tik tuomet, kai ribojimai yra būtini siekiant 
apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius 
tikslus.741 Apibendrinant galima teigti, kad nagrinėjama teisė KT jurisprudencijoje ne iš karto buvo priskirta 
žmogaus teisių ir laisvių sistemai. 

Tiriant visuomenės nuomonę, Lietuvos viešajame diskurse galima rasti pavyzdžių, kai apie savininkų, 
akcininkų, investuotojų įgyvendinamą konstitucinę teisę (laisvę) vykdyti ūkinę veiklą atsiliepiama neigiamai. 
Šių asmenų teisė vykdyti veiklą nepagrįstai supriešinama su visuomenės interesais, teigiant, kad verslas yra 
visuomenei ir valstybei nenaudingas ar net žalingas. Pvz., vienoje iš 2012 m. vykusio Pasaulio lietuvių 
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734 Sovtransavto Holding v. Ukraine, no. 48553/99, § 91, ECHR 2002-VII. 
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jaunimo suvažiavimo diskusijų verslas pavadintas vėžine ląstele valstybėje.742 Šiame kontekste paminėtinas 
ir abejotinas KT aiškinimas viename iš ankstesniųjų nutarimų,743 kuriame pagrindžiama, kodėl ūkinės 
veiklos laisvė turi būti labiau ribojama nei kitos teisės ir laisvės: „Ji (ūkinės veiklos laisvė) priskiriama prie 
viešųjų laisvių, kurias įgyvendinant paliečiami visuomenės interesai, ir todėl jos paprastai labiau 
reglamentuojamos už asmens laisves.“ Pažymėtina, kad toks ūkinės veiklos vykdytojų ir kitų visuomenės 
narių teisių ir interesų supriešinimas nėra tinkamas, nes visuomenė yra pirminė ir pagrindinė ūkinės veiklos 
naudos gavėja ir vartotoja. Ūkinės veiklos esmė yra laisvi prekių ir paslaugų mainai visuomenėje, ūkio 
subjektai kuria būtent tokias paslaugas ir prekes, kurių reikia vartotojams. Todėl požiūris, kad teisės į ūkinės 
veiklos laisvę ir iniciatyvą įgyvendinimas yra žalingas visuomenei, nėra teisingas. 

Nepakankamą ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos, kaip gintinos konstitucinės teisės, suvokimą liudija 
kai kurie analizuojamu laikotarpiu priimti įstatymai ar pateikti įstatymų projektai, kurie buvo grindžiami 
siekiu pažaboti verslą, apriboti neva per didelę ūkio subjektų „savivalę“, įtvirtinti papildomas iš ūkinės 
veiklos gaunamų pajamų ir nuosavybės teise valdomo turto apmokestinimo priemones, perskirstyti 
nuosavybę. Pvz., 2009 m. pabaigoje priimtu Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių 
nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymu buvo nepagrįstai įsiterpta į ūkio subjektų išimtinai tarpusavio 
santykius, paneigiant sutarčių sudarymo laisvės imperatyvą. Manytina, kad šio įstatymo tikslas744 – riboti 
didelę įtaką rinkoje turinčių mažmeninės prekybos įmonių rinkos galios panaudojimą ir užtikrinti tiekėjų bei 
tokių įmonių interesų pusiausvyrą – nėra suderinamas su Konstitucijos 46 str. 2–4 d. reikalavimais, pagal 
kuriuos ūkinė veikla turi būti reguliuojama taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, saugoma sąžiningos 
konkurencijos laisvė, ginami vartotojo interesai. Apribojus tiekėjų ir pardavėjų susitarimų laisvę, vartotojas, 
priešingai, iš dalies nukenčia dėl galimai padidėjusių kainų, nes tiekėjai praranda galimybę laisvai konkuruoti 
ir mažinti kainas. Nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigalioję nekilnojamojo turto apmokestinimo režimo 
pakeitimai745 taip pat vertintini kritiškai, nes tai buvo ad hoc pobūdžio didesnės vertės ar nenaudojamo turto 
apmokestinimas, o ne nuosekli fiskalinė valstybės politika nekilnojamojo turto apmokestinimo srityje. KT 
yra pažymėjęs,746 kad pagrindinė mokesčių paskirtis yra fiskalinė, t. y. jie visų pirma naudojami valstybės 
iždui, skirtam visuomenės ir valstybės viešiesiems poreikiams tenkinti, sudaryti, tačiau šiuo atveju didesnių 
įplaukų į valstybės ar savivaldybės biudžetus įstatymo nuostatos negarantuoja. Tokiu požiūriu, kad didesnės 
pajamos ar didesnės vertės turtas turėtų būti papildomai apmokestinti siekiant socialinio teisingumo ar 
turtinės lygybės, buvo grindžiamas ir 2011 m. registruotas siūlymas nustatyti progresinius (iki 35 proc.) 
dirbančių asmenų pajamų mokesčių tarifus,747 nors ekspertai pažymi, kad „darbdavio sąnaudos išlieka 
didžiausia kliūtimi Lietuvos konkurencingumui“,748 darbo jėgos apmokestinimas Lietuvoje yra per didelis.749 
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Ūkio subjektui patiriant neproporcingai didelę darbo jėgos išlaikymo finansinę naštą, mažėja jo paskatos 
veikti legaliai, mokėti legalius atlyginimus, todėl tokie siūlymai yra žalingi ne tik ūkio subjektams 
(savininkams, akcininkams), bet ir samdomiems darbuotojams. 

Bendrosios kompetencijos teismų praktikoje galima rasti pavyzdžių, kai, aiškinant ūkinės veiklos 
esmę ar ūkinės veiklos dalyvių vaidmenį, daromos abejotinos išvados. Pvz., LAT civilinėje byloje Laivų 
krovos AB „Klaipėdos Smeltė“ v. UAB „Birių krovinių terminalas“, D. B. ir R. M.,750 aiškindamas pasitikėjimu 
pagrįstą valdymo organo sąžiningumo pareigą, pažymėjo, kad „sąžiningumas reikalauja, kad būtų veikiama 
juridinio asmens naudai tokiu būdu, kad sprendimas neatneštų žalos“. Tokiu aiškinimu grįstas reikalavimas 
iš esmės yra neįgyvendinamas (impossibilium nulla obligatio est), nes versle rizika yra neišvengiama ir dalis 
sprendimų būna nesėkmingi, padarantys žalos, nuostolių, nors būna priimti atsakingai ir sąžiningai, siekiant 
naudos įmonei ir jos savininkams.  

Šie ir kiti pavyzdžiai liudija, kad, svarstant ir priimant teisinius ir politinius sprendimus, teisės į ūkinės 
veiklos laisvę ir iniciatyvą apsaugos užtikrinimui ne visuomet skiriama pakankamai dėmesio, nustatant šios 
teisės ribojimus, ji nelaikoma reikšminga ir gintina, tinkamai neįvertinamas sprendimų poveikis ūkinę veiklą 
vykdantiems ar ketinantiems vykdyti subjektams.  

Pastebėtina, kad Lietuvoje nėra įstatymo, skirto vien tik ūkinės veiklos laisvės apsaugai. Aptariamuoju 
laikotarpiu Lietuvoje buvo priimta keletas ūkinės veiklos laisvės įgyvendinimą turinčių užtikrinti įstatymų, 
tačiau jų taikymo sritys yra ribotos. Pvz., Paslaugų įstatymas, nustatantis įsisteigimo laisvės, laisvės teikti 
paslaugas ir ūkinės paslaugų teikimo veiklos laisvės įgyvendinimo sąlygas, šių laisvių įgyvendinimo 
principus, administracinio supaprastinimo priemones, Lietuvos ir ES valstybių narių kompetentingų 
institucijų administracinio bendradarbiavimo sistemą, skirtą užtikrinti tinkamą įsisteigimo laisvės, laisvės 
teikti paslaugas ir ūkinės paslaugų teikimo veiklos laisvės įgyvendinimą, yra taikomas ne visoms 
paslaugoms: jis netaikomas sveikatos priežiūros ir farmacinėms paslaugoms, finansinėms paslaugoms, 
elektroninių ryšių paslaugoms, kai kurioms transporto paslaugoms, laikinojo įdarbinimo agentūrų 
teikiamoms paslaugoms, audiovizualinio sektoriaus paslaugoms, azartinių lošimų veiklai, daugumai 
socialinių paslaugų, privačioms saugos paslaugoms; notarų ir antstolių teikiamoms paslaugoms.751 Viešojo 
administravimo įstatymą papildžius nauju IV skirsniu „Ūkio subjektų veiklos priežiūra“, įtvirtinti ūkio 
subjektų veiklos priežiūroje taikytini minimalios ir proporcingos priežiūros naštos, nediskriminavimo, 
priežiūros planavimo, metodinės pagalbos ūkio subjektams teikimo, viešumo, funkcijų atskyrimo 
principai,752 tačiau jie taikomi ne visiems viešojo administravimo subjektams, o tik toms institucijoms, 
kurios atlieka įstatymais pavestas ūkinės veiklos priežiūros funkcijas. Taigi, Lietuvoje nėra įstatymo, kuris 
įpareigotų visus viešojo administravimo sektoriaus tarnautojus ir pareigūnus visuose santykiuose su ūkio 
subjektais įvertinti, ar ūkinei veiklai taikytinas pamatinis civilinės teisės principas „leidžiama viskas, kas 
neuždrausta“. KT šiuo klausimu yra pažymėjęs,753 kad Konstitucijos 46 str. 2 d. nuostata, jog „valstybė 
remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą“, suponuoja ir valstybės bei savivaldybių 
institucijų bei pareigūnų pareigą jokiais savo sprendimais ar veiksmais nekliudyti reikštis ar plėtotis asmenų 
iniciatyvai, nežlugdyti jų ūkinių pastangų ir neužkirsti joms kelio, „jeigu ši iniciatyva ar ūkinės pastangos 
nėra žalingos visuomenei, net jeigu jų naudingumas visuomenei ir nėra akivaizdus“. 
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Vertinant institucines teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą apsaugos priemones, konstatuotina, 
kad Lietuvoje nagrinėjamuoju laikotarpiu veikė su teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą įgyvendinimu ir 
apsauga susiję instituciniai dariniai. Tai – Verslo aplinkos gerinimo (Saulėtekio) komisija, kuri svarstė ūkinės 
veiklos nepagrįstų ribojimų bei verslo aplinkos gerinimo klausimus, Smulkaus ir vidutinio verslo taryba, 
kelianti smulkiojo ir vidutinio verslo problemas, Valstybės valdymo tobulinimo (Saulėlydžio) komisija, kuri 
analizavo viešojo sektoriaus veiklos optimizavimo klausimus. Tačiau šių komisijų ar tarybų Vyriausybei ar 
kitoms valdžios įstaigoms teikiami siūlymai yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl didesnės ūkinės veiklos 
laisvės apsaugos šie instituciniai dariniai neužtikrino. Manytina, kad šioje srityje aktyvesnį vaidmenį turėtų 
vaidinti Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, kurios veiklos tikslai,754 inter alia, yra verslui palankios 
aplinkos kūrimas, investicijų pritraukimas, aplinkos inovacijoms gerinimas, pramonės ir paslaugų plėtra, 
geresnis reglamentavimas. 

Apibendrinant galima teigti, kad nevienareikšmis Konstitucijos 46 str. 1 d. nuostatos vertinimas, tai, 
kad teisė į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą nepriskiriama žmogaus teisių sistemai Lietuvos teisės doktrinoje 
bei Lietuvos viešajame diskurse, lemia, kad Lietuvoje priimant šiai teisei įgyvendinti aktualius ar teisę 
ribojančius sprendimus ne visuomet rūpinamasi šios teisės apsaugos garantijomis. Šiuolaikinės teisės plėtros 
tendencijų kontekste, kai vis daugiau dėmesio skiriama žmogaus teisių institutui, tampančiam pagrindine 
šiuolaikinių teisės sistemų vertybine atrama, Konstitucijos 46 str. 1 d. nuostata vertintina kaip įtvirtinanti 
svarbią žmogaus laisvę. Teisė į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą neturėtų būti ignoruojama analizuojant ir 
siekiant gerinti žmogaus teisių ir laisvių padėtį. 

 

IV.1.2.2. Ūkinės veiklos ribojimo reguliavimo trūkumai 

 

IV.1.2.2.1. Ydinga praktika riboti teisę žemiausios teisinės galios teisės aktais 

 

Su anksčiau aptartu nepakankamu teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą svarbos supratimu yra susijusi 
kita problema: paplitusi praktika riboti šią teisę žemiausios teisinės galios teisės aktais, taip prieštaraujant 
KT suformuluotam imperatyvui, kad asmens teises ir laisves galima riboti tik įstatymu.  

Pvz., statytojo, statinio projektuotojo, rangovo, inžinerinių įrenginių savininko ar eksploatuotojo, 
kultūros objekto savininko ar naudotojo bei kitų asmenų pareigos bei atitinkamų ūkinių veiklų ribojimai 
įtvirtinti ne tik Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Aplinkos apsaugos įstatyme, Vandens įstatyme, 
Žuvininkystės įstatyme, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme bei kituose įstatymuose, tačiau 
ir 87-iuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais tvirtinamuose techniniuose statybos 
reglamentuose, kurie tiriamuoju laikotarpiu buvo priimami, keičiami, pripažįstami netekusiais galios 178 
kartus.755 Panašiai asmens ir visuomenės sveikatos srityje įvairių ūkinių veiklų vykdymą riboja Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais tvirtinamos higienos normos, kurios tiriamuoju 

                                                           

754 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimas Nr. 1478 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų 

patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2010, Nr. 125-6400. 
755 Remiantis Lietuvos Respublikos Seimo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos oficialiose interneto svetainėse skelbiamais 

duomenimis. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm>, <http://www.am.lt/VI/index.php#a/12476> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm
http://www.am.lt/VI/index.php#a/12476


 

-151- 

 

laikotarpiu buvo priimamos, keičiamos, pripažįstamos netekusiomis galios 176 kartus.756 Ūkinę veiklą 
reguliuojančius ir ribojančius teisės aktus rengia ir atitinkamo ministro įsakymais tvirtina ne tik ministerijos, 
kurios laikytinos politiką formuojančiomis institucijomis (taigi, įgaliotos spręsti tam tikrus klausimus ar 
siūlyti sprendimus jų kompetencijos srityje), tačiau ir valstybės politiką konkrečiose srityse įgyvendinančios, 
teisės aktus taikančios institucijos, pvz., ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančios inspekcijos, tarnybos, 
komisijos ir pan. Antai Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija yra patvirtinusi Prekybos 
gamtinėmis dujomis priežiūros taisykles,757 kuriose nustatyti įpareigojimai gamtinių dujų tiekimo įmonėms, 
gamtinių dujų sistemų operatoriams, taip pat Energetikos įmonių informacijos teikimo taisykles,758 
įtvirtinančias prievoles energetikos srityje veikiantiems subjektams, bei įvairius kitus norminius 
dokumentus. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba yra nustačiusi pareigas veterinarinių vaistų 
importuotojams, prekiautojams, patvirtindama Veterinarinių vaistų prekybos ir apskaitos taisykles759 ir kt. 

Tokia situacija lemia net keletą problemų. Pirma, rengiant tokių teisės aktų projektus, nėra nustatyta 
ir dažnai nėra taikoma vieša šių projektų derinimo su visuomene, verslo asociacijomis, valstybės 
institucijomis tvarka, kuri yra privaloma ir taikoma rengiant ir derinant Vyriausybės nutarimų ir įstatymų 
projektus. Teisės aktą, kuriuo įtvirtinamos prievolės ūkio subjektams, gali parengti ir priimti atskira 
ministerija ar kita institucija vienasmeniškai, nederindama nei su kitomis valstybės institucijomis, nei su 
suinteresuota visuomenės dalimi. Taigi nėra pakankamai saugiklių, kad tokiuose teisės aktuose nustatomi 
teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą ribojimai bus pagrįsti, proporcingi, atitiks įstatymų ir Konstitucijos 
įtvirtintą reguliavimą. 

Antra, tokius teisės aktus priimant vienai institucijai, trūksta mechanizmo, kuris ribotų dažną teisės 
aktų kaitą. Teisės aktų kaita sukelia papildomą reguliavimo naštą ūkio subjektams. Už teisės aktų 
reikalavimų nesilaikymą ūkio subjektams gali būti taikomos sankcijos, taigi ūkio subjektai privalo nuolat 
sekti teisės aktų pakeitimus. Kuo dažniau teisės aktai keičiasi, tuo didesnė našta ūkinės veiklos vykdytojams, 
tuo mažesnis teisinis stabilumas. 

Prisitaikymo naštą ūkio subjektai patiria ypač tais atvejais, kai teisės aktai ar jų pakeitimai įsigalioja iš 
karto po priėmimo ir paskelbimo, nenumatant laikotarpio, per kurį ūkio subjektai galėtų susipažinti su 
teisės aktu ir pasirengti jo taikymui. Pereinamojo laikotarpio nenustatymas yra trečia probleminė tokio 
reguliavimo pasekmė.  

Ketvirta, ūkio subjektai susiduria su teisės aktų prieinamumo problema. Elektroninėje erdvėje nėra 
patogiai (t. y. viename tinklalapyje) nemokamai skelbiamos žemesnės teisinės galios teisės aktų aktualios 
(galiojančios) suvestinės redakcijos: Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainėje skelbiamos tik 
įstatymų ir Vyriausybės nutarimų galiojančios suvestinės redakcijos, taigi, ūkio subjektų ir kitų asmenų 
galimybė susipažinti su žemesnės teisinės galios teisės aktais yra ribojama. Pvz., Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2000 m. patvirtintos Medžioklės taisyklės nuo jų priėmimo buvo keičiamos 22 kartus, du 
kartus dėstomos nauja redakcija, tačiau galiojanti suvestinė taisyklių redakcija nėra skelbiama nei Lietuvos 
Respublikos Seimo, nei Aplinkos ministerijos svetainėje.760 Ministerijos ir kitos valstybės institucijos skelbia 
                                                           

756 Remiantis Lietuvos Respublikos Seimo oficialioje interneto svetainėje skelbiamais duomenimis. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). Pastebėtina, kad tyrėjams nepavyko rasti valstybės 

institucijų svetainėse skelbiamo Higienos normų sąvado, iš kurio būtų aišku, kiek iš viso yra galiojančių normų. 
757 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. kovo 19 d. nutarimas Nr. O3-66 „Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2012, Nr. 34-1699. 
758 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 20 d. nutarimas Nr. O3-104 „Dėl Energetikos įmonių informacijos 

teikimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 93-4010. 
759 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. B1-201 „Dėl Veterinarinių vaistų prekybos 

ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2004, Nr. 43-1434. 
760 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje 

taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2000, Nr. 53-1540. 

http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm
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teisinę informaciją skirtingai, kartais tik formaliai. Pvz., Aplinkos ministerijos puslapyje galima rasti nuolat 
atnaujinamą galiojančių nurodytų 87 statybos techninių reglamentų sąrašą ir jų suvestines galiojančias 
redakcijas, tačiau galiojančių higienos normų sąrašo ir atitinkamai suvestinių redakcijų tyrimo autorei 
nepavyko rasti.761 Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas, turintis užtikrinti nemokamą visų 
teisės aktų aktualių suvestinių redakcijų viename teisės aktų registro tinklalapyje skelbimą ir atitinkamai 
didesnį teisinio reguliavimo prieinamumą visuomenei, inter alia, ir ūkio subjektams, įsigalioja tik 2014 m. 
sausio 1 d.,762 todėl galima teigti, kad aptariamuoju laikotarpiu ūkio subjektai nėra tinkamai informuoti. KT, 
analizuodamas ūkinės veiklos ribojimus įtvirtinantį teisinį reguliavimą, yra pažymėjęs, kad „informacija apie 
nustatytus ribojimus arba draudimus turi būti vieša, teisės subjektai apie tai turi būti informuojami iš 
anksto. Priešingu atveju būtų nepaisoma konstitucinio teisėtų lūkesčių principo“.763  

Apibendrinant konstatuotina, kad tokia praktika, kai ūkinės veiklos laisvės ribojimai nustatomi 
žemiausios teisinės galios teisės aktuose, yra ypač kvestionuotina, nes nepaisoma KT suformuluoto 
imperatyvo, kad žmogaus teisių ir laisvių ribojimai turi būti įtvirtinti įstatymo lygio teisinės galios teisės 
aktuose, neužtikrinamas konstitucinis teisėtų lūkesčių principas, sudaromos prielaidos pernelyg riboti 
ūkinės veiklos laisvę.  

Kalbant apie teisinį ūkinės veiklos laisvės ribojimo reguliavimą, pastebėtina, kad šiuo atveju nėra 
kvestionuojama galimybė riboti ūkinės veiklos laivę, nes teisė į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą nėra 
absoliuti – asmuo ja turi naudotis laikydamasis tam tikrų privalomų reikalavimų, nurodymų. Būtinybę tam 
tikrais atvejais riboti ūkinės veiklos laisvę yra konstatavę tiek Lietuvos, tiek tarptautinės jurisdikcijos teismai. 
Pvz., KT yra pažymėjęs, kad asmens ūkinės veiklos laisvė gali būti ribojama, kai būtina ginti vartotojų 
interesus, saugoti sąžiningą konkurenciją, kitas Konstitucijoje įtvirtintas vertybes. Tačiau nustatomais 
apribojimais neleistina paneigti tokių esminių ūkinės veiklos laisvės nuostatų, kaip ūkinės veiklos subjektų 
lygiateisiškumas bei sąžininga konkurencija, pagal Konstituciją valstybė negali neribotai kištis į asmens 
ūkinę veiklą.764 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas Kauno miesto savivaldybės 
tarybos sprendimo „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ atitiktį įstatymams, pažymėjo,765 
kad prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimas yra pagrįstas, savivaldybės institucija gali nustatyti šios ūkinės 
veiklos ribojimus. Europos Teisingumo Teismas, aiškindamas Tarybos direktyvos 93/53/EEB, 
nustatančios minimalias Bendrijos tam tikrų žuvų ligų kontrolės priemones, pažymėjo,766 kad „pagrindinės 
teisės vis dėlto nėra absoliučios ir turi būti vertinamos atsižvelgiant į jų socialinę funkciją. Todėl 
naudojimasis šiomis teisėmis gali būti apribotas, būtent vykdant bendrąjį rinkos organizavimą, jei šie 
apribojimai iš tikrųjų atitinka Bendrijos siekiamo bendrojo intereso tikslus ir šių tikslų atžvilgiu nėra 
neproporcingas ir neleistinas kišimasis, sudarantis grėsmę pačiai šių teisių esmei“. 

Vertinant aptariamai teisei įgyvendinti svarbius Lietuvos Respublikos įstatymus, pastebėtina, kad tik 
kai kuriuose įstatymuose, pvz., CK, Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, Viešojo administravimo 
įstatyme, Paslaugų įstatyme išlaikomas balansas tarp ūkio subjektams suteikiamų teisių ir pareigų. 
Daugumoje kitų įstatymų, visų pirma atskiras ūkinės veiklos rūšis reguliuojančiuose specialiuose 
                                                           

761 Pastebėtina, kad neretai galima rasti neišsamią ir todėl klaidinančią informaciją, pvz., nevisą higienos normų sąrašą Valstybinės darbo 

inspekcijos interneto svetainėje, neaktualią Medžioklės taisyklių redakciją Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos 

departamento interneto svetainėje ir pan. 
762 Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas // Valstybės žinios, 2012, Nr. 132-6642.  
763 KT 2008 m. sausio 21 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2008, Nr. 10-349. 
764 Pvz., žr.: KT 1995 m. balandžio 20 d. nutarimas // Valstybės žinios, 1995, Nr. 34-847; 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas // Valstybės 

žinios, 2005, Nr. 63-2235 ir kt. 
765 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo mėn. 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-261-382-12 Lietuvos 

Respublikos Seimo narys A. B. v. Kauno miesto savivaldybės taryba. 
766 Pvz., žr.: Europos Teisingumo Teismo sprendimą sujungtose bylose Joined Cases C-20/00 Booker Aquacultur Ltd and C-64/00 Hydro 

Seafood GSP Ltd v The Scottish Ministers, 10 July 2003, § 68, ECJ 2003 I-07411. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=436746&p_query=&p_tr2=2
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-20/00


 

-153- 

 

įstatymuose, mokesčių įstatymuose, taip pat Konkurencijos įstatyme, Juridinių asmenų registro įstatyme, 
Akcinių bendrovių įstatyme, Individualių įmonių įstatyme, Ūkinių bendrijų įstatyme, Įmonių finansinės 
atskaitomybės įstatyme, Mokesčių administravimo įstatyme, Įmonių bankroto įstatyme, Įmonių 
restruktūrizavimo įstatyme, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme ir kituose 
įstatymuose ūkinę veiklą vykdantiems subjektams nustatytų vykdytinų prievolių apimtis neretai yra gerokai 
didesnė nei suteikiamų teisių ir garantijų visuma. Pvz., Statybos įstatyme767 statytojui (užsakovui) nustatyta 
12 pareigų ir 3 teisės (įstatymo 12 str.), statinio projektuotojui – 8 pareigos ir 3 teisės (14 str.), rangovui – 8 
pareigos ir 3 teisės (14 str.), Maisto įstatyme768 nustatyti vien tik ribojimai, draudimai bei taikoma 
atsakomybė maisto gamintojams, tvarkytojams, tiekėjams, prekiautojams ir pan.  

Jei tokia nurodytuose įstatymuose stebima tendencija – pirmiau riboti ūkinės veiklos laisvę nei 
įtvirtinti šios laisvės garantijas, – yra perkeliama į įstatymus įgyvendinančių teisės aktų rengimo lygmenį, 
galima pagrįstai abejoti, ar teisė į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą nėra pernelyg suvaržoma.  

 

IV.1.2.2.2. Teisinio tikrumo stoka licencijuojamų ūkinių veiklų srityje 

 

Atskirai aptartinas teisinis reguliavimas, kuriuo ūkio subjektams nustatomas licencinis veiklos režimas. 
Licencija šiuo atveju suprantama kaip bet koks specialus leidimas, liudijimas, sertifikatas, deklaracija, 
pažymėjimas ir pan., kurį turi gauti ūkio subjektas, siekiantis įgyti teisę pradėti vykdyti tam tikrą veiklą, 
užsiimti tam tikra veikla. Licencinis režimas reiškia, kad asmenys, norintys įgyvendinti teisę į ūkinės veiklos 
laisvę ir iniciatyvą Lietuvoje, privalo ne tik ex ante registruotis bendruosiuose valstybės registruose (juridinių 
asmenų registre, mokesčių mokėtojų registre), kaip visi kiti ūkio subjektai, tačiau turi papildomai įgyvendinti 
nustatytas prievoles ir gauti iš valstybės ar savivaldybės institucijos specialų leidimą, licenciją konkrečiai 
veiklai ar veiksmams. Ūkinės veiklos licencijavimas susijęs su griežtesne ūkinės veiklos priežiūra, didesne 
ūkio subjekto atskaitomybe, todėl laikytinas ypatingu ūkinės veiklos ribojimu, kuris gali būti taikomas 
išimtiniais atvejais, kai siekiama apsaugoti svarbų visuomenės interesą (žmonių sveikatą, gyvybę, viešąją 
tvarką, visuomenės saugumą ir panašiai) ir kai nėra mažiau ribojančių priemonių identifikuotai problemai 
spręsti bei kai pasirinkta teisinio reguliavimo priemonė – veiklos licencijavimas – neriboja ūkio subjektų 
teisių ir laisvių daugiau nei to reikia aiškiai įvardytam tikslui pasiekti. 

Licencinio režimo trūkumas, vertinant teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą požiūriu, ir yra ne tik 
tai, kad jis apsunkina ūkinės veiklos vykdymą, tačiau ir tai, kad tuo atveju, kai jis taikomas pernelyg plačiai ir 
nepagrįstai, didėja prielaidos korupcijai: kuo daugiau valstybėje nustatoma nepagrįstų vienos ar kitos 
asmens teisės ar laisvės ribojimų, tuo labiau asmenys, siekiantys įgyvendinti nepagrįstai ribojamą teisę, ieško 
būdų, kaip išvengti nepagrįstų ribojimų, tarp jų ir nelegaliais mokėjimais. Neatsitiktinai tokia korupcijos 
grėsmė, susijusi su galimai nepagrįstai plačiu licencinio režimo taikymu, yra įvardyta Lietuvos Respublikos 
Seimo 2011 m. patvirtintoje Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų 
programoje.769 

                                                           

767 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas // Valstybės žinios, 1996, Nr. 32-788 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).  
768 Lietuvos Respublikos maisto įstatymas // Valstybės žinios, 2000, Nr. 32-893 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
769 Šios programos priedo III dalyje suformuluotas uždavinys: „Mažinti nelegalių mokėjimų paskatas siaurinant verslo reglamentavimo 

apimtį“, kuriam įgyvendinti kartu su kitomis priemonėmis numatyta: „atlikti teisės aktuose įtvirtintų ūkinės komercinės veiklos leidimų 

(licencijų) peržiūrą, jų išdavimo sąlygų analizę, nustatyti nepagrįstus, neproporcingus ir perteklinius leidimus (licencijas) ir jų išdavimo 

sąlygas bei reikalavimus ir parengti būtinus teisės aktų pakeitimų projektus“ (Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 16 d. 

nutarimas Nr. XI-1457 „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo“ 

pakeitimo“ // Valstybės žinios, 2011, Nr. 77-3727). 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429306
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Šiuo metu Lietuvoje, remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos interneto svetainėje pateikiama neoficialia informacija,770 licencijos reikalingos fiziniams 
asmenims, norintiems verstis veterinarine praktika, veterinarine farmacija, vaistininko praktika, rengti 
žemėtvarkos schemas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektus, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus, žemės konsolidacijos projektus. Leidimai 
reikalingi fiziniams asmenims, norintiems vykdyti bet kokią veiklą elektros energijos srityje, atlikti pastatų 
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, verstis veikla valstybės sienos apsaugos zonoje, teikti pašto ir 
pasiuntinių paslaugas, vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis. Specialūs pažymėjimai 
reikalingi fiziniams asmenims, besiverčiantiems prekybos ginklais, šaudmenimis, jų dalimis tarpininkavimu, 
asmenų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu geležinkelio transportu, mokymu, tiekiantiems į rinką 
Lietuvos Respublikoje pagamintas medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu, įvežantiems į Lietuvos 
Respubliką ir tiekiantiems į rinką medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu, taip pat maisto papildus, 
pagamintus ir / ar importuojamus iš ne Europos Sąjungos narių, išskyrus Islandijos Respubliką, 
Lichtenšteino Kunigaikštystę ir Norvegijos Karalystę. Įvairioms su visuomenės ar asmenų sveikata 
siejamoms veikloms vykdyti reikalingas higienos pasas-leidimas. Yra nemažai veiklų, kuriomis fiziniai 
asmenys negali verstis. Tik juridiniai asmenys gali plėtoti šias veiklas: šilumos gamyba, karšto vandens 
tiekimas, bendrų socialinių paslaugų teikimas, potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinė priežiūra, centrinio 
depozitoriumo veikla, krovinių vežimas laivais vidaus vandenimis Lietuvos Respublikoje bei visos kitos su 
laivyba susijusios veiklos, gelbėjimosi, priešgaisrinių priemonių, slėgio, temperatūros, elektros, 
signalizacijos, automatikos bei kitų prietaisų ir aparatūros gamyba, remontas, tikrinimas ir bandymas bei 
atitinkamų tai patvirtinančių pažymėjimų išdavimas, su oro transportu ir navigacija susijusi veikla ir kt. 
Specialių leidimų ar liudijimų reikia juridiniams asmenims, norintiems verstis šiomis veiklomis: asmenų, 
susijusių su pavojingų krovinių vežimu vidaus vandenų transportu, mokymas; motorinių pramoginių laivų 
ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių rengimas; vidaus vandenų transporto specialistų 
rengimas; vairavimo mokymas. 

Pastebėtina, kad Lietuvoje dar trūksta nuoseklaus požiūrio į licencinio režimo reguliavimą. Pirma 
problema yra tai, kad egzistuoja daug leidimus, licencijas, pažymėjimus išduodančių institucijų, veikiančių 
savarankiškai (pvz., Lietuvos bankas) ar pavaldžių skirtingoms ministerijoms (Aplinkos, Energetikos, 
Finansų, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, 
Teisingumo, Ūkio, Vidaus reikalų, Žemės ūkio), ir nėra vienos bendros duomenų bazės ar sąvado, kuris 
leistų įvertinti, kokioms ūkinėms veikloms taikomas licencinis režimas. Valstybinės mokesčių inspekcijos 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kompetencija neapima visų ūkinės veiklos vykdymo 
klausimų, todėl jos interneto svetainėje skelbiama informacija laikytina tik pagalbine.771 Verslo 
bendruomenei skirtoje Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamoje interneto svetainėje 
www.verslovartai.lt informacija skelbiama fragmentiškai. Informaciją apie licencijuojamas veiklas suteikia 
Konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai, tvirtinami Vyriausybės nutarimu,772 iš kurių matyti, kaip yra 
apmokestintas vieno ar kito pažymėjimo, licencijos, leidimo išdavimas, tačiau šis kitiems tikslams skirtas 
nutarimas laikytinas tik netiesiogine informacija. Todėl galima teigti, kad sisteminės, išsamios, 
neprieštaringos informacijos apie licencijuojamas ūkines veiklas stoka nesudaro prielaidų efektyviai teisinio 

                                                           

770 Valstybinės mokesčių inspekcijos konsultacinės medžiagos katalogas: bendroji informacija. Prieiga per internetą: 

<http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.1.4> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
771 Tyrimo metu analizuojant jos svetainėje skelbiamą konsultavimo medžiagą, buvo pastebėta neatnaujintos informacijos, pvz., 

informacija apie higienos pažymėjimų išdavimą neatitiko paskutinių teisinio reguliavimo pokyčių. 
772 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios 

rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2000, Nr. 108-3463. 

http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.1.4
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reguliavimo peržiūrai, kuri ūkio subjektams leistų įgyvendinti teisę į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą su 
mažesniais apribojimais, mažintų korupcijos apraiškas.  

Antra problema yra tai, kad konstituciškai reikšminga nuostata, reikalaujanti, kad licencijuojamų 
veiklų rūšys, licencijavimo pagrindai ir sąlygos būtų įtvirtintos tik įstatymu, yra įtvirtinta žemesnės nei 
įstatymo teisinės galios teisės akte – Licencijavimo pagrindų apraše, patvirtintame Vyriausybės nutarimu.773 
Šio aprašo 10 p. nustatyta, kad „ūkio subjekto teisė užsiimti tam tikra veikla gali būti ribojama tik įstatymu, 
t. y. reikalavimas turėti licenciją, licencijos išdavimo sąlygos, licencijuojamos veiklos sąlygos (įskaitant 
licencijos turėtojų teises ir pareigas), atsisakymo išduoti licenciją, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos 
galiojimo sustabdymo panaikinimo ir licencijos galiojimo panaikinimo pagrindai gali būti nustatyti tik 
įstatymu. Licencijavimo taisyklėse turi būti nustatyta tik reikalavimų, susijusių su licencijų išdavimu, 
atsisakymu išduoti licenciją, licencijų galiojimo sustabdymu, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimu, 
licencijų galiojimo panaikinimu, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymusi, įgyvendinimo tvarka“. Nors šios 
nuostatos turinys nekelia abejonių, konstatuotina, kad teisinė nuostatos galia nėra pakankama: ji privaloma 
tik Vyriausybei, ministerijoms ir pavaldžioms institucijoms rengiant teisės aktų, tarp jų ir įstatymų, 
projektus. Tačiau ši nuostata nėra privaloma su licenciniu režimu susijusioms nepriklausomoms 
institucijoms (pvz., Lietuvos bankui, Ryšių reguliavimo tarnybai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės 
komisijai, Valstybinei lietuvių kalbos komisijai ir kitoms), taip pat neprivaloma svarbiausiems įstatymų 
leidybos subjektams – Seimo nariams, Respublikos Prezidentui. 

Trečia problema yra nepakankamas minėtos nuostatos įgyvendinimas. Licencijavimo sąlygas įtvirtina 
ne tik įstatymai, tačiau ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai bei žemesnės teisinės galios teisės 
aktai. Pvz., veiklos rūšių, kurioms vykdyti reikalingas higienos pasas-leidimas, sąrašą daug metų tvirtino 
sveikatos apsaugos ministras savo įsakymais – tokios ydingos praktikos atsisakyta tik 2010 m., šį sąrašą 
perkeliant į Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą.774 Sveikatos priežiūros reguliavimo srityje, kuri 
sulaukė ir KT dėmesio,775 yra ypač daug žemiausios teisinės galios teisės aktais reguliuojamų ūkinės veiklos 
aspektų, kurie kitose srityse reguliuojami bent Vyriausybės nutarimais. Tai, pvz., ministro įsakymu 
tvirtinamos Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklės,776 Licencijuojamų asmens sveikatos 
priežiūros stacionarinių ir ambulatorinių paslaugų sąrašai,777 Vaistininko praktikos licencijavimo taisyklės778 
ir kt.  

 Nors nemažai su licencijavimu susijusio teisinio reguliavimo Lietuvoje buvo peržiūrėta įgyvendinant 
ES Paslaugų direktyvą (perkeliant ribojimus iš žemiausios teisinės galios teisės aktų į įstatymus), tačiau 
nuosekli reguliavimo peržiūra dar nėra atlikta. 

Apibendrinant analizuotą licencijuojamų veiklų teisinį reguliavimą, konstatuotina, kad yra svarbu, kad 
tinkamos teisės aktų nuostatos neliktų deklaracijomis, o būtų realiai įgyvendintos: kad valstybės įmonė 

                                                           

773 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ // 

Valstybės žinios, 2012, Nr. 90-4697. 
774 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 21, 34, 37, 41, 43, 45 straipsnių pakeitimo ir 

papildymo ir 22, 32, 44 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas, 2010 m. balandžio 29 d. Nr. XI-792 // Valstybės žinios, 2010, 

Nr. 57-2809; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl leidimų-higienos pasų 

išdavimo taisyklių“ // Valstybės žinios, 2010, Nr. 86-4573.  
775 KT 2013 m. gegužės 9 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2013, Nr. 50-2502; 2013 m. gegužės 16 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2013, 

Nr. 52-2604. 
776 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

licencijavimo“ // Valstybės žinios, 2007, Nr. 31-1148. 
777 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2004, Nr. 86-3152. 
778 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. V-1012 „Dėl Vaistininko praktikos 

licencijavimo taisyklių patvirtinimo // Valstybės žinios, 2006, Nr. 132-5018. 
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Registrų centras sukurtų bendrą informacinę sistemą, leidžiančią optimizuoti licencijų išdavimą valstybės 
institucijose ir informacijos apie išduotas licencijas visiems ūkio subjektams skelbimą ir valdymą per viešąją 
elektroninę paslaugą, kaip numatyta Licencijavimo pagrindų aprašą tvirtinančiame Vyriausybės nutarimo 
3.4 p., taip pat kad būtų atlikta sisteminė teisės aktuose įtvirtintų ūkinės komercinės veiklos leidimų 
(licencijų) peržiūra, jų išdavimo sąlygų analizė, nustatyti nepagrįsti, neproporcingi ir pertekliniai leidimai 
(licencijos) ir jų išdavimo sąlygos bei reikalavimai, kaip numatyta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos 
su korupcija 2011–2014 m. programoje, ir taip būtų sumažinti teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą 
įgyvendinimo ribojimai bei sumažintos prielaidos korupcijai ūkio subjektų ir valstybės tarnautojų santykių 
srityje. 

 

IV.1.2.3. Teisinių garantijų stoka taikant ekonomines sankcijas ūkio subjektams  

 

Ūkio subjektai patiria ne tik teisinio reguliavimo, bet ir kitą naštą – viešojo administravimo subjektų, 
vykdančių ūkio subjektų veiklos priežiūrą (toliau vadinama – priežiūros institucijos) ir už teisės aktų 
reikalavimų pažeidimus ūkio subjektams taikančių nustatytas poveikio priemones, sukeliamą priežiūros 
naštą. Nors ūkio subjektų veiklos priežiūros optimizavimo srityje aptariamuoju laikotarpiu įvyko didelių 
teisinių ir organizacinių pokyčių, tačiau verslininkų nuomonės apklausų rezultatai prieštaringi. 2012 m. 
liepos mėn. Lietuvos laisvosios rinkos instituto atliktoje įmonių atstovų apklausoje dalyvavę respondentai, 
atsakydami į klausimą: „Koks valstybės reguliavimas sukuria didžiausią naštą verslui?“, dažniausiai 
(27 proc.) žymėjo atsakymą: „Verslą kontroliuojančių institucijų veikla ir jų reikalavimų įgyvendinimas“.779 
O Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos užsakymu UAB „Socialinės informacijos centras“ 2012 m. 
rugpjūčio mėn. atliktoje ūkio subjektų apklausoje dėl verslo priežiūrą atliekančių institucijų veiklos 
vertinimo respondentai nurodė ir teigiamus pokyčius: 39 proc. apklausoje dalyvavusių įmonių atstovų 
sutiko, kad pastaruoju metu priežiūros institucijos suteikia daugiau pagalbos ir konsultacijų verslui, kaip 
laikytis teisės aktų reikalavimų (36 proc. manė priešingai, 25 proc. neturėjo nuomonės), 64 proc. įmonių 
atstovų nurodė pastaruoju metu teigiamai kintantį inspektorių požiūrį į verslą, mandagesnį elgesį (teigiamo 
inspektorių požiūrio pokyčio teigė nepastebį 17 proc. apklaustųjų).780 Tokie prieštaravimai liudija, kad dar 
ne visi penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės pradėtos vykdyti priežiūros institucijų ir jų 
funkcijų pertvarkos tikslai – keisti priežiūros institucijų misiją, baudėjo vaidmenį į ūkio subjektų 
pagalbininko, veiksmingai naudoti biudžeto išteklius didžiausioms rizikoms ir grėsmėms visuomenei ir 
asmenims suvaldyti, užtikrinti vienodą ir neprieštaringą veiklos praktiką, įskaitant vienodą ir neprieštaringą 
konsultavimą, garantijas ūkio subjektams taikant poveikio priemones – yra įgyvendinti.  

Verslo priežiūros srities pertvarkos tikslai apima ir reikalavimą taikyti poveikio priemones, tarp jų ir 
ekonomines sankcijas tik tuomet, kai priežiūros tikslų (suprantamų kaip grėsmių ir rizikų asmens gyvybei, 
sveikatai, aplinkai mažinimas ir prevencija) negalima pasiekti kitomis, mažiau represyviomis, priemonėmis. 

                                                           

779 Kiti atsakymai buvo nurodyti tokiu dažnumu: verslo pradžia, įmonių steigimas – 8 proc., darbo santykiai – 18 proc., teritorijų 

planavimas – 17 proc., mokesčiai ir jų administravimas – 21 proc., restruktūrizavimo ir bankroto procedūros – 7 proc. Lietuvos 

ekonomikos tyrimas 2012/2013 (1). Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Prieiga per internetą: 

<http://www.lrt.lt/naujienos/ekonomika/4/2411/llri_lietuvos_ekonomikos_augimo_tempa_slopina_pokyciu_trukumas>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
780 Ūkio subjektų apklausa dėl verslo priežiūrą atliekančių institucijų veiklos vertinimo. Tyrimo ataskaita, UAB „Socialinės informacijos 

centras“, 2012 m. rugpjūtis. Prieiga per internetą: <http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/verslo-prieziuros-reforma/ataskaitos> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/verslo-prieziuros-reforma/ataskaitos
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Tačiau šią nuostatą reiškiančio Viešojo administravimo įstatymo 362 str. įtvirtinto principo nepakanka: 
vadinamųjų ekonominių sankcijų taikymo sritis vis dar įvardytina kaip probleminė. Todėl toliau ji aptariama 
plačiau.  

Ekonominė sankcija siaurąja prasme suprantama kaip bauda, o plačiąja prasme – kaip bet kuri 
turtinius nuostolius ūkio subjektui sukelianti poveikio priemonė, t. y. bauda, veiklos ar jos dalies 
sustabdymas, nutraukimas, ūkio subjekto turimos licencijos ar leidimo verstis tam tikra veikla panaikinimas. 
 
 
IV.1.2.3.1. Iš skirtingų įstatymų gausos kylančios netolygios ir nepakankamos teisinės garantijos 

 

Ekonominių sankcijų taikymo procese nėra pakankamai užtikrintos ūkinę veiklą vykdančių subjektų teisės, 
nes įstatymu nėra įtvirtinta minimalių vienodų ūkio subjektų teises garantuojančių standartų. Ekonominių 
sankcijų taikymo procesą skirtingai reguliuoja maždaug trisdešimt įstatymų,781 kai kurie iš jų turi rimtų 
trūkumų. 

Nenuoseklaus ekonominių sankcijų taikymo proceso, nepakankamo ūkio subjektų teisių užtikrinimo, 
ydingo reguliavimo pavyzdžių galima rasti ne vienoje srityje. Pvz., Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių 
įstatyme782 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai suteikta teisė tam tikrais, įstatyme aiškiai 
neapibrėžtais, atvejais skirti baudas bei taikyti skubias laikinąsias priemones net nepranešus ūkio subjektui ir 
(ar) nesuteikus jam galimybės pateikti paaiškinimų, nėra nustatytas minimalus terminas, prieš kiek laiko ūkio 
subjektas turi būti informuojamas apie posėdį, kuriame sprendžiamas sankcijos skyrimo klausimas. 
Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme,783 Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme784 nenustatyta 
prievolė protokolą dėl pažeidimo surašiusiai institucijai įteikti protokolą (ar jo kopiją) ūkio subjektui. 
Prievolė visais atvejais informuoti ūkio subjektą apie priimtą nutarimą pradėti tyrimą jo atžvilgiu nėra 
įtvirtinta šiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose: Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų 
draudimo įstatyme,785 Konkurencijos įstatyme,786 Tabako kontrolės įstatyme,787 Energetikos įstatyme,788 o 
pagal Gamtinių dujų įstatyme789 nustatytą reguliavimą procesiniai terminai, skirti ūkio subjektui pasirengti 
posėdžiui, kuriame nagrinėjamas sankcijos skyrimas, yra pernelyg trumpi (pvz., penkios darbo dienos) arba 
nenustatyti iš viso. Reklamos įstatyme, Valstybės rezervo įstatyme790 įtvirtinta, kad ūkio subjekto 
kreipimasis į teismą dėl nutarimo skirti baudą nesustabdo šio nutarimo vykdymo, nors procesiniuose 
santykiuose tai būtų įprasta. Be to, šioje srityje yra ir kitų trūkumų: nenustatyti pažeidimų tyrimo ar senaties 
terminai, baudos dydžio nustatymo tvarka įtvirtinama ne įstatyme, o žemesnės teisinės galios teisės akte, 
ūkio subjektams nesudaromos galimybės susipažinti su procesiniais dokumentais ir pan.791 Toks 
reguliavimas yra tobulintinas. 

                                                           

781 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimas „Dėl Poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams pagrindinių 

nuostatų koncepcijos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2012, Nr.127-6403. 
782 Valstybės žinios, 2004, Nr. 69-238 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
783 Valstybės žinios, 2000, Nr. 64-1937 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
784 Valstybės žinios, 1999, Nr. 52-1673 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
785 Valstybės žinios, 2010, Nr. 1-31. 
786 Valstybės žinios, 1999, Nr. 30-856 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
787 Valstybės žinios, 1996, Nr. 11-281 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
788 Valstybės žinios, 2002, Nr. 56-2224 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
789 Valstybės žinios, 2000, Nr. 89-2743 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
790 Valstybės žinios, 2012, Nr. 69-3530.  
791 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimas Nr. 1304 „Dėl poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams 

pagrindinių nuostatų koncepcijos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2012, Nr. 127-6403. 
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Į procesinių garantijų ūkio subjektams trūkumo problemą yra atkreipęs dėmesį KT. Jis, 
analizuodamas ekonominių sankcijų taikymą tabako produktų kontrolės bei alkoholio produktų kontrolės 
srityse, dėl juridiniams asmenims taikomų sankcijų ir šių asmenų teisinių garantijų yra pažymėjęs,792 kad jei 
tam tikros įstatymuose nustatytos sankcijos savo dydžiu (griežtumu) prilygsta kriminalinėms bausmėms, 
nesvarbu, kokiai teisinės atsakomybės rūšiai (baudžiamajai, administracinei, drausminei ar kitai teisinei 
atsakomybei) šios sankcijos būtų priskirtos ir kaip jos įstatymuose būtų vadinamos, asmenims, 
traukiamiems teisinėn atsakomybėn, įstatymuose būtinai turi būti nustatytos tokios procesinės garantijos, 
kurios kyla iš Konstitucijos, inter alia, iš jos 31 str., t. y. Konstitucijos 31 str. nuostatos negali būti 
aiškinamos kaip skirtos tik asmenims, traukiamiems baudžiamojon atsakomybėn. KT taip pat nurodė,793 
kad nustatomas nuobaudas būtina „diferencijuoti taip, kad jas taikant būtų galima atsižvelgti į teisės 
pažeidimo pobūdį, į atsakomybę lengvinančias ir kitas aplinkybes, kad atsižvelgiant į tai būtų galima skirti 
mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatytoji minimali ir kt.“  

Ekonominių sankcijų gretinimo su baudžiamojo poveikio priemonėmis ir atitinkamų procesinių 
garantijų juridiniams asmenims užtikrinimo tendencijos ryškėja ir EŽTT sprendimuose, inter alia, 
sprendimuose byloje UAB „Impar“ prieš Lietuvą ir byloje UAB „Rikoma“ prieš Lietuvą. Šis Teismas 
pažymėjo,794 kad „bendras teisės normų, numatančių baudas už piktybinius mokesčių teisės pažeidimus, 
pobūdis, kuris yra ir atgrasantis, ir baudžiantis, taip pat ir šių teisės normų griežtumas, yra pakankami, kad 
būtų įrodyta, jog EŽTK 6 str. požiūriu bendrovei pareiškėjai buvo pateikti baudžiamojo pobūdžio 
kaltinimai“. 

Lietuvos teismų praktika šiuo atžvilgiu yra nevienalytė, pvz., Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas yra pažymėjęs,795 kad „pagal Reklamos įstatymą skiriama ekonominė sankcija negali būti 
prilyginama kriminalinei bausmei“. Kita vertus, Lietuvos teisės doktrinoje pastebima, kad vyraujanti 
Lietuvos teismų pozicija yra pripažinti ūkio subjektams teises į teisingą procesą pagal EŽTT suformuluotus 
kriterijus.796 Tai pirmiausia taikytina konkurencijos, muitų, mokesčių ir kitose srityse, kur baudos ūkio 
subjektams yra didelės.797  

Europos Teisingumo Teismo praktika šiuo klausimu vis dar formuojasi, todėl ji yra prieštaringa: 
vienose bylose teismas, pabrėždamas skiriamų baudų dydį ir griežtumą, siūlo taikyti nekaltumo 
prezumpcijos principą ūkio subjektams, o kitose nurodo, kad skiriamos baudos yra ne baudžiamosios teisės 
pobūdžio.798 EŽTT praktika šiuo klausimu yra plačiau išplėtota: iš esmės sutariama, kad vertinant sankcijos 
pobūdį turi būti atsižvelgiama į maksimalų įstatyme nustatytą baudos dydį, o galimybė pagal nacionalinius 
teisės aktus skirti iki 5 proc. įmonės metinės apyvartos dydžio baudą prilygsta baudžiamajai sankcijai.799 

Būtinybę juridiniams asmenims taikyti pakankamas garantijas skiriant administracines nuobaudas, 
individualizuoti skiriamas poveikio priemones įtvirtina, pvz., Europos Tarybos Ministrų Komiteto 

                                                           

792 KT 2005 m. lapkričio 3 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2005, Nr. 131-4743. 
793 KT 2008 m. sausio 21 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2008, Nr. 10-349. 
794 Impar Ltd v. Lithuania, no. 13102/04, § 22, ECHR, 5 January 2010. 
795 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A15–39/2005 I. Ž. 

personalinė įmonė prieš Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą. 
796 Valančius V., Norkus R. Lietuvos administracinės ir baudžiamosios justicijos sąlyčio aspektai // Jurisprudencija, 2006, Nr. 4 (82), 

p. 91–98. 
797 Pvz., žr.: EŽTT sprendimus: Salabiaku v. France, 7 October 1988, § 31, ECHR Series A no. 141-A; Société Stenuit v. France, 27 

February 1992, § 5, ECHR Series A no. 232-A; Guisset v. France, no. 33933/96, §72-74, ECHR 2000-IX; Martinie v. France[GC], no. 

58675/00, § 44, ECHR 2006. 
798 Balčiūnaitė J. EB konkurencijos teisės procedūrų pobūdis: ar turėtų būti taikomas EŽTK 6 straipsnis šių procedūrų metu? // Socialinių 

mokslų studijos, 2010, Nr. 1 (5), p. 253–270. 
799 Ten pat. 
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rekomendacija Nr. R (91) 1 „Dėl administracinių nuobaudų“,800 Europos Tarybos Ministrų Komiteto 
rekomendacija Nr. R (88) 18 „Dėl juridinių asmenų atsakomybės už pažeidimus“.801 

Įstatymo teisinės galios lygio teisės aktuose Lietuvoje turėtų būti įtvirtintos pakankamos ūkio 
subjektų teisinės garantijos ekonominių sankcijų taikymo procese: ūkio subjektas turi būti informuojamas 
apie pradėtą pažeidimo tyrimą, turėti teisę tiriant pažeidimą pateikti paaiškinimus bei savo nekaltumo 
įrodymus, turėti pakankamai laiko pasirengti posėdžiui, procesiniai valstybės institucijų ar pareigūnų 
sprendimai turi būti motyvuoti, pagrįsti tik surinktais ir tinkamai ištirtais įrodymais ir kt. Tam reikėtų 
peržiūrėti ir pakeisti visus ekonominių sankcijų taikymą reguliuojančius teisės aktus arba įtvirtinti 
minimalias (būtinas) procesines ūkio subjektų garantijas atskirame įstatyme. 

 

IV.1.2.3.2. Fragmentiškas Konstitucinio Teismo nurodymų įgyvendinimas  

 

Su reikšmingų sankcijų – didelių baudų, licencijos atėmimo – taikymu susijęs ir kitas neproporcingai ūkinę 
veiklą suvaržantis, KT ne kartą kvestionuotas, todėl tobulintinas teisinio reguliavimo aspektas.  

Ydinga laikytina tokia imperatyvaus reguliavimo praktika, kai įstatymų leidėjas net teismui nesuteikia 
teisės spręsti licencijos atėmimo pagrįstumo klausimo (pvz., žr.: Lietuvos Respublikos tabako kontrolės 
įstatymą, Pašto įstatymą802). KT yra nurodęs,803 kad tokios nuostatos ta apimtimi, kuria nėra numatyta 
galimybė teismui nuspręsti, kad licencijos galiojimo panaikinimas asmenims neturi būti taikomas, nes yra 
akivaizdžiai neproporcingas, prieštarauja Konstitucijai.  

Netinkama praktika yra ir tai, kad, KT konstatavus sankcijų skyrimo teisinio reguliavimo ydingumą, 
įstatymų leidėjas tik fragmentiškai patobulina konkretų teisinį reguliavimą, dėl kurio kilo konstitucinis 
ginčas. Kituose ekonomines sankcijas nustatančiuose įstatymuose įtvirtintas analogiškas ydingas 
reguliavimas lieka nepakeistas, todėl tų ūkinių veiklų vykdytojai priversti dar kartą teisminiu būdu 
(inicijuodami administracinį teisminį procesą bei atitinkamą kreipimąsi į KT) ginti savo teises ir siekti kitos 
srities ydingo reguliavimo pakeitimo. Pvz., 2005 m. KT antikonstituciniu pripažinus Tabako kontrolės 
įstatymo reguliavimą,804 nenumatantį teismui galimybės spręsti baudos dydžio pagrįstumo klausimo, 
reguliavimas buvo pakeistas tik šia apimtimi. 2008 m. KT teko vėl nagrinėti ir konstatuoti analogišką 
antikonstitucinį reguliavimą kitoje – alkoholio kontrolės – srityje,805 šįkart pasisakant ne tik dėl teismo teisės 
spręsti dėl baudos, bet ir dėl licencijos atėmimo sankcijos. Įstatymų leidėjas šį antikonstitucinį reguliavimą 
eliminavo tik 2012 m., t. y. praėjus beveik ketveriems metams,806 ir vėl tik fragmentiškai. O kai kurios 
Tabako kontrolės įstatymo nuostatos – pvz., 33 str. 1 d., KT pripažinta antikonstitucine ta apimtimi, kuria 
nėra numatyta galimybė teismui, atsižvelgus į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias 

                                                           

800 Rekomendacijoje įtvirtinta, kad kiekvienam asmeniui, kuriam ketinama skirti administracinę nuobaudą, turi būti pranešta, kuo jis yra 

kaltinamas, jam turi būti skiriama pakankamai laiko pasirengti bylai, jam turi būti pranešta apie prieš jį turimų įrodymų esmę ir kt. Žr.: 

Council of Europe Committee of Ministers Recommendation No. R(91) 1 On Administrative Sanctions, § 6. 
801 Rekomendacijoje įtvirtinta, kad juridiniams asmenims taikomomis poveikio priemonėmis taip pat gali būti laikomos ir tokios 

priemonės kaip įspėjimas ar oficialus pažeidimo konstatavimas neskiriant sankcijos. Žr.: Council of Europe Committee of Ministers 

Recommendation No. R(88) 18 Concerning Liability of Enterprise Having Legal Personality for Offences Committed in the Exercise of 

their Activities, § 7. 
802 Lietuvos Respublikos pašto įstatymas // Valstybės žinios, 2012, Nr. 135-6867. 
803 KT 2008 m. rugsėjo 17 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2008, Nr. 108-4136. 
804 KT 2005 m. lapkričio 3 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2005, Nr. 131-4743. 
805 KT 2008 m. sausio 21 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2008, Nr. 10-349. 
806 Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 2, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 181, 182, 22, 26, 28, 29, 34, 341, 36, 41 straipsnių, 

ketvirtojo skirsnio pavadinimo bei priedo pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 183 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo 

netekusiu galios įstatymas // Valstybės žinios, 2012, Nr. 78-4025. 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2011123&SecMode=1&DocId=392992&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=233230&SecMode=1&DocId=698704&Usage=2
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bei kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais, nuspręsti, kad 
licencijos galiojimo panaikinimas asmenims neturi būti taikomas, nes dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių 
yra akivaizdžiai neproporcingas (neadekvatus) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisingas, – liko 
nepakeistos ir po šių kartotinių KT nutarimų. 

Galima prognozuoti, kad, įstatymų leidėjui nesiėmus sisteminės ekonominių sankcijų skyrimo 
reguliavimo peržiūros, konstitucinių ginčų tikimybė išliks didelė. Mokslininkai, pvz., atkreipia dėmesį, kad 
aptartu reguliavimu diskrecija spręsti dėl sankcijos dydžio pagrįstumo turi būti suteikta ne tik teismui, tačiau 
ir sankciją taikančiai priežiūros institucijai. A. Andruškevičius pažymi:807 „Šis imperatyvas (vertinti sankcijos 
pagrįstumą – E. M.) skirtas apeliacinei institucijai – teismui, sprendžiančiam ginčą dėl paskirtos ekonominės 
sankcijos (baudos) teisėtumo ir pagrįstumo. Nesant viešojo administravimo subjektams, kaip pirminiams 
teisės normų taikytojams, nustatytos įstatyminės pareigos administracinio baudimo funkciją vykdyti inter alia 
pagal teisingumo ir protingumo imperatyvus, susidaro konfliktinės situacijos, kai verslo subjektui taikomos 
neadekvačios teisės pažeidimo aplinkybėms ekonominės sankcijos.“ Mokslininkas pastebi, kad galimą 
abejonę, kad specialiųjų įstatymų įgyvendinimo priežiūrą vykdantys viešojo administravimo subjektai 
nebūtų pajėgūs tinkamai taikyti teisingumo ir ypač protingumo principų ar šiuo teisiniu įgaliojimu 
piktnaudžiautų, paneigia ATPK 30 str. norma (apimanti ir teisingumo bei protingumo principus, vadinamus 
kriterijais), kuri lygia greta privali tiek apylinkių teismams (teisėjams), tiek ATPK Ypatingosios dalies 
normas pagal nustatytą kompetenciją taikančioms viešojo administravimo institucijoms (pareigūnams). 

Apibendrinant konstatuotina, kad ekonomines sankcijas taikantiems viešojo administravimo 
subjektams turėtų būti suteikta platesnė diskrecija parinkti sankcijos dydį, spręsti dėl taikomos poveikio 
priemonės pagrįstumo ir tikslingumo. Įstatymų leidėjas turėtų labiau kompleksiškai žvelgti į ekonominių 
sankcijų taikymo procesą ir po KT sprendimų sistemingai, o ne fragmentiškai peržiūrėti teisinį reguliavimą. 

 

IV.1.2.3.3. Prielaidų vienodai ūkinės veiklos priežiūros praktikai stoka 

 

Ūkio subjektų padėtį ekonominių sankcijų taikymo procese apsunkina ne tik teisinių garantijų įvairiuose 
įstatymuose stoka, tačiau ir tai, kad ūkinės veiklos priežiūrą, apimančią ir poveikio priemonių taikymą, 
vykdo daug institucijų. Kai Lietuvoje veikia daug skirtingų priežiūros institucijų, neretai turinčių joms 
pavaldžių, tačiau iš dalies savarankiškai veikiančių teritorinių padalinių tinklą, yra sudėtinga užtikrinti, kad 
visose institucijose ir jų padaliniuose būtų taikomi vienodi ir pažangūs veiklos, taip pat ir administracinio 
baudimo, standartai.  

Lietuvoje ūkio subjektų veiklos priežiūrą atlieka 57 centrinės viešojo administravimo institucijos808 ir 
daugiau kaip 80 savarankiškai veikiančių teritorinių priežiūros institucijų.809 Teritorinės priežiūros 
institucijos aplinkos apsaugos, muitinės, visuomenės sveikatos ir kitose srityse yra atskiri juridiniai asmenys, 
turintys atskiras vadovaujančias struktūras, savarankišką teisnumą ir veiksnumą. Pokyčių vienijant šias 
struktūras 2010–2012 m. būta: sujungtos Jūrinių tyrimų centro, Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos, 
Aplinkos apsaugos agentūros funkcijos; trys su miškininkyste susijusios tarnybos reorganizuotos į vieną 
Valstybinę miškų tarnybą; Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija prijungta prie Lietuvos saugios 
laivybos administracijos; trys augalininkystės klausimų institucijos reorganizuotos į Valstybinę 

                                                           

807 Andruškevičius A. Administracinio baudimo santykiai: teisingumo ir protingumo kriterijų poveikis // Teisė, 2010, t. 76. 
808 Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų priskyrimo priežiūros grupėms sąrašas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 // Valstybės žinios, 2010, Nr. 53-2613. 
809 8 regionų aplinkos apsaugos departamentai, 13 teritorinių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų, 10 apskričių visuomenės sveikatos centrų, 

10 apskričių mokesčių inspekcijų, 3 teritorinės muitinės įstaigos, 38 saugomų teritorijų administracijos ir kt. 
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augalininkystės tarnybą, dvi institucijos sujungtos į vieną Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 
departamentą; Lietuvos bankas perėmė Vertybinių popierių komisijos ir Draudimo priežiūros komisijos 
funkcijas; pertvarkyta maisto ir veterinarijos priežiūros institucinė struktūra, 50 juridinio asmens statusą 
turėjusių atskirų teritorinių maisto ir veterinarijos tarnybų prijungiant prie Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos,810 Medicininio audito inspekcija prijungta prie Valstybinės akreditavimo sveikatos 
priežiūros veiklai tarnybos.811 Kita vertus, reikia pripažinti, kad, pertvarkant priežiūros tarnybas, buvo ir 
nenuoseklumo. Pvz., visuomenės sveikatos priežiūros sistema buvo pertvarkyta priešinga kryptimi, 
neatsižvelgiant ir į Saulėlydžio komisijos rekomendacijas: užuot prijungus teritorinius padalinius prie 
centrinės tarnybos, nuo 2012 m. liepos 1 d. panaikinta Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba, 
o liko veikti 10 atskirų visuomenės sveikatos priežiūros centrų apskrityse, tiesiogiai pavaldžių Sveikatos 
apsaugos ministerijai. Pažymėtina, kad sveikatos priežiūros centrų, išduodančių leidimus, higienos pasus, 
vykdančių visuomenės saugai reikšmingos ūkinės veiklos priežiūrą, sprendžiančių ginčus tarp vartotojų ir 
paslaugų teikėjų neteismine tvarka ir kt., funkcijos yra valstybės politiką įgyvendinančių institucijų funkcijos, 
kurios iš esmės skiriasi nuo ministerijos, kaip valstybės politiką formuojančios vykdomosios valdžios 
institucijos, funkcijų. Kyla pagrįstų abejonių, ar tokia organizacinė struktūra yra tinkama siekiant užtikrinti 
vienodą priežiūros ir konsultavimo praktiką atskirai veikiančiuose tik ministerijai pavaldžiuose teritoriniuose 
padaliniuose.  

Atskirą juridinio asmens statusą turinčių teritorinių priežiūros tarnybų sistema kritikuotina ir žmogaus 
teisių gynimo galimybių požiūriu, nes, Lietuvoje 2009 m. panaikinus apskričių administracinių ginčų 
komisijas, skundai dėl teritorinių viešojo administravimo subjektų sprendimų nenagrinėjami ikiteismine 
tvarka. Taigi, jei, pvz., Maisto ir veterinarijos tarnybos, Ne maisto produktų inspekcijos ar kitos plačią 
teritorinę struktūrą turinčios priežiūros institucijos teritorinis padalinys (neturintis atskiro juridinio asmens 
statuso) savo sprendimu pažeidžia ūkio subjekto teises, skundas dėl tokio sprendimo teiktinas Vyriausiajai 
administracinių ginčų komisijai, tačiau skundo dėl visuomenės sveikatos centro sprendimo, teritorinės 
muitinės ar regiono aplinkos apsaugos departamento veiksmų ar neveikimo ši komisija nenagrinėtų.812 
Priežiūros funkcijų specifika lemia tai, kad ūkio subjektai yra nepatenkinti būtent teritorinių padalinių, kurių 
atstovai atlieka priežiūros veiksmus, o ne aukštesnio pagal pavaldumą subjekto, kuris priežiūros tiesiogiai 
nevykdo, veiksmais ar sprendimais. 

Taigi didelis institucijų skaičius sudaro prielaidas, o kartais ir realiai lemia nevienodą priežiūros ir 
administracinio baudimo praktiką. Pvz., vienos verslo asociacijos atstovas pastebi: „Verslininkai man sako, 
mokesčių ir ne tik mokesčių, bet inspektorių uolumas proporcingas atstumui nuo Vilniaus.“813 

Taip neužtikrinami ūkio subjektų lygybės prieš įstatymą, nediskriminavimo principai. Priežiūros 
institucijų tinklas turėtų būti optimizuotas, ir čia iniciatyvos pirmiausia turėtų imtis ministerijos, kurių 
kompetencijai priskirtos priežiūros institucijos. 

 

                                                           

810 Ūkio subjektų veiklos priežiūros tobulinimo, institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo pažangos ataskaita (III), 2012 m. 

vasaris. Prieiga per internetą:  

<http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/verslo-prieziuros-reforma/ataskaitos> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
811

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 819 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę medicininio audito 

inspekciją prie Sveikatos apsaugos ministerijos“ // Valstybės žinios, 2011, Nr. 89-4245. 
812 Pvz., Lietuvos autoverslininkų asociacija 2011 m. kovo 24 d. raštu Nr. 02-11 skundė Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai 

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento priežiūros veiksmus. Skundas buvo atmestas dėl nežinybingumo. 
813 Fuks E. Diskusija: ar verslas primena vėžinę ląstelę valstybės organizme // Naujienų portalas „Delfi“, 2012 m. liepos 13 d. Prieiga per 

internetą:  

<http://verslas.delfi.lt/business/diskusija-ar-verslas-primena-vezine-lastele-valstybes-organizme.d?id=59113893>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/verslo-prieziuros-reforma/ataskaitos
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IV.2. Vartotojų teisės 

_______________ 
Dr. Eglė Mauricė 

 

IV.2.1. Užtikrinimo padėtis Lietuvoje 2008–2013 m.  
 

Vartotojų teisių apsaugos imperatyvas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str., taip pat 
kylantis iš Lietuvos valstybės ES narės įsipareigojimų, sietinas su šiuolaikinėje sutarčių teisėje 
susiformavusia silpnesniosios sutarties šalies apsaugos doktrina. Tai yra pagrindas valstybei įsikišti į 
sutartinius teisinius šalių santykius ir, ribojant sutarties laisvės principą, nustatyti papildomas vienos 
sutarties šalies teisių garantijas. Vartotojo – civilinių santykių dalyvio, už atlygį įsigyjančio prekių ar 
paslaugų, – teisių apsaugos reguliavimas yra tiek civilinės, tiek viešosios teisės reguliavimo dalykas, nes 
vartotojų teisių apsauga vertintina814 ir kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir visai 
visuomenei.  

Vartotojų teisių apsaugai skirtuose ES teisės aktuose,815 Lietuvos įstatymuose816 vartotojo sąvokai 
apibrėžti vartojamos įvairios lingvistinės konstrukcijos, tačiau iš esmės sutariama, kad vartotojo sampratai 
būdingi du požymiai. Pirma, vartotojais laikomi tik fiziniai asmenys (subjektyvusis kriterijus). Europos 
Teisingumo Teismas sujungtose bylose Cape Snc prieš Idealservice Srl ir Idealservice MN RE Sas prieš OMAI Srl., 
pvz., yra konstatavęs, kad vartotojo sąvoka, pateikta 1993 m. balandžio 5 d. Europos Bendrijų Tarybos 
direktyvoje Nr. 93/13/EEB „Dėl nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse“, negali būti aiškinama per 
plačiai, direktyva skirta tik fizinių asmenų, kaip vartotojų, apsaugai, bet netaikoma juridiniams 
asmenims.817 Antras skiriamasis vartotojo bruožas yra vartotojo tikslai: vartotojas veikia siekdamas su 
verslu ar profesija nesusijusių tikslų (objektyvusis kriterijus). Naujausioje vartotojų teisių apsaugai skirtoje 
direktyvoje (toliau vadinama – 2011 m. Vartotojų teisių direktyva),818 apibrėžiant vartotojo sąvoką, 

                                                           

814 LAT 2009 m. kovo 24 d. apžvalga „Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų 

praktikos apžvalga“ // Teismų praktika, 2009, Nr. 30. 
815 Pvz., žr.: 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos 

Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB 

ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB; 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB dėl 

tam tikrų vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų aspektų; 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2008/122/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir 

keitimosi sutarčių aspektais; 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1998/6/EB dėl vartotojų apsaugos, žymint 

vartotojams siūlomų prekių kainas; 1993 m. balandžio 5 d. Europos Bendrijų Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų 

vartojimo sutartyse; 1990 m. birželio 13 d. Europos Bendrijų Tarybos direktyva 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų 

paketų. 
816 Pvz., žr.: Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas // Valstybės žinios, 2007, Nr. 12-488 (su vėlesniais pakeitimais ir 

papildymais); Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas // Valstybės žinios, 2008, Nr. 6-

212 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir kt. 
817 Bylose buvo keliamas klausimas, ar juridinis asmuo, sudaręs sutartį dėl gėrimų automato sumontavimo įmonės patalpose, siekiant 

pardavinėti gėrimus jos darbuotojams, laikytinas vartotoju. Žr.: Europos Teisingumo Teismo 2001 m. lapkričio 22 d. sprendimas 

sujungtose bylose Cape Snc v. Idealservice Srl (C-541/99) ir Idealservice MN RE Sas v. OMAI Srl. (C-542/99), paragr. 17. 
818 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos 

direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB, paragr. 17. 
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kalbama ir apie neretai praktikoje kylančius prieštaravimus, kai asmuo veikia siekdamas kelių skirtingų 
tikslų: „Tuo atveju, jeigu sudaroma dvigubos paskirties sutartis iš dalies asmens verslo, o iš dalies ne verslo 
tikslais ir jeigu atsižvelgiant į bendras sutarties sąlygas verslo tikslai nevyrauja, atitinkamas asmuo taip pat 
turėtų būti laikomas vartotoju.“ LAT, analizuodamas vartojimo sutarčių ypatumus, taip pat yra 
pažymėjęs,819 kad pagrindas atskirti vartojimo sutartis nuo komercinių sutarčių, taip pat nuo kitų sutarčių 
rūšių yra šie požymiai – vartojimo sutarties šalių (subjektų) specifika bei vartotojo tikslai. Sutarties rūšis ar 
sutarties dalykas nėra tie požymiai, kurie lemia konkrečios sutarties pripažinimą ar nepripažinimą vartojimo 
sutartimi. 

Vartotojų teisių ir interesų įgyvendinimas glaudžiai susijęs su nuosavybės teisės apsauga bei turtinių 
santykių reguliavimu, nes vartotojas yra civilinių santykių dalyvis, už atlygį įsigyjantis prekių ar paslaugų. 
Vartotojų teisių įgyvendinimas taip pat neatsiejamas ir nuo ūkinės veiklos laisvės įgyvendinimo, nes tik 
konkurencingai funkcionuojantis šalies ūkis užtikrina didelę prekių ir paslaugų pasiūlą vartotojams. Kita 
vertus, vartotojų teisių apsaugos imperatyvas yra vienas iš ūkinės veiklos laisvės ribojimo konstitucinių 
pagrindų. 

Vartotojų teisių apsaugos klausimus Lietuvoje tyrė nemažai autorių, tačiau tik nedaugelis iš jų, pvz., 
D. Bublienė, į vartotojų teisių problematiką žvelgia kompleksiškiau.820 Kiti gilinasi į atskirus vartotojų 
problematikos aspektus, pvz., F. Petrauskas tyrinėja alternatyvius vartotojų ginčų sprendimo būdus,821 
E. Matulionytė – genetiškai modifikuotų maisto produktų tiekimo vartotojams sąlygas,822 E. Krivka – 
vartotojų teisių gynimą pasinaudojant grupės ieškinio institutu,823 M. Rimkevičius – vartotojų apsaugą nuo 
klaidinančios reklamos,824 I. Vėgėlė – kai kuriuos vartotojo padėties aspektus ES pagrindinių laisvių 
įgyvendinimo kontekste,825 M. Kiškis, G. Pranevičius – vartotojų teises intelektinės nuosavybės apsaugos 
srityje826 ir kt. Minėtuose tyrimuose plačiau neanalizuojama bendra vartotojų teisių apsaugos situacija 
Lietuvoje, todėl, siekiant ją apibūdinti, tikslinga remtis sociologiniais tyrimais. 

Vartotojų teisių apsaugos sisteminę būklę Lietuvoje aptariamuoju laikotarpiu, pvz., rodo Europos 
Komisijos vartotojų sąlygų suvestinė.827 Iš jos duomenų matyti, kad tiriamuoju laikotarpiu, išskyrus 
2009 m., Lietuvos vartotojų sąlygų indeksas palaipsniui didėjo: 2008 m. šis rodiklis buvo 48, 2009 m. – 44, 
2010 m. – 49, 2011 m. – 52, 2012 m. – 56. Lietuvos vartotojų sąlygų indeksas (56) vis dar atsilieka nuo ES 
vidurkio (62), ypač nuo pirmaujančių valstybių narių: Suomijos (73), Jungtinės Karalystės (73), Nyderlandų 
(70), Liuksemburgo (70). Vartotojų sąlygų indeksas nustatomas atsižvelgiant į tyrimų metu nustatytą 
vartotojų pasitikėjimą valdžios institucijomis, jų teises ginančiomis vartotojų asociacijomis ir verslininkais, 

                                                           

819 LAT 2009 m. kovo 24 d. apžvalga „Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų 

praktikos apžvalga“ // Teismų praktika, 2009, Nr. 30. 
820 Bublienė D. Vartotojų teisių direktyvos perkėlimas į Lietuvos teisę – tolesnis vartotojų apsaugos teisės dekodifikavimas ar 

kodifikavimas? // Teisė, 2012, t. 83; Bublienė D. Vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolė. Monografija. Vilnius: Registrų centras, 

2009 ir kt. 
821 Petrauskas F., Gasiūnaitė A. Alternative Dispute Resolution in the Field of Financial Services // Jurisprudencija, 2012, Nr. 19 (1); 

Petrauskas F. Alternatyvios vartotojų ir verslininkų ginčų bei konfliktų teisinio nagrinėjimo formos // Jurisprudencija, 2010, Nr. 4 (122) 

ir kt.  
822 Matulionytė E. Genetiškai modifikuotų maisto produktų teikimo į rinką reglamentavimo ypatumai pagal EB teisę. Daktaro disertacija. 

Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2009. 
823 Krivka E. Group Action for the Protection of the Public Interest in Lithuania // Jurisprudencija, 2008, Nr. 7 (109). 
824 Rimkevičius M. Klaidinančios reklamos vertinimo kriterijai Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, 

teisė (01 S). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2009. 
825 Vėgėlė I. ES teisė. Vidaus rinkos laisvės, konkurencija ir teisės derinimas. Vilnius: Registrų centras, 2011. 
826 Katuoka S., Kiškis M., Pranevičius G., Šlapkauskas V., Vėgėlė I. Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Kolektyvinė 

monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006 ir kt. 
827 Consumer Conditions Scoreboard – Consumers at home in the single market, 9th edition, July 2013. Prieiga per internetą: 

<http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms9_en.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms9_en.htm
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vartotojų teisių apsaugos mechanizmų veiksmingumą, rinkoje pasitaikiusius klaidinamos reklamos ir kitos 
nesąžiningos komercinės praktikos atvejus, rinkai tiekiamų nesaugių paslaugų ir produktų kiekį, vartotojų 
aktyvumą ginant savo teises, vartotojų ir verslininkų informuotumą apie vartotojų teises ir kitus aspektus. 
Tiriamuoju laikotarpiu Lietuvoje beveik dukart padaugėjo vartotojų, manančių, kad esamos priemonės 
pakankamai apsaugo jų teises (nuo 25 proc. 2008 m. iki 47 proc. 2012 m.; ES vidurkis 2012 m. – 55). 
Tyrimas taip pat rodo, kad Lietuvos vartotojai, lyginant juos su kitų ES valstybių gyventojais, išlieka ne 
tokie aktyvūs: Lietuvoje 64 proc. vartotojų 2012 m. ėmėsi veiksmų savo teisėms ginti; šiuo rodikliu Lietuva 
lenkia tik Latviją ir Bulgariją (ES vidurkis 2012 m. yra 83 proc.). 

Tiriamuoju laikotarpiu teisinė ir institucinė vartotojų teisių apsaugos aplinka Lietuvoje nedaug 
pasikeitė. Nurodytinas 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB 
„Dėl vartojimo kredito sutarčių“ perkėlimas į nacionalinę teisę,828 naujų pakaitinio naudojimosi patalpomis, 
ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo arba keitimosi sutarčių reguliavimas, įgyvendinant 2009 m. 
sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/122/EB „Dėl vartotojų apsaugos, susijusios su 
kai kuriais pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių 
aspektais“,829 įstatymo, reguliuojančio kolektyvinį vartotojų teisių gynimą, grupės ieškinio pateikimą, 
projekto parengimas,830 įstatymo, kuriuo siekiama tobulinti vartotojų teisių pažeidimų nagrinėjimą, 
projekto831 parengimas. Instituciniais pokyčiais siekta labiau sutelkti vartotojų teises ginančių institucijų 
kompetenciją: 2009 m., panaikinus teritorinius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skyrius 
apskrityse,832 šioje tarnyboje įdiegta bendra nemokama vartotojų informavimo linija telefonu, 2010 m. į 
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sudėtį įtraukus 50 atskirų teritorinių maisto ir veterinarijos 
tarnybų, sudarytos didesnės prielaidos užtikrinti vienodą teisės aktų taikymo praktiką maisto saugos srityje, 
nuo 2012 m. sausio 1 d. vartotojų teisių apsaugos finansinių paslaugų srityje funkcijas perdavus iš 
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Lietuvos bankui, finansinių paslaugų priežiūra priskirta 
specialios kompetencijos institucijai.  

Vartotojams aktualių problemų ratas yra labai platus, nes vartotoju gali būti laikomas kiekvienas 
gyventojas.833 Remiantis ekspertų nuomone,834 ES šalyse atliekamais periodiniais tyrimais (Europos 
Komisijos vartotojų sąlygų suvestinės, ES vartojimo rinkų apžvalgos), Lietuvos Respublikos Seimo 
kontrolierių įstaigos metinėmis veiklos ataskaitomis, rodančiomis palaipsnį dėl pažeistų teisių 

                                                           

828 Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas // Valstybės žinios, 2011, Nr. 146-6830.  
829 

Civilinio kodekso 1.1, 6.350, 6.366, 6.367, 6.369, 6.370 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo priedu įstatymas // 

Valstybės žinios, 2011, Nr. 129-6108. 
830

 Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 261
1
 straipsniu bei XXIV

1
 skyriumi įstatymo projektas 

Nr. XIP-4634. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429218&p_query=&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
831 Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 1, 2, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23 

straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas, Nr. XIIP-614. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=449285&p_query=&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
832 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritorinių skyrių panaikinimas ir tarnybos funkcijų centralizavimas gali būti laikomas ir 

vartotojų gynimo institucijos nutolinimu nuo vartotojų, taigi šis sprendimas vartotojų teisių gynimo požiūriu vertintinas 

nevienareikšmiškai.  
833 Vartotojų grupės gausa, manytina, yra viena iš priežasčių, kodėl vartotojų teisių padėtis neaptariama Žmogaus teisių stebėjimo 

instituto kas dvejus metus rengiamose Žmogaus teisių įgyvendinimo Lietuvoje apžvalgose. Žmogaus teisių stebėjimo institutas tik 2007–

2008 m. apžvalgoje išskyrė vienos vartotojų grupės – pacientų – teises, vėlesnėse apžvalgose analizavo tik labiau pažeidžiamų grupių – 

vaiko, neįgaliųjų (2009–2010 m. apžvalga), ŽIV pozityviųjų ir ŽIV rizikos grupės asmenų (2011–2012 m. apžvalga) – teises. Žmogaus 

teisių stebėjimo instituto apžvalgos. Prieiga per internetą: <http://www.hrmi.lt/musu-darbai/apzvalgos11/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
834 Autorės interviu su valstybės tarnautoju, vartotojų teisių apsaugos klausimų ekspertu, 2012 m. liepos 4 d.; autorės interviu su 

pareigūnu, priimančiu sprendimus vartotojų teisių politikos srityje, 2012 m. liepos 25 d.; autorės interviu su vartotojų teisių srityje 

dirbančia mokslininke ir teisės praktike, 2012 m. rugpjūčio 27 d.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429218&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=449285&p_query=&p_tr2=2
http://www.hrmi.lt/musu-darbai/apzvalgos11/
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besikreipiančių vartotojų skaičiaus didėjimą,835 vartotojų teises atskirose srityse užtikrinančių valstybės 
institucijų veiklos analize, naujienų portalo „Delfi“ publikacijomis,836 išskirtinos šios 2008–2013 m. 
daugeliui vartotojų aktualios problemos: 1) nesisteminga vartotojų teisių apsauga; 2) didelė vartotojams 
tenkanti finansinė našta, susijusi su būtinojo vartojimo prekių ir paslaugų įsigijimu, sunki mažas pajamas 
gaunančių vartotojų padėtis įsigyjant šias prekes ir paslaugas. Pirmasis probleminis vartotojų teisių apsaugos 
aspektas yra visuotinis, susijęs su visų vartotojų teisių apsaugos sistema, teisinėmis ir institucinėmis 
priemonėmis, antrasis vartotojų grupėje išskiria ypatingų sunkumų patiriančių vartotojų pogrupį.  

 

IV.2.2. Probleminiai užtikrinimo aspektai 
 

IV.2.2.1. Nesisteminga vartotojų teisių apsauga 

 

Jau minėtoje Europos Komisijos vartotojų sąlygų suvestinėje, kurioje vertinamas vartotojų teisių gynimo 
mechanizmų veiksmingumas, vartotojų ir verslininkų informuotumo lygis, kitos bendrosios vartotojų 
sąlygos valstybėje, 2012 m. paskelbtame tyrime šios sąlygos Lietuvoje buvo vertinamos geriau tik už 
situaciją Bulgarijoje, Graikijoje, Rumunijoje.837 2013 m. tyrime Lietuva (indeksas – 56) lenkia Rumuniją (54), 
Čekiją (53), Bulgariją (50), Kroatiją (50), Kiprą (49), Graikiją (47).838 Analizuojant sudedamąsias indekso 
dalis nuodugniau matyti, kad Lietuvos vartotojų pasitenkinimas prekių ir paslaugų teikėjais atitinka ES 
vidurkį, tačiau pasitikėjimo valstybės institucijomis rodikliai yra ypač žemi. Pvz., tiriamuoju laikotarpiu 
gerokai padaugėjo vartotojų, kurie mano, kad prekių ir paslaugų teikėjai tinkamai užtikrina jų, kaip 
vartotojų, teises: nuo 35 proc. 2008 m. iki 58 proc. 2012 m.; šis rodiklis beveik siekia ES vidurkį (59 proc.). 
ES vidurkį (66 proc.) atitinka ir vartotojų, patenkintų tuo, kaip į jų skundą reagavo paslaugų ar prekių 
teikėjas, skaičius – šiuo rodikliu Lietuva 2013 m. tyrime lenkia 17 ES valstybių. Tačiau vartotojų 
pasitikėjimas valstybės institucijomis, ginančiomis jų teises, beveik nedidėja: 2008 m. ir 2010 m. rodiklis 
buvo 38 proc., 2009 m. – 25 proc., 2011 m. ir 2012 m. – 39 proc. (ES vidurkis 2012 m. – 59 proc.). 
Ekspertai839 tokius rezultatus grindžia, inter alia, ir tuo, kad Lietuvoje trūksta kryptingos vartotojų teisių 
apsaugos politikos, vartotojų problematika neįtraukiama į kitas valstybės politikos sritis, vartotojų teisių 
reguliavimas yra neišbaigtas ir nenuoseklus, vartotojų teisių gynimo institucinė sistema sudėtinga ir 
vartotojui neaiški. Nesistemingas, besidubliuojantis vartotojų teisių apsaugos reguliavimas ir vartotojų teisių 
apsaugos mechanizmų nenuoseklumas yra įvardytas kaip problema ir Lietuvos Respublikos valstybės 

                                                           

835 Ataskaitose nurodoma, kad 2011 m. vartotojų teisių apsaugos klausimus kėlė 1 proc. besikreipusiųjų į Seimo kontrolierius, 2012 m. – 

3 proc. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
836 2009–2013 metais visuomenės nuomonės portale „Delfi“ daug dėmesio skirta šioms su vartojimu bei vartotojų teisių įgyvendinimu 

susijusioms temoms: maisto saugumas, šildymo kainos, vaistų kainos ir vaistų prieinamumas, viešasis transportas, vartojimo kreditas, 

klaidinančios nuolaidos ir kita nesąžininga komercinė veikla ir kt. 
837 Consumer Conditions Scoreboard – Consumers at home in the single market. Monitoring the integration of the retail single market and 

consumer conditions in the Member States, Seventh edition, May 2012. Prieiga per internetą:  

<http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms7_en.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
838 Consumer Conditions Scoreboard – Consumers at home in the single market, 9th edition, July 2013. Prieiga per internetą: 

<http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms9_en.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
839 Autorės interviu su valstybės tarnautoju, vartotojų teisių apsaugos klausimų ekspertu, 2012 m. liepos 4 d.; autorės interviu su 

pareigūnu, priimančiu sprendimus vartotojų teisių politikos srityje, 2012 m. liepos 25 d.; autorės interviu su vartotojų teisių srityje 

dirbančia mokslininke ir teisės praktike, 2012 m. rugpjūčio 27 d.  

http://www.lrski.lt/
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms7_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms9_en.htm


 

-166- 

 

kontrolės 2009 m. valstybinio audito ataskaitoje:840 „Teisės aktai nepakankamai aiškiai apibrėžia vartotojų 
teisių apsaugą vykdančių institucijų kompetenciją, todėl vartotojams ne visada aišku, į kurią instituciją 
reikėtų kreiptis.“ 

Tai, kad vartotojų problematika neįtraukiama į kitas valstybės politikos sritis, o vartotojų klausimai 
teisiškai reguliuojami nesistemingai, lemia vartotojų teisių apsaugos institucijų kompetencijos neatskyrimą 
arba dubliavimą, nepakankamą vartotojų teisių apsaugos priemonių veiksmingumą, menką vartotojų 
pasitikėjimą jų teisių gynimo priemonėmis, o ypač jų teises ginančiomis valstybės institucijomis. Sisteminio 
reguliavimo stoka taip pat lemia žemą vartotojų bei paslaugų ir prekių teikėjų informuotumo apie 
atitinkamas teises ir pareigas lygį. Neinformuoti ir savo teisių gynimo priemonėmis nepasitikintys vartotojai 
– tai rimtas vartotojų teisių apsaugos sistemos netobulumo rodiklis.  

 

IV.2.2.1.1. Kai kurių vartotojų grupių nepripažinimas vartotojais 

 

Integralios vartotojų teisių apsaugos politikos trūkumą liudija, pvz., tai, kad ne visų vartotojų teisės 
pripažįstamos vienodai svarbiomis. Vartotojų teisių ribojimu laikytinas Lietuvos Respublikos vartotojų 
teisių apsaugos įstatymo 1 str. 3 d. įtvirtintas imperatyvas, kad šis įstatymas netaikomas švietimo ir 
socialinėms paslaugoms, finansuojamoms iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių 
biudžetų lėšų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms, kurių išlaidos pagal įstatymus 
apmokamos (kompensuojamos) iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų lėšų. KT nutarimuose ne kartą vartojo aukštojo mokslo 
paslaugų vartotojo sąvoką, nurodė, kad valstybės pareiga yra įtvirtinti įvairias aukštojo mokslo paslaugų 
vartotojų interesų gynimo priemones,841 todėl manytina, kad minėta Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 
nuostata, ypač susijusi su švietimo paslaugomis, nepagrįstai susiaurina vartotojo sąvoką. Tai, kad vieni 
švietimo paslaugų vartotojai, kurie naudojasi privačių ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, aukštojo 
mokslo institucijų paslaugomis, laikomi vartotojais, o kiti, pasirinkę biudžetinių institucijų paslaugas, – ne, 
rodo šios nuostatos nenuoseklumą. Pvz., Lietuvoje sudarius sąlygas steigtis privačioms ikimokyklinėms 
įstaigoms, šių įstaigų paslaugomis besinaudojantys Lietuvos gyventojai būtų laikomi vartotojais ir galėtų 
remdamiesi galiojančiais įstatymais ginti savo teises, jei susidurtų su nesąžininga komercine praktika. O 
ikimokyklinių įstaigų, kurių steigėja yra savivaldybė, paslaugomis besinaudojantys asmenys nebūtų laikomi 
vartotojais, nes paslaugos teikėjas finansuojamas valstybės (savivaldybių) lėšomis. Šių gyventojų teisių 
apsauga nepatektų į vartotojų teisėms skirtų įstatymų reguliavimo apimtį. 

Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos 2011–2014 metų strategijoje842 įtvirtintas siekis „išplėsti 
vartotojų teisių apsaugos apimtį ir numatyti, kad vartotojų teisės ginamos ir tais atvejais, kai vartotojų teisės 
ir interesai pažeidžiami dėl viešojo administravimo subjektų sprendimų ar priimamų teisės aktų“. Taip 
siūloma ypač išplėsti vartotojo sampratą, pripažinti, kad bet kurios paslaugos gavėjas yra vartotojas. Viena 
vertus, toks požiūris yra pagrįstas, kadangi vis populiarėja, kad kiekvienas asmuo yra vartotojas („vartotojas 
– tai aš“). Kita vertus, reikia atsižvelgti ir į tai, kad ES teisės aktuose paprastai nustatomos išlygos dėl 
asmenų, besinaudojančių sveikatos ir socialinėmis paslaugomis.843 Taigi, nors ir svarstytina, kiek yra realu 

                                                           

840 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2009 m. kovo 26 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VA-40-20P-5 „Vartotojų teisių 

apsauga“, p. 9–12, 36.  
841 KT 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2011, Nr. 160-7591. 
842 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 848 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2011–2014 metų 

strategijos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2011, Nr. 89-4274. 
843 Pvz., žr.: 2011 m. Vartotojų teisių direktyva, paragr. 29–30. 



 

-167- 

 

įgyvendinti šį siekį visa apimtimi, tačiau reikia pripažinti, kad dabartinė vartotojo samprata Lietuvos teisės 
aktuose yra pernelyg siaura. 

  

IV.2.2.1.2. Vartotojų teisių gynimo sunkumai dėl nenuoseklaus šių teisių apsaugos teisinio reguliavimo 

 

Teisėkūra vartotojų teisių apsaugos srityje, ypač perkeliant ES teisės aktus, pasak ekspertų,844 nėra 
„kompleksinis, nuoseklus ir sisteminis procesas“, neatliekama nuodugnesnė reguliavimo analizė. Absoliuti 
dauguma ES direktyvų į Lietuvos teisę perkelta vadinamuoju „kopijuoti ir įterpti“ (angl. copy-paste) būdu845 – 
kuriant naujus atskirus įstatymus, nesistengiant normų sisteminti ir labiau integruoti. Taip priimti Lietuvos 
Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas,846 Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 
įstatymas,847 Vartojimo kredito įstatymas.848 Neišvengta nuostatų dubliavimo ir nesuderinamumo. Pvz., ES 
nesąžiningų sąlygų direktyvos nuostatos buvo perkeltos tiek į Vartotojų teisių gynimo įstatymą, tiek į CK, 
sukuriant dvigubą reguliavimą. Nors 2007 m. dalis pasikartojančių nuostatų iš Vartotojų teisių gynimo 
įstatymo buvo pašalintos, išliko nesisteminio reguliavimo CK apraiškų. Tokios nesuderintos nuostatos yra 
CK 6.188 str. 2 d. ir 6.350 str. 2 d. nuostatos dėl vartojimo sutarčių sąlygų: 6.188 str. 2 d. nurodytas 
vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas turi būti įrodinėjamas, o iš esmės analogiška 6.350 str. 2 d. 
nuostata dėl vartotojo padėtį bloginančių vartojimo pirkimo ir pardavimo sutarčių sąlygų nereikalauja 
įrodinėti – preziumuojama, kad tokios sąlygos negalioja ab initio.  
 Vartotojų teisių gynimą sunkina tai, kad valstybės institucijų, atliekančių ūkinės veiklos priežiūrą ir 
atitinkamai ginančių vartotojų teises, kompetencija nėra aiškiai apibrėžta, atribota. Vartotojams neaišku, 
kuri institucija gina jų teises konkrečioje srityje. Pvz., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 
2011 m. ataskaitoje pažymima:849 „Skirtingų reklamos sričių kontrolę Lietuvoje pagal kompetenciją atlieka 
skirtingos institucijos, galimi atvejai, jog tam tikrų sričių reklama lieka apskritai nekontroliuojama. <...> 
Tam tikri reklamos klausimai reguliuojami skirtinguose teisės aktuose, o jų priežiūrą atlieka skirtingos 
institucijos (pvz., nuostatas dėl paslėptos reklamos, įtvirtintas Reklamos įstatyme ir Visuomenės 
informavimo įstatyme, kontroliuoja atitinkamai Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Lietuvos 
radijo ir televizijos komisija). Toks reglamentavimo dubliavimasis sukelia neaiškumų verslo subjektams, taip 
pat iškyla dvigubos atsakomybės pritaikymo galimybė.“ Ši problema pakartotinai įvardijama ir Valstybinės 
vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2012 m. ataskaitoje:850 „Paskirsčius Reklamos įstatymo priežiūrą 
skirtingoms institucijoms, gali susiklostyti skirtinga sankcijų skyrimo bei taikymo praktika, taip pat įvestas 
neaiškumas juridiniams asmenims.“ 
 Pažymėtina, kad reklama yra tiesiogiai vartotojui skirta veikla, reklamos ribojimai nustatomi siekiant 
saugoti sąžiningą konkurenciją ir ginti vartotojų teises. ES vartotojų teisių apsaugos, nesąžiningos 
konkurencijos, reklamos teisinio reguliavimo ir šio reguliavimo įgyvendinimo aspektai yra tarpusavyje 

                                                           

844 Bublienė D. Vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolė. Vilnius: Registrų centras, 2009, p. 72. 
845 Bublienė D. Vartotojų teisių direktyvos perkėlimas į Lietuvos teisę – tolesnis vartotojų apsaugos teisės dekodifikavimas ar 

kodifikavimas? // Teisė, 2012, t. 83. 
846 Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas (ankstesnis pavadinimas – Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo 

įstatymas) // Valstybės žinios, 1994, Nr. 94-1833. 
847 Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas // Valstybės žinios, 2008, Nr. 6-212. 
848 Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas // Valstybės žinios, 2011, Nr. 146-6830. 
849 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2011 m. veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: 

<http://www.vvtat.lt/index.php?2267040817> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
850 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2012 m. veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: 

<http://www.vvtat.lt/index.php?2267040817> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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neatsiejami.851 Tačiau Lietuvoje vartotojų teisių apsaugos klausimų reguliavimas ir teisinis reklamos 
reguliavimas išlieka tarpusavyje neintegruotas. Atkreiptinas dėmesys, kad, įgyvendinant Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/29/EB „Dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų 
atžvilgiu vidaus rinkoje“,852 buvo priimtas ir 2008 m. įsigaliojo Nesąžiningos komercinės veiklos 
vartotojams draudimo įstatymas, kuris kompleksiškai sureguliavo nesąžiningą komercinę veiklą, įskaitant ir 
reklamą, įtvirtino bendruosius ir specialiuosius nesąžiningos komercinės veiklos kriterijus, vadinamąjį 
„juodąjį“ preziumuojamų nesąžiningų komercinių veiklų sąrašą.853 Tuo pat metu teisinius reklamos 
santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas, Visuomenės informavimo įstatymas, 
Alkoholio kontrolės įstatymas, Tabako kontrolės įstatymas, Maisto įstatymas, Farmacinės veiklos įstatymas, 
Azartinių lošimų įstatymas ir kt., kurių nuostatos sistemiškai nederintos su nurodytu Nesąžiningos 
komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymu. Šiuose teisės aktuose nurodomos skirtingos vartotojus 
nuo nesąžiningos komercinės praktikos galinčios ginti institucijos: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 
tarnyba, Konkurencijos taryba, Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Valstybinė maisto ir veterinarijos 
tarnyba, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybių vykdomosios institucijos, 
saugomų teritorijų direkcijos, regiono aplinkos apsaugos departamentai, kitos Vyriausybės įgaliotos 
institucijos.854 Toks reguliavimas sukuria prielaidas kilti ginčams dėl institucijų kompetencijos ribų, 
įgaliojimų viršijimo ar pareigų ginant vartotojų teises nevykdymo. Pvz., Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas nagrinėjo bylą, kurioje buvo sprendžiama, kuri institucija – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 
tarnyba ar Konkurencijos taryba – yra įgaliota nagrinėti Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams 
draudimo įstatymo pažeidimus ir priimti atitinkamus sprendimus.855  
 Skirtingos vartotojus ginančios institucijos taiko skirtingą iš esmės analogiškų pažeidimų tyrimo 
praktiką: vienos detaliai nagrinėja pažeidimo aplinkybes, nurodo, kokiu būdu buvo pažeistos teisės normos 
ir atitinkamai vartotojų teisės, o kitos, tarp jų ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, apsiriboja 
lakonišku pažeidimo konstatavimu ir baudos paskyrimu.856 Taikant tokią praktiką, neatliekama prevencinės 

                                                           

851 Markauskas L. Reklamos teisinis reglamentavimas: teorija ir praktika. Vilnius: UAB Mokesčių srautas, 2008, p. 7–8; Katuoka S., Kiškis M., Pranevičius 

G., Šlapkauskas V., Vėgėlė I. Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 
2006, p. 233. 
852 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus 

rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 // Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 149, 2005. 
853 Įstatyme nesąžininga komercinė veikla įvardijama kaip veikla ar neveikimas, elgesys arba pareiškimai, įskaitant reklamą ir rinkodarą, tiesiogiai susiję su 

produkto pirkimo skatinimu, pardavimu arba teikimu vartotojams, kurie neatitinka profesinio atidumo reikalavimų ir iš esmės iškreipia arba gali iškreipti 
vidutinio vartotojo ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu. Žr.: Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 

įstatymo 2 str. 4 d. // Valstybės žinios, 2008, Nr. 6-212.  
854 Reguliavimo trūkumu laikytina ir tai, kad Reklamos įstatymo 17 straipsnyje pateikiamas nebaigtinis kompetentingų institucijų sąrašas, vartojant 
blanketinę normą „kitos Vyriausybės įgaliotos institucijos“. Žr.: Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas // Valstybės žinios, 2000, Nr. 64-1937 (su 

vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
855 Pareiškėja (avalyne prekiaujanti bendrovė) ginčijo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimą paskirti jai 6 tūkst. Lt baudą už reklaminių 
žinučių potencialiems pirkėjams išsiuntimą, kuriuos tarnyba pripažino Nesąžiningos komercinės veiklos įstatymo pažeidimu. Bendrovė savo poziciją, inter 

alia, grindė tuo, kad sprendimą priėmė neįgaliotas subjektas, nes tiek Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 9 str., tiek 

Reklamos įstatymo 17 str. klaidinančios reklamos atvejų tyrimą priskiria Konkurencijos tarybos kompetencijai. Teismas bendrovės apeliacinio skundo 
netenkino, t. y. pripažino Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą tinkamu pažeidimą nagrinėjusiu subjektu. Žr.: Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo 2010 m. gruodžio mėn. 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-502-1684-10 UAB „Armitana“ prieš Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 

tarnybą. 
856 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimai neretai išdėstomi vienu sakiniu, pvz.: „Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 

komisija, vadovaudamasi Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 13 straipsnio 1, 3 ir 4 dalimis, nutaria: už Lietuvos Respublikos 

nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų pažeidimą skirti UAB „Bitė Lietuva“ 10 000 
(dešimt tūkstančių) litų baudą“ (žr.: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2011 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 12NKV-48 „Dėl nesąžiningos 

komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo“. Prieiga per internetą: <http://www.vvtat.lt/index.php?1280356530> (prisijungta 2013 m. 
lapkričio 26 d.), o Konkurencijos tarybos sprendimai savo išsamumu ir motyvuotumu prilygsta teismų sprendimams (pvz., žr.: Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos 2012 m. liepos 3 d. nutarimas Nr. 2S-11 „Dėl „Top Shop“ reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 

reikalavimams“. Prieiga per internetą: <http://kt.gov.lt/index.php?show=nut_view&nut_id=1386> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www.vvtat.lt/index.php?1280356530
http://kt.gov.lt/index.php?show=nut_view&nut_id=1386
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vartotojų teisių apsaugos funkcija, nes kiti prekių ir paslaugų teikėjai nesužino, kokia konkreti komercinė 
praktika yra netinkama, pažeidžianti vartotojų teises. 
 Vertinant funkcijų padalijimą tarp Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos, pastebima,857 kad šioje srityje taip pat 
neišvengiama veiklos dubliavimo ir vartotojų siuntinėjimo iš vienos tarnybos į kitą. Svarstytina, ar racionali 
dabartinė sistema, kai pažeidimus maisto produktų arba ne maisto produktų rinkose tiria atitinkamai 
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba arba Valstybinė ne maisto produktų inspekcija, o sprendimus 
priima Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. 
 Manytina, kad, sprendžiant kompetencijos tarp institucijų patikslinimo klausimus, šiuo metu skirtingų 
institucijų vykdomos panašios funkcijos turėtų būti pavestos kompetentingesnei institucijai. 
 Grįžtant prie vartotojų teisių apsaugos teisinio reguliavimo klausimo, pastebėtina, kad šiuo metu ES 
erdvėje vartotojų apsaugos klausimai iš dalies susisteminti – po trejų metų intensyvių diskusijų 2011 m. 
priimta plačią sritį reguliuojanti Vartotojų teisių direktyva, kurią Lietuva turi perkelti į nacionalinę teisę iki 
2013 m. gruodžio 13 d. Tai yra gera proga iš esmės pertvarkyti nacionalinį vartotojų teisių apsaugos, 
pirmiausia civilinės teisės srityje, reguliavimą, „tinkamas momentas apsispręsti dėl vartotojų apsaugos 
reguliavimo politikos krypties ir būdo, kitaip tariant, apsispręsti, ar tęsti chaotišką vartotojų apsaugos teisės 
reguliavimą įvairiuose teisės aktuose <...>, ar visgi apsispręsti dėl atitinkamo vartotojų apsaugos teisės 
normų sisteminimo“.858 Nors vargiai įmanoma, kad visus vartotojų apsaugos aspektus apimtų vienas teisės 
aktas, nes būtina vartotojų apsaugos imperatyvą įtraukti į pačias įvairiausias valstybės politikos sritis,859 
tačiau, keičiant susijusį teisinį reguliavimą, būtina siekti, kad jis būtų kuo nuoseklesnis, konkretesnis, kad 
būtų išvengta prieštaringumo.   

 

IV.2.2.1.3. Nepakankamas vartotojų teisių ir interesų užtikrinimas dėl vartotojų ir konkurencijos sričių nesiejimo 

 

Aptarti vartotojų teisių gynimo teisinio reguliavimo ir institucinės sistemos netobulumai liudija ir dar vieną 
probleminį aspektą: vartotojų teisių apsaugos klausimai nesiejami su ūkinės veiklos laisvės įgyvendinimo bei 
sąžiningos konkurencijos užtikrinimo politikos priemonėmis. Viena vertus, vartotojų teisių apsaugos 
imperatyvas yra vienas iš ūkinės veiklos laisvės ribojimo pagrindų,860 o kita vertus, vartotojų teisės ir 
interesai neatsiejami nuo ūkinės veiklos laisvės įgyvendinimo, užtikrinančio didelę prekių ir paslaugų pasiūlą 
vartotojams. KT ne kartą yra konstatavęs, kad sąžiningos konkurencijos apsauga yra pagrindinis būdas 
užtikrinti asmens ir visuomenės interesų darną reguliuojant ūkinę veiklą, sukurti ūkio, kaip sistemos, 
savireguliaciją, skatinančią tinkamai paskirstyti ekonominius išteklius, veiksmingai juos panaudoti, didinti 
ekonominį augimą ir kelti vartotojų gerovės lygį.861 Neatsitiktinai Konstitucijos 46 str. nuostata, kad 
„valstybė gina vartotojo interesus“, dėstoma viename straipsnyje kartu su nuostatomis, įtvirtinančiomis 
šalies ūkio grindimą privačios nuosavybės teise, valstybės pareigą reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų 

                                                           

857 Autorės interviu su vartotojų teisių apsaugos politikos ekspertu, 2012 m. liepos 12 d.  
858 Bublienė D. Vartotojų teisių direktyvos perkėlimas į Lietuvos teisę – tolesnis vartotojų apsaugos teisės dekodifikavimas ar 

kodifikavimas? // Teisė, 2012, t. 83. 
859 Paisant G. Les perspectives de la protection des droits des consumateurs // Vartotojų teisių apsaugos teisiniai aspektai Europos 

Sąjungoje: konferencijos mokslo darbų rinkinys. Ats. red. L. Novikovienė. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011, 

p. 207–212. 
860 KT ne kartą yra pažymėjęs, kad „asmens ūkinės veiklos laisvė gali būti ribojama, kai yra būtina ginti vartotojų interesus, saugoti 

sąžiningą konkurenciją, kitas Konstitucijoje įtvirtintas vertybes“. Pvz., žr.: 2008 m. sausio 21 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2008, 

Nr. 10-349. 
861 KT 2009 m. kovo 2 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2009, Nr. 25-988. 
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bendrai tautos gerovei, nustatančiomis draudimą monopolizuoti gamybą ir rinką, sąžiningos konkurencijos 
laisvės apsaugą.  
 Manytina, kad vartotojų teisių apsaugos ir sąžiningos konkurencijos užtikrinimo teisinės ir 
organizacinės priemonės valstybėje turėtų sudaryti darnią visumą. Todėl pagrįstai skamba vartotojų teisių 
apsaugos asociacijų keltas siūlymas862 sujungti kompetentingas šių sričių politikos įgyvendinimo institucijas 
– Konkurencijos tarybą ir Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Sąžininga konkurencija yra ne tik 
ūkio subjektų, bet ir vartotojų, visos visuomenės interesas, todėl pavesti nagrinėti konkurencijos ir vartotojų 
apsaugos aspektus skirtingoms institucijoms nėra racionalu.863 
 Institucinė vartotojų teisių apsaugos sistema taip pat turėtų būti tobulinama: persvarstomos vartotojų 
teises įgaliotų ginti institucijų, pirmiausia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, funkcijos ir 
kompetencija, šios tarnybos funkcijų dalis perduodama ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančioms 
institucijoms. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veikla turėtų būti nukreipta į sisteminę 
vartotojų problemų analizę ir sprendimą, o ne į individualių vartotojų skundų nagrinėjimą. 

 

IV.2.2.2. Didelė vartotojams tenkanti finansinė našta, susijusi su būtinojo vartojimo  

              prekių ir paslaugų įsigijimu 

 

Su anksčiau aptartu probleminiu aspektu – nepakankamu vartotojų teisių ir interesų užtikrinimu dėl 
vartotojų ir konkurencijos politikos sričių atskirumo – glaudžiai susijusi toliau aptariama problematika. 
Problema šiuo atveju įvardytina taip: dėl monopolininkų įsigalėjimo ar pernelyg griežto reguliavimo 
atskiruose prekių ir paslaugų sektoriuose nesama arba beveik nesama konkurencijos, todėl vartotojai 
priversti prekes ir paslaugas įsigyti nekonkurencingomis, per aukštomis kainomis. Tai ypač pažeidžia 
vartotojų, gaunančių mažas ir vidutines pajamas, interesus, kai konkurencijos trūksta prekių ar paslaugų, 
kurios vartotojui yra būtinos, rinkose. 

Analizuojant ES vartojimo rinkų apžvalgas, kuriose, remiantis valstybių narių vartotojų nuomone, 
vertintas prekių ir paslaugų prieinamumas bei atitinkamų vartotojų poreikių patenkinimo lygis, matyti, kad 
Lietuvos vartotojai labai gerai vertina nebūtinųjų paslaugų ir prekių rinkas ir labai prastai – pagrindines 
būtinųjų prekių (produktų) ir kai kurių paslaugų rinkas. Tyrime vartotojų teirautasi apie 21 prekės rinką ir 
30 paslaugų rinkų pagal kainos, pasitikėjimo, keitimo ar atsisakymo galimybės, nusiskundimų, saugumo, 
pasitenkinimo kriterijus. Lietuvos vartotojai 2012 m. geriausiai (kitų paslaugų kontekste) vertino864 
susisiekimą traukiniais, grožio paslaugas, pašto paslaugas, komercines sporto, kultūros ir pramogų 
paslaugas, automobilių draudimą, o prasčiausiai – automobilių remonto, vandens tiekimo, investavimo ir 
privačių pensijų, nekilnojamojo turto įsigijimo, remonto, laidojimo, komercinės televizijos paslaugas. Prekių 
rinkų kontekste geriausiai vertintos knygų ir žurnalų rinka, optikos prekių, didelių namų apyvokos daiktų, 
elektros prekių rinkos, o prasčiausiai – naudotų automobilių, drabužių ir avalynės, mėsos, vaisių ir daržovių, 
automobilių kuro, dietinių produktų, asmens higienos prekių rinkos. Įdomu ir tai, kad kai kurie Lietuvos 

                                                           

862 Armanavičienė A. Pasiūlymai vartotojų teisių apsaugos institucinės sistemos tobulinimui, 2009-05-25. Nacionalinė vartotojų 

konfederacija. Prieiga per internetą: <http://vartotojai.eu/lt/Naujienos/PASIULYMAI-VARTOTOJU-TEISIU-APSAUGOS-

INSTITUCINES-SISTEMOS-TOBULINIMUI> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
863 IV.2.2.2 paposkyryje aptariama šilumos paslaugų vartotojų padėtis aiškiai rodo sąsają tarp vartotojų teisių apsaugos ir sąžiningos 

konkurencijos užtikrinimo. 
864 Monitoring consumer markets in the European Union, 2012. Prieiga per internetą: 

 <http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/docs/monitoring_consumer_markets_eu_2012_en.pdf> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.).  

http://vartotojai.eu/lt/Naujienos/PASIULYMAI-VARTOTOJU-TEISIU-APSAUGOS-INSTITUCINES-SISTEMOS-TOBULINIMUI
http://vartotojai.eu/lt/Naujienos/PASIULYMAI-VARTOTOJU-TEISIU-APSAUGOS-INSTITUCINES-SISTEMOS-TOBULINIMUI
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/docs/monitoring_consumer_markets_eu_2012_en.pdf
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vartotojų vertinimai yra aukštesni už visų kitų ES valstybių vartotojų vertinimus, pvz., Lietuvos vartotojai 
2012 m. geriausiai ES vertino susisiekimą traukiniais (aukščiausias vertinimas tarp visų ES valstybių), labai 
gerai – automobilių draudimą, namų draudimą, pašto paslaugas, grožio paslaugas, knygų ir žurnalų rinką (2 
arba 3 vieta ES). 2011 m. Lietuvos vartotojų nuomonės tendencijos buvo panašios.865 Papildomai šalia jau 
minėtų prekių ir paslaugų rinkų 2011 m. gerai vertintos kompiuterių ir jų priedų prekių grupė (aukščiausias 
vertinimas tarp visų ES valstybių), miesto transporto paslaugos (2-a vieta ES), banko kortelių ir sąskaitų 
aptarnavimo paslaugos, mobiliojo ryšio paslaugos, interneto paslaugos, automobilių nuoma, kavinių ir 
restoranų paslaugos, alkoholinių gėrimų rinka (3-ia vieta ES), blogai – nereceptinių vaistų rinka, nakvynės 
paslaugos.  

Vienareikšmių išvadų remiantis šiais duomenimis negalima daryti, tačiau manytina, kad blogesnis 
būtinojo vartojimo prekių ir paslaugų vertinimas susijęs ne tiek su šių prekių ir paslaugų kokybe ar 
prieinamumu (negalima būtų sakyti, kad Lietuvos vartotojai neturi galimybių įsigyti mėsos ar naudotų 
automobilių), kiek su jų kaina: Lietuvos gyventojai santykinai didelę namų ūkio pajamų dalį išleidžia 
pirmojo būtinumo paslaugoms ir prekėms.  

Vertinant atskiras prekių ir paslaugų rinkas vartotojų teisių pažeidimų požiūriu, Valstybinės vartotojų 
teisių apsaugos tarnybos duomenimis,866 probleminėmis laikytinos elektroninėje prekyboje platinami 
nuolaidų kuponai, vadinamųjų greitųjų vartojimo kreditų teikimas, statybos darbų paslaugos, šilumos 
tiekimas, kai kurios turizmo paslaugos (2011 m.), kabelinės televizijos paslaugos, nepageidaujama 
(išnešiojamoji) prekyba (2012–2013 m.). Dėl šių prekių ar paslaugų tarnyba gauna daugiausia vartotojų 
skundų. Iš šios informacijos matyti, kad vartotojams yra ypač aktuali mažesnė prekių ir paslaugų kaina.  

Tiriamuoju laikotarpiu Lietuvos Respublikos įstatymų leidėjas, Vyriausybė, šalies vadovai atkreipė 
savo dėmesį į kelias būtinojo vartojimo prekių ir paslaugų rinkas ir ėmėsi vienokių ar kitokių priemonių 
situacijai gerinti, pirmiausia – kainoms mažinti. Buvo siekta mažinti nereceptinių vaistų kainas, riboti 
prekybos centrų dominavimą, gerinti vartotojų padėtį šilumos ūkio sektoriuje. Tačiau sprendimai buvo 
neesminiai, nesudarė sąlygų veiksmingai konkurencijai arba net ją ribojo. 

Sudėtingiausia situacija, manytina, yra susiklosčiusi šilumos ūkio paslaugų rinkoje.867 Remiantis 
J. Baltrimo tyrimo duomenimis,868 2010–2011 m. šildymo sezono metu sąskaita už šildymą senesnės 
statybos nerenovuotuose namuose sudarė beveik 60 proc. faktiškai gaunamos minimalios mėnesio algos, 
arba apie 25 proc. vidutinio mėnesio darbo užmokesčio. Apskaičiavus visų daugiabučių namų gyventojų 
tokios statistikos duomenis (t. y. vertinant šildymo kainas tiek senos, tiek naujos statybos daugiabučiuose), 
šie rodikliai atitinkamai buvo 51 proc. ir 22 proc. Tam tikru problemų centrinio šildymo ūkyje 
indikatoriumi galima laikyti ir tai, kad Lietuvos piliečio, atsijungusio nuo centrinės šildymo sistemos ir 
skundžiančio ribotas galimybes ginti su tuo susijusias savo teises, skundas buvo priimtas ir nagrinėtas 
EŽTT, šis teismas 2012 m. pripažino869 Lietuvą pažeidus pareiškėjo teisę į teisingą teismą (EŽTK 6 str.). 

                                                           

865 Monitoring consumer markets in the European Union, 2011. Prieiga per internetą: 

 <http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/EC_Market_Monitoring_2011_en.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
866 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2011 m. veiklos ataskaita; Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2012 m. 

veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.vvtat.lt/index.php?2267040817> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); LR teisingumo 

ministerijos pranešimas spaudai „Už vartotojų apgaulę – dešimtis tūkstančių litų siekiančios piniginės baudos“. Prieiga per internetą: 

<http://www.tm.lt/naujienos/pranesimasspaudai/1960> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
867 Pastebėtina, kad aptartoje ES vartojimo rinkų apžvalgoje šilumos tiekimo paslaugų rinka nėra išskirta tarp kitų paslaugų rinkų. 

Manytina, kad ypač blogas vandens tiekimo rinkos vertinimas atspindi vartotojų požiūrį į visų komunalinių paslaugų sektorių, tarp jų ir 

karšto vandens ir šilumos tiekimą. 
868 Ambrazevičiūtė K., Baltrimas J., Mauricė-Mackuvienė E. Teisės į nuosavybę, teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, vartotojų 

teisių užtikrinimo problemos. Mokslo studija. Vilnius: Teisės institutas, 2012. Prieiga per internetą: 

<http://www.teise.org/data/Teises_i_nuosavybe_uztikrinimo_problemos.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
869 Esertas v. Lithuania, no. 50208/06, § 6, 31, ECHR, 31 May 2012. 

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/EC_Market_Monitoring_2011_en.pdf
http://www.vvtat.lt/index.php?2267040817
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Šilumos tiekimo problematiką nagrinėjo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai, Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas, pripažindami Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu tvirtinamų 
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių prieštaravimą Lietuvos Respublikos įstatymams.870 2011 m. buvo 
imtasi įgyvendinti pokyčius, turėjusius užtikrinti geresnę tokių vartotojų padėtį, pvz., priėmus Lietuvos 
Respublikos Prezidentės inicijuotus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, kuriais buvo atskirta šilumos tiekėjų 
ir pastato šildymo bei karšto vandens sistemos prižiūrėtojų (eksploatuotojų) veikla, siekta apsaugoti 
vartotojus nuo ūkio subjektų piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi rinkoje,871 Vyriausybei pavedus 
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai analizuoti buitiniams vartotojams teikiamas sąskaitas už 
suvartotą šilumos energiją, tirti iš buitinių šilumos vartotojų gautą susijusią informaciją,872 siekta užtikrinti 
tinkamą gyventojų informavimą ir pan. Lietuvos Respublikos Seime registruota daugiau kaip 70 naujų 
Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ir papildymo projektų.  

Apibendrinant galima teigti, kad iki šiol nėra rasta veiksmingų rinkos reguliavimo ir vartotojų 
apsaugos mechanizmų, nes sunaudojamos šilumos kaina sudaro neproporcingai didelę dalį lyginant su 
vidutinėmis ir mažesnėmis Lietuvos gyventojų pajamomis. Šilumos ūkio sektoriuje trūkstant konkurencijos, 
daugiabučių namų gyventojai neturi galimybių pasirinkti šilumos tiekėjo ar šildymosi būdo, priversti 
naudotis monopolinių bendrovių, kurių kainai didesnės įtakos negali daryti net ir Valstybinė kainų ir 
energetikos kontrolės komisija, paslaugomis.873 Diskutuotini ir savivaldybių šilumos ūkių specialieji planai, 
kuriuos tvirtina savivaldybių tarybos ir kuriuose nustatomi principiniai techniniai sprendimai dėl kiekvienai 
teritorijai nustatytų alternatyvių energijos ar kuro rūšių naudojimo.874 Priimti sprendimai dėl rinkos 
reguliavimo ir vartotojų teisių apsaugos nepasiteisina, siūlomus sprendimus kritikuoja tiek ekspertai,875 tiek 
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba.876  

Abejotinos ir priemonės, kurių buvo imtasi kitoje srityje – nereceptinių vaistų rinkoje. Čia buvo 
nustatyti dar griežtesni ribojimai mažmeninės prekybos vaistais subjektams (vaistinėms),877 tačiau nuošalyje 
palikti vaistų didmenininkai. Vaistinės įpareigotos įsigyti specialius monitorius, kuriuose vaistininkas 

                                                           

870 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2011 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
871 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas // Valstybės žinios, 

2011, Nr. 123-5816. 
872 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 9 d. nutarimas Nr. 182 „Dėl šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą 

pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo“ // Valstybės žinios, 2011, Nr. 22-1055. 
873 Plačiau apie šią problematiką žr.: Ambrazevičiūtė K., Baltrimas J., Mauricė-Mackuvienė E. Teisės į nuosavybę, teisės į ūkinės veiklos 

laisvę ir iniciatyvą, vartotojų teisių užtikrinimo problemos. Mokslo studija. Vilnius: Teisės institutas, 2012. Prieiga per internetą: 

<http://www.teise.org/data/Teises_i_nuosavybe_uztikrinimo_problemos.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
874 Žinių radijo dienos klausimas: „Ar siūlomas Šilumos ūkio įstatymas leis sumažinti šilumos kainą?“. Prieiga per internetą: 

<http://www.ziniuradijas.lt/epizodas/2012/09/27/ar-siulomas-silumos-ukio-istatymas-leis-sumazinti-silumos-kaina/17868> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.); LLRI pastabos šilumos ūkio pertvarkos gairių patvirtinimo projektui. Lietuvos laisvosios rinkos institutas. 

Prieiga per internetą: <http://www.llri.lt/naujienos/ekonomine-politika/energetika/ekspertize-llri-pastabos-silumos-ukio-pertvarkos-

gairiu-patvirtinimo-projektu/lrinka> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
875 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 2012 m. rugsėjo 25 d. pranešimas spaudai. Šilumininkai: „A. Sekmoko pristatytas projektas 

pabrangins šilumą“. Prieiga per internetą:  

<http://www.lsta.lt/files/panesimaispaud/LSTA/120926_LSTA_silumos_reforma.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Šilėnas Ž. 

Šilumos sektoriaus pertvarka – nauja „mega-monopolija“? // Naujienų portalas „15min.lt“, 2012 m. spalio 4 d. Prieiga per internetą: 

<http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/nuomones/zilvinas-silenas-silumos-sektoriaus-pertvarka-nauja-mega-monopolija-18-261368> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
876 Konkurencijos taryba: šilumos ūkio reforma nesiderina su konkurencija // Verslo interneto dienraštis „Verslo žinios“, 2012 m. 

lapkričio 7 d. Prieiga per internetą: <http://vz.lt/article/2012/11/7/konkurencijos-taryba-silumos-ukio-reforma-nesiderina-su-

konkurencija> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
877 Be kitų paminėtinas konkurenciją vaistų sektoriuje ir vartotojų galimybę rinktis pigesnius vaistus mažinantis reguliavimas, kuriuo 

nustatyta, kad vienu adresu gali veikti tik viena vaistinė. Taip užkirsta galimybė didžiuosiuose prekybos centruose steigtis daugiau nei 

vienai vaistinei, didėti konkurencijai ir atitinkamai mažėti vaistų kainoms. 

http://www.lrski.lt/
http://www.lsta.lt/files/panesimaispaud/LSTA/120926_LSTA_silumos_reforma.pdf
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pirkėjui privalo parodyti visų vaistinės turimų tos pačios veikliosios medžiagos vaistų pavadinimus ir kainas 
bei leisti vartotojui pasirinkti. Specialios įrangos įsigijimas ir priežiūra didina vaistinių veiklos sąnaudas, o jų 
didėjimas gali lemti ir vaistų kainų didėjimą. „Spinter“ atlikta apklausa rodo,878 kad vaistų pirkėjai aktyviai 
nesinaudoja sudaryta galimybe, ir net 27 proc. respondentų atsakė nežinantys, kad, pirkdami vaistus su 
gydytojo receptu, gali patys pasirinkti, kokio pavadinimo arba gamintojo vaistus įsigyti. Manytina, kad 
aptarta priemonė neturi didesnės įtakos vaistų kainoms. O tai, kad problemų esama didmeninės prekybos 
vaistais ir medicininiais preparatais srityje, rodo Lietuvos konkurencijos tarybos tyrimai:879 po tyrimo 
farmacijos sektoriuje ūkio subjektai įpareigoti nutraukti praktiką, kai vaistų kainą didmenininkai prieš 
tiekdami juos mažmenininkams derina su gamintoju (tiekėju); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijai rekomenduota leisti lygiagrečiai importuoti visus pigesnius analogiškus vaistus, nenustatant 
ribojimų, kiek vaistai turi būti pigesni ir kt. Ortopedinių priemonių gamybos ir pardavimo srityje ši Taryba 
konstatavo, kad ortopedinių priemonių gamintojai 2006–2010 m. buvo sudarę draudžiamus susitarimus dėl 
kainų, ortopedinių priemonių kiekių ir rinkos pasidalijimo; 2011 m. sausio mėn. 12 ortopedinių priemonių 
gamintojų buvo nubausti beveik 3 mln. Lt baudomis už Konkurencijos įstatymo 5 str. ir Sutarties dėl ES 
veikimo 101 str. pažeidimą. Todėl manytina, kad, siekiant didinti vaistų ir kitų medicinos prekių 
prieinamumą vartotojams, farmacijos sektoriaus klausimai turi būti sprendžiami kompleksiškai, atkreipiant 
dėmesį į visas rinkos dalyvių grupes. 

Papildomas didžiųjų prekybos centrų veiklos reguliavimas yra dar vienas pavyzdys, kai, siekiant 
įvairių grupių interesų gynimo, sektoriui ir vartotojams padaroma daugiau žalos nei atnešama naudos. Šis 
sektorius išskirtas, nes, kaip rodo ES vartojimo rinkų apžvalgos, vartotojai yra mažiausiai patenkinti vaisių ir 
daržovių, drabužių ir avalynės, mėsos rinkomis. 

Prekybos centrų veiklos ribojimo iniciatyvos buvo grindžiamos šiomis priežastimis: prekybos centrų 
plėtotė užkerta kelią atsirasti mažoms parduotuvėms; prekybos centrai, dirbdami be poilsio dienų, nesudaro 
saugių ir tinkamų darbo sąlygų darbuotojams; prekybos centrai diktuoja sąlygas prekių tiekėjams. Ribojimo 
šalininkai tvirtino, kad vartotojai turės naudos apribojus didžiųjų prekybos centrų veiklą, nes ims veikti 
mažos parduotuvės, taigi bus daugiau prekybos vietų, daugiau pasirinkimo. Įvairūs darbo laiko ir susitarimų 
ribojimai prekybos centrams diskutuoti jau nuo 2003–2004 m.880 Prasidėjus finansų krizei 2008 m. 
pabaigoje, kalbos apie prekybos centrų veiklos ribojimą pritilo, tačiau vienas konkurenciją mažinantis 
sprendimas 2009 m. pabaigoje visgi priimtas. Tai Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių 
nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas,881 kuriuo įsiterpta į ūkio subjektų išimtinai tarpusavio santykius, 
paneigiant sutarčių sudarymo laisvės imperatyvą: įstatymas nurodo konkrečius dalykus, dėl kurių pardavėjas 
negali susitarti su tiekėju. Taip apribojus tiekėjų ir pardavėjų susitarimų laisvę, vartotojas, priešingai, iš dalies 
nukenčia dėl galimai padidėjusių kainų, nes tiekėjai praranda galimybę laisvai konkuruoti ir mažinti kainas. 
Kaip parodė pastarieji metai, reaguojant į vartotojo poreikius – net ir neapribojus didžiųjų prekybos centrų 
darbo laiko ir neiškėlus jų iš miestų centrų – šalia arba net ir tose pačiose prekybos centrų patalpose ėmė 

                                                           

878 Beveik trečdalis vaistų vartotojų nežino galį rinktis vaistus // Naujienų portalas „Delfi“, 2013 m. gegužės 20 d. Prieiga per internetą:  

<http://www.delfi.lt/news/daily/health/beveik-trecdalis-vaistu-vartotoju-nezino-gali-rinktis-vaistus.d?id=61424139> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
879 Keserauskas Š. Konkurencijos teisės taikymas farmacijos sektoriuje: pranešimas, 2011. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba. 

Prieiga per internetą: <http://www.kt.gov.lt/index.php?show=news_view&pr_id=919>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
880 Janauskaitė I. Didžiųjų prekybos centrų laikas nebus ribojamas // Naujienų portalas „Delfi“, 2004 m. liepos 7 d. Prieiga per internetą:  

<http://verslas.delfi.lt/verslas/didziuju-prekybos-centru-darbo-laikas-nebus-ribojamas.d?id=4699383>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
881 Valstybės žinios, 2010, Nr. 1-31. 
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steigtis nedidelės specializuotos maisto (konditerijos gaminių, sveiko, ekologiško, gurmaniško maisto) 
parduotuvės. Tai rodo, kad vartotojo poreikiai yra lemiamas pokyčių rinkose veiksnys. 

Apibendrinant konstatuotina, kad būtiniausių prekių ir paslaugų rinkose yra būtina ūkio subjektų 
konkurencija, nes tik efektyvi konkurencija leis pasiekti, kad kainos nebūtų nepagrįstai per didelės. Dėl 
vartotojo tarpusavyje konkuruojantys prekių ir paslaugų teikėjai yra suinteresuoti mažinti kainas ir taip 
geriau užtikrinti būtinąsias prekes ir paslaugas įsigyjančių vartotojų teises ir interesus. Todėl turi būti imtasi 
priemonių, užtikrinančių didesnę konkurenciją ten, kur jos stokojama. 
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IV.3. Teisė į darbą 
_______________ 

Dr. Ingrida Mačernyrė-Panomariovienė 
 

IV.3.1. Užtikrinimo padėtis Lietuvoje 2008–2013 m.  

 

2008 m. ekonomikos krizės padariniai turėjo įtakos ir Lietuvos darbo teisinių santykių reguliavimui – 2009 
ir 2010 m. buvo bandoma liberalizuoti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą (būtent tik liberalizuoti, kaip 
vėliau bus atskleista, o ne pasirūpinti užimtumo saugumu). Šiais pakeitimais buvo siekiama lanksčiau 
reguliuoti darbo santykius ir „tokiu būdu ištiesti pagalbos ranką darbdaviams“882: „laikinosiomis 
priemonėmis ir fragmentinio atskirų darbo teisės nuostatų tobulinimo ar atsiradusių problemų sprendimo 
priemonėmis“.883 Naujoji Vyriausybė siekė išlaikyti socialinį stabilumą, pasirinkdama ne darbo teisės 
reformą ar esmines darbo teisės pataisas, o laikinųjų antikrizinių priemonių metodą.884 Laikinųjų priemonių 
taikymas yra neišvengiamas, tačiau, pasak Tarptautinės darbo organizacijos (toliau vadinama – TDO) 
generalinio direktoriaus J. Samovijos, krize negali būti naudojamasi kaip dingstimi riboti darbuotojų teises. 
Jo nuomone, nepaprastai svarbu laikytis kertinių ES vertybių – pagrindinių žmogaus teisių, teisių darbo 
vietoje ir individo apsaugos.885 „Sunkmečio sąlygomis darbo rinkos politika tampa ne tik ekonominiu, bet 
net ir fiskaliniu instrumentu. Jei valiutos devalvacija dėl kurios nors priežasties negalima, tai panašių 
rezultatų galima pabandyti pasiekti devalvuojant darbo teisę. Šią logiką įsisąmoninę politikai visoje 
Europoje ėmėsi tikslingų priemonių vietos darbdavių ekonominiam konkurencingumui didinti mažinant 
darbo jėgos kaštus, ypač tuos, kurie susiję su darbo teisės normų keliamais reikalavimais, kartu teigdami, 
kad tos priemonės skirtos užimtumui didinti, nedarbui mažinti.“886 Ne išimtis ir Lietuva. Tiriamuoju 
laikotarpiu buvo mažinami iš valstybės ir savivaldybių biudžetų mokami baziniai minimalūs dydžiai: 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. sumažino bazinę mėnesinę algą (toliau vadinama – BMA) 
(taikomą biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybiniams atlyginimams 
apskaičiuoti) 4,7 proc. (nuo 128 Lt iki 122 Lt).887 Nuo to laiko šis dydis nebuvo keistas, tiesa, prieš tai 
Vyriausybė buvo patvirtinusi ženklesnį šio dydžio mažinimą iki 115 Lt, bet po mėnesio savo sprendimą 

                                                           

882 Tatorienė I. Darbo kodekso pakeitimai liberalizuojant darbo teisinius santykius // Ekonomikos, teisės ir studijų aktualijos 2009: 

tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, 2009 m. lapkričio 12 d. Kaunas, 2009, p. 182. 
883 Davulis T. Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai 2009–2010 metais – besikeičianti darbo teisėkūros paradigma? // Darbo 

rinka XXI amžiuje: lankstumo ir saugumo paieškos [tarptautinės mokslinės konferencijos 2011 m. gegužės 12–14 d. straipsnių rinkinys]. 

Vilnius, 2011, p. 230. 
884 Ten pat, p. 230. 
885 TDO vadovas: krizė neturi silpninti darbuotojų teisių. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, 2011 m. rugsėjo 26 d. Prieiga per 

internetą: <http://www.lpsk.lt/index.php/teisines-konsultacijos/files/getfile.php?lang=lt&mID=3&id=3676> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
886 Davulis T. Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai 2009–2010 metais – besikeičianti darbo teisėkūros paradigma? // Darbo 

rinka XXI amžiuje: lankstumo ir saugumo paieškos [tarptautinės mokslinės konferencijos 2011 m. gegužės 12–14 d. straipsnių rinkinys]. 

Vilnius, 2011, p. 227. 
887 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 844 „Dėl bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio 

atlygio patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 100-4187. 
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pripažino netekusiu galios.888 Be to, reikia pastebėti, kad nuo 2009 m. rugpjūčio 28 d. tebegalioja 
Vyriausybės nutarimo pakeitimas, taikomas vienintelei iš biudžetinių lėšų finansuojamai darbuotojų 
kategorijai – mokslo darbuotojams, dėstytojams ir kitiems tyrėjams bei jų vadovams. Jiems apskaičiuojant 
atlyginimą taikomas mažesnis, t. y. 0,965, BMA dydis,889 nors visiems kitiems biudžetinių įstaigų ir 
organizacijų darbuotojams darbo apmokėjimas skaičiuojamas nuo viso BMA dydžio. 890 

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į valstybės biudžeto galimybes, pareiginės algos 
(atlyginimo) bazinį dydį, taikomą valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų 
pareiginėms algoms nustatyti, 2009 metams tvirtino du kartus. Pirmą kartą pareiginės algos (atlyginimo) 
bazinis dydis buvo sumažintas nuo 490 Lt iki 475 Lt (įsigaliojo 2009 m. sausio 1 d.).891 Antrą kartą 
pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis buvo sumažintas nuo 475 Lt iki 450 Lt (įsigaliojo 2009 m. 
rugpjūčio 1 d.).892 Vėliau, priešingai nei BMA, šis dydis nebuvo keistas, t. y. 450 Lt, nors kasmet dėl jo 
dydžio Lietuvos Respublikos Seimui buvo pateikiami atskiri įstatymai,893 ir šis dydis KT buvo pripažintas 
neprieštaraujantis Konstitucijai.894  

Tiriamuoju laikotarpiu buvo mažinami ir tarnybiniai koeficientai,895 todėl kai kurioms profesijų 
kategorijoms darbo užmokestis suvienodintas. Be to, reikia pastebėti, kad krizės laikotarpiu ne visiems iš 
valstybės ar savivaldybių biudžeto finansuojamų įmonių, įstaigų ar organizacijų darbuotojams atlyginimas 
buvo mažinamas, nes kai kuriems jis buvo didinamas, atsižvelgiant į politinius pažadus,896 duotus dar iki 
krizės. Tačiau minimalaus darbo užmokesčio (toliau vadinama – MDU) dydžiai, t. y. minimalus valandinis 
atlygis (toliau vadinama – MVA) ir minimali mėnesinė alga (toliau vadinama – MMA), nuo 2008 m. iki 

                                                           

888
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 614 „Dėl bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio 

patvirtinimo“ (galiojo nuo 2009 m. birželio 28 d. iki 2009 m. liepos 9 d.); pripažintas negaliojančiu 2009 m. liepos 3 d. priimtu nutarimu Nr. 683 

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 614 „Dėl bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 81-3381. 
889

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, 

akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 876; Nr. 102-4258.  
890

 Nustatyti, kad biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbas apmokamas taikant koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtinta bazinė mėnesinė alga (bazinis valandinis atlygis). Lietuvos Respublikos Vyriausybės  1993 m. liepos 8 d. 

nutarimas Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ // Valstybės žinios, 1993, Nr. 28-

655. 
891

 Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, 

taikomo 2009 metais, įstatymas // Valstybės žinios, 2008, Nr. 149-6011. 
892

 Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, 

taikomo 2009 metais, įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymas // Valstybės žinios, 2009, Nr. 91-3915. 
893

 Žr.: Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2010 metais, 

įstatymas // Valstybės žinios, 2009, Nr. 147-6558; Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos 

(atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2011 metais, įstatymas // Valstybės žinios, 2010, Nr. 86-4514; Lietuvos Respublikos valstybės politikų, 

teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2012 metais, įstatymas // Valstybės 

žinios, 2011, Nr. 65-3050; Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, 

taikomo 2013 metais, įstatymas // Valstybės žinios, 2012, Nr. 153-7832. 
894

 KT 2013 m. liepos 1 d. nutarimas byloje Nr. 125/2010-26/2011-21/2012-6/2013-8/2013-10/2013. Prieiga per internetą: 

<http://www.lrkt.lt/dokumentai/2013/n130701.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
895

 Kiek kam buvo sumažinti tarnybiniai koeficientai žr.: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtuose Socialiniuose pranešimuose 2009–

2010, 2010–2011. Prieiga per internetą: <http://www.socmin.lt/index.php?590329723> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
896

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 29 nutarimas Nr. 397 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. 

nutarimo Nr. 193 „Dėl Ilgalaikės pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ // Valstybės žinios, 

2008, Nr. 50-1866; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 30 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 

balandžio 17 d. nutarimo Nr. 401 „Dėl kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2009–2011 metų programos patvirtinimo“ 

pakeitimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 2-32; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1372 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 419 „Dėl Ilgalaikės socialinį darbą dirbančiųjų darbo užmokesčio didinimo ir 

socialinių garantijų gerinimo 2008–2011 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ // Valstybės žinios, 2008, Nr. 150-6105; Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2008 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1376 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 509 „Dėl 

Mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2009–2011 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo // Valstybės žinios, 

2009, Nr. 2-31. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=347104&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=347104&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=348065&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=348065&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362655&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362655&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362655&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=351187&b=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=377634&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=377634&p_query=&p_tr2=2
http://www.socmin.lt/index.php?590329723
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2012 m. liepos 30 d. nebuvo didinami ir MMA buvo 800 Lt, MVA – 4,85 Lt. Tik nuo 2008 m. rugpjūčio 
1 d. MMA buvo padidinta iki 850 Lt, MVA iki 5,15 Lt, nuo 2013 m. sausio 1 d. MMA patvirtinta 1000 Lt, 
MVA – 6,06 Lt. Lietuvos statistikos departamento897 duomenimis, 2010 m. spalio mėn. MMA gavusių 
darbuotojų (su individualiomis įmonėmis) skaičius sudarė 10,9 proc. (93,8 tūkst.), 2011 m. – 11,2 proc., 
2012 m. – 8,9 proc. darbuotojų. Kaip matyti, tokių darbuotojų mažėja, tačiau darbuotojai, gaunantys MDU 
per mėnesį, laikomi, kad gyvena žemiau skurdo ribos. Tyrime plačiau analizuojama, kaip toks reguliavimas 
pažeidžia žmogaus teisę į teisingą apmokėjimą už darbą. Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustačius 
MDU dydžius, bet neskyrus papildomo finansavimo, dauguma iš savivaldybių biudžetų finansuojamų 
darbuotojų atlyginimo padidėjimo nepajuto. 

Buvo ir daugiau trumpalaikių sprendimų, pvz., Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau vadinama 
– DK) 193 ir 194 str. pakeitimai, pagal kuriuos už viršvalandžius ir darbą švenčių ir poilsio dieną reikėjo 
mokėti skaičiuojant ne nuo darbuotojui nustatyto tarifinio (valandinio arba dienos) atlygio, bet nuo 
vidutinio darbo užmokesčio (toliau vadinama – VDU). Šie pakeitimai, galioję mėnesį, buvo pakoreguoti 
kitu – 2008 m. liepos 15 d. įstatymu Nr. X-1712, įsigaliojusiu 2008 m. rugpjūčio 1 d.898 Pastarasis pakeitimas 
patikslino darbo užmokesčio, nuo kurio skaičiuojamas didesnis valandos įkainis dirbant švenčių, poilsio 
dienomis arba dirbant naktinį ar viršvalandinį darbą, sampratą. Kitaip tariant, įstatymų leidėjas nukreipė į 
DK 186 str. 2 d., kurioje numatyta, kad darbo užmokestį sudaro pagrindinis darbo užmokestis ir visi 
papildomi uždarbiai, kuriuos darbdavys tiesiogiai išmoka darbuotojui už jo atliktą darbą. 

Dėl savo pažeistų teisių gyventojai kreipėsi į atitinkamas institucijas. Pastebėta, kad per tiriamąjį 
laikotarpį tokių kreipimųsi skaičius augo, nors ne visą laikotarpį tolygiai. Bylų dėl darbo teisinių santykių 
daugėjo: 2008 m. buvo gautos 1 492 bylos, o 2009 m. jų jau buvo dvigubai daugiau, t. y. 3 924 bylos, 
2010 m. – 3 168 bylos ir tik 2011 m., lyginant su praėjusiais metais, jų gauta mažiau – 2 091 byla, o 2012 m. 
gauta 90 bylų daugiau nei 2011 m. – 2 181 byla.899 Darbuotojai dažniausiai į teismą kreipėsi dėl darbo 
teisinių santykių nutraukimo ir neteisėto atleidimo iš darbo, dėl neteisingo darbo užmokesčio mokėjimo, 
kompensacijos atleidus iš darbo ir kitokių išmokų. Pastarosios kategorijos bylų buvo daugiausia ir jos 
2009 m. sudarė apie 85 proc., o 2010–2012 m. apie 74 proc. visų gautų bylų. Lietuvos Respublikos 
valstybinei darbo inspekcijai (toliau vadinama – VDI) darbuotojai labiausiai skundėsi dėl neišmokėto darbo 
užmokesčio, darbo sutarties sudarymo, darbo laiko, nelegalaus darbo, saugos darbe reikalavimų. 
Pažymėtina, kad per pastaruosius penkerius metus išlieka tendencija, kad daugiausia nusiskundimų šioje 
institucijoje yra susiję su darbo teise. Tokių klausimų kiekvienais metais gaunama apie 85 proc.900 

                                                           

897 Darbuotojų skaičius pagal darbo užmokestį. Lietuvos statistikos departamentas. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/home> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
898 Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimo įstatymas Nr. X-1534 // Valstybės žinios, 2008, Nr. 63-2375; Lietuvos Respublikos 

darbo kodekso pakeitimo įstatymas Nr. X-1712 // Valstybės žinios, 2008, Nr. 87-3469. 
899 Teismų statistinės ataskaitos. Prieiga per internetą: <http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
900 Iš viso per 2008 m. ištirti 7 805 skundai ir pranešimai. Atitinkamai per 2009 m. VDI gavo 8 862 skundus, prašymus, pranešimus ir 

paklausimus, kuriuose buvo iškeltas 13 771 klausimas (13 proc. daugiau nei 2008 m.). 2010 m. VDI gavo 6 798 skundus, pranešimus ir 

paklausimus. Palyginti su 2009 m., iškeltų klausimų sumažėjo 28 proc. (nuo 13 771 iki 9 943 klausimų). Bendras skundų mažėjimas 

susijęs su objektyviomis, krizės nulemtomis prielaidomis, taip pat šiam reiškiniui turi įtakos subjektyvusis kriterijus – tikėtina, kad 

darbuotojai, bijodami prarasti darbo vietą, toleruoja pažeidimus jų atžvilgiu. Tai rodo 17 proc. išaugęs anoniminių pranešimų skaičius. 

2011 m. VDI gavo 7 417 skundų ir pranešimų, kuriuose buvo iškelti 11 056 klausimai. Palyginti su 2010 m., skundų gauta 9 proc. 

daugiau, o juose keliamų klausimų skaičius padidėjo 11,2 proc. Panaši situacija ir 2012 m. – gauta 6 218 skundų ir pranešimų, kuriuose 

buvo iškelti 7 978 klausimai. 2013 m. I pusmetį gauta 4 451, išnagrinėta – 2 264 skundai ir pranešimai, kuriuose skundai, susiję su darbo 

teisės klausimais, 2013 m. I pusmetį sudarė 90 procentų. Darbo teisinių santykių srityje per pirmą pusmetį daugiausia skundžiamasi dėl 

darbo ir poilsio laiko režimų pažeidimų. Plačiau žr.: Darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo įstatymų vykdymo būklės pokyčių 

tendencijos. Valstybinė darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Prieiga per internetą: 

<http://www.vdi.lt/PdfUploads/DSS_2008-2012analize.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=321062&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=325301&b=
http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/
http://www.vdi.lt/PdfUploads/DSS_2008-2012analize.pdf
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Daugiausia per 2008–2012 m. laikotarpį skundų ir pranešimų bei juose iškeltų klausimų buvo gauta 2009 m. 
(8 933), mažiausiai – 2012 m. (6 218). Sunkiausiais ekonomikos krizės laikotarpiais (pvz., 2009 m.) 
darbuotojai daugiausia buvo susirūpinę darbo užmokesčio mokėjimo problemomis (ypač dėl galutinio 
neatsiskaitymo atleidus iš darbo) ir mažiau skundėsi darbuotojų saugos ar sveikatos klausimais. Šiek tiek 
pagerėjus ekonominei padėčiai, daugiau klausimų gaunama dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, taip pat 
darbo ir poilsio laiko organizavimo. Be to, darbuotojų atstovai tampa aktyvesni kolektyvinių darbo santykių 
srityje – daugiau skundų ir pranešimų gaunama dėl kolektyvinių santykių (pvz., 2010 m. tokių skundų ir 
pranešimų gauta 16, o 2011 m. – 59).901 Pateikti skaičiai rodo, kad darbuotojai tiriamuoju laikotarpiu dėl 
savo pažeistų teisių (ypač dėl neteisėto atleidimo iš darbo, neišmokėto darbo užmokesčio atleidžiant iš 
darbo, dėl darbo ir poilsio laiko pažeidimų, kolektyvinių darbo teisių ir pan.) kreipėsi dažniau ir tam įtakos 
galėjo turėti darbo santykių teisinio reguliavimo pasikeitimai dėl jų įgyvendinimo.  

Kalbant apie kolektyvinių teisių gynimą, situacija Lietuvoje tiriamuoju laikotarpiu yra nestabili, nes 
nuo 2009 m. iki 2011 m. teisėtų, įspėjamųjų streikų nebuvo, o 2008 m. jų vyko 112, iš jų 15 įspėjamųjų, 
2012 m. – 193, iš jų 187 įspėjamieji. Pastarieji streikai buvo organizuoti švietimo įstaigų darbuotojų dėl to, 
kad jų darbo užmokestis ilgą laiką nebuvo peržiūrimas, nors pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2008 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 193 patvirtintą Ilgalaikę pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio 
didinimo programą nuo 2011 m. sausio 1 d. pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis turėjo būti 
didinamas, atsižvelgiant į finansines valstybės galimybes ir vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio kitimą.902 
Streikų būta ir daugiau, tačiau Lietuvos statistikos departamentas pateikė duomenis tik apie teisėtus 
streikus.903 Tikėtina, kad situacija kiek pasikeis nuo 2013 m. birželio 28 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos 
profesinių sąjungų įstatymo904 pataisoms, kuriomis siekiama labiau įtvirtinti socialinį dialogą, skatinti 
kolektyvinių sutarčių sudarymą, plėtoti darbuotojų atstovavimą. Sveikintinas faktas, kad 2013 m. birželio 
12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įregistruota antroji šakos kolektyvinė 
sutartis (pirmoji pasirašyta 2006 m.), kurią pasirašė Lietuvos medicinos darbuotojų profesinės sąjungos 
prezidentas A. Radvila ir Medicinos paslaugų įmonių asociacijos prezidentas J. Petronis. Tai rodo socialinio 
dialogo plėtrą šakų srityje. 

DK pakeitimus pagal interesų atstovavimą galima skirstyti į naudingus tik darbdaviams arba tik 
darbuotojams. Nors darbo įstatymų pakeitimai visada yra ir bus palankesni darbdaviams, o ne 
darbuotojams, nes, pasak eksperto,905 „jų interesų tiesioginis ar netiesioginis atstovavimas yra žymiai 
didesnis, jų tinklas Vyriausybėje, Seime ir kitose institucijose yra didesnis, nes jau vien pusė Seimo narių yra 
buvę darbdaviai, savininkai, akcininkai, o dirbusių profsąjungose ar darbuotojais čia dirba tik vos keli“. 906 

                                                           

901 Valstybinės darbo inspekcijos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ataskaita apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę bei 

darbo įstatymų vykdymą Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose 2011 metais Nr. NSD-1, 2012 m. gegužės 23 d. 

Prieiga per internetą: <http://www.vdi.lt/PdfUploads/Ataskaita2011.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
902 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimas Nr. 193 „Dėl Ilgalaikės pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio 

didinimo programos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2008, Nr. 29-1032. 
903 Streikų statistinis tyrimas apima tik legalių (rengiamų pagal DK (Valstybės žinios, 2002, Nr. 64-2569 (su vėlesniais pakeitimais ir 

pataisymais)) nustatytą tvarką ir atitinkančių šio kodekso 76 str. pateiktą streiko sąvoką) streikų statistinius duomenis – neįtraukiamos 

akcijos, susijusios su darbo ginčais ar streikuojančių įstaigų palaikymu, piketai ir pan. 
904 Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo preambulės, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 straipsnių ir IV skirsnio 

pavadinimo pakeitimo įstatymas // Valstybės žinios, 2013, Nr. 68-3405. 
905 Autorės interviu su Seimo nariu, 2012 m. balandžio 9 d.  
906 Ten pat. 
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Tą patį pastebi ir mokslininkai – jie nurodo, kad darbdaviai iš esmės jokių naujų pasiūlymų neformulavo, 
nes jų pozicija buvo gerai atstovaujama pačios Vyriausybės.907  

Nors užimtumo ir darbo teisiniam reguliavimui tiriamuoju laikotarpiu buvo skirta nemažai dėmesio, 
vis dėlto negalima teigti, kad buvo sukurta daugiau naujų darbo vietų. Palengvinus atleidimą iš darbo 
darbdavio iniciatyva pagal DK 129 str., pvz., atleidus iš darbo asmenis, kuriems suėjo pensinis amžius arba 
dėl kvalifikacijos stokos ir pan., naujos darbo vietos nebuvo sukurtos, o tik, prisidengiant darbo santykių 
lankstumu, atlaisvintos darbo vietos jauniems, perspektyviems ir kvalifikuotiems asmenims. Kita vertus, 
dalis tam tikrų nuostatų pakeitimų buvo ne tokie reikšmingi ir iš esmės susiję su atitiktimi ES ir 
tarptautiniams darbo standartų reikalavimams. Pvz., 2009 m. pakeista įdarbinimo sąvoka (DK 87 str.), 
siekiant užtikrinti laisvą asmenų judėjimo principą visoje ES, kai bet kuri (ES ar Europos ekonominės 
erdvės) valstybė narė privalo padėti įsidarbinti ieškančiam darbo ES piliečiui.908 Be to, atsižvelgiant į 
2004 m. Lietuvos ratifikuotą TDO konvenciją Nr. 181 „Dėl privačių įdarbinimo agentūrų“, buvo pakeistas 
ir Darbo kodekso 88 str. dėl tarpininkavimo įdarbinant. Tarpininkavimo įdarbinant paslaugas tiek fiziniai, 
tiek ir juridiniai asmenys ieškantiems darbo asmenims turi teikti nemokamai. 2010 m. Lietuvos Respublikos 
užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimu buvo praplėsta bedarbio sąvoka, t. y. bedarbiais laikomi taip pat 
individualių įmonių, kurioms Juridinių asmenų registre yra suteiktas likviduojamos įmonės statusas, 
savininkai, įstatymų nustatyta tvarka įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje kaip darbo ieškantys asmenys ir 
pasirengę dalyvauti įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos priemones. Toks įstatymo pakeitimas 
sulygino asmenų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir fizinių asmenų, dirbančių savarankiškai, teisę į bedarbio 
statusą ir su tuo susijusias garantijas. 2010 m. patikslintos DK 124 str. nuostatos, reguliuojančios darbo 
sutarties nutraukimą, kai darbdavio (ar jo atstovo) buvimo vieta nėra žinoma ir darbo sutartys su 
darbuotojais negali būti nutrauktos, ir priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, nustatantis, 
kad darbuotojų prašymus dėl darbo santykių pasibaigimo priima, viešai juos skelbia ir informaciją apie 
darbo santykių pasibaigimą teikia VDI. Iki šiol tokie darbuotojai negalėjo kreiptis į Darbo biržą, nes, nesant 
darbdavio (ar jo atstovo), darbo sutartys likdavo nenutrauktos ir šie asmenys prarasdavo jiems priklausančių 
socialinių garantijų dalį. 909  

Dėl Lietuvoje susiformavusios darbo rinkos ir verslo sąlygų būtinas adekvatus, ypač atsargus ir gerai 
apgalvotas darbo santykių teisinis reguliavimas, kuris užtikrintų pusiausvyrą tarp ekonominių ir socialinių 
interesų, tarp darbdavių ir darbuotojų interesų, valstybės ir pavienio asmens.910 Atsižvelgiant į įvardytas 
problemines sritis ir į nagrinėjamuoju laikotarpiu didžiausio piliečių dėmesio sulaukusias problemas,911 
tiriami šie aspektai: teisė į darbą (užimtumą), plačiau aptariant tokius klausimus kaip: teisė į apsaugą 
nutraukiant darbo sutartį, pareigų šeimai turinčių darbuotojų teisės į lygias galimybes ir vienodą padėtį 
užtikrinimo trūkumai, darbuotojų atstovų teisės į apsaugą nuo priešiškų veiksmų nepakankamas 
reguliavimas, netinkamų teisinių priemonių taikymas pasirinkus dirbti pagal terminuotąją darbo sutartį, 
veiksmingų priemonių, skirtų užimtumui užtikrinti, ypač jaunimo, stoka, taip pat teisė į tinkamas darbo 
sąlygas, plačiau nagrinėjant tokius klausimus kaip: darbo ir poilsio laiko (vidinio lankstumo) reguliavimas: 

                                                           

907 Davulis T. Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai 2009–2010 metais – besikeičianti darbo teisėkūros paradigma? // Darbo 

rinka XXI amžiuje: lankstumo ir saugumo paieškos (tarptautinės mokslinės konferencijos 2011 m. gegužės 12–14 d. straipsnių rinkinys). 

Vilnius: Standartų spaustuvė, 2011, p. 236–237. 
908 Šitaip buvo įgyvendintas Europos socialinės chartijos (pataisytos) 18 str. „Teisė dirbti mokamą darbą kitų šalių teritorijoje“.  
909 Šiais pakeitimais buvo įgyvendinta Europos socialinės chartijos (pataisytos) 1 str. „Teisė į darbą“ 3 d. „Sukurti tarnybas, teikiančias 

visiems darbuotojams nemokamas paslaugas įsidarbinimo reikalais arba pradedant verslą / veiklą“. 
910 Tatorienė I. Darbo kodekso pakeitimai liberalizuojant darbo teisinius santykius // Ekonomikos, teisės ir studijų aktualijos 2009: 

tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, 2009 m. lapkričio 12 d. Kaunas, 2009, p. 187.  
911 Pvz., apžvelgus 2011–2012 m. naujienų portalo „Delfi“ publikacijas, susijusias su nagrinėjamomis teisėmis, matyti, kad didžiausio 

žmonių dėmesio sulaukė šios temos: emigracija, darbo užmokestis, darbo laikas, DK liberalizavimas, streikai, atleidimas iš darbo ir kt. 



 

-180- 

 

nepakankama apsauga ir galimybės dirbti ne visą darbo laiką, taip pat šeimos ir darbo derinimo principo 
įgyvendinimo neužtikrinimas, teisė į teisingą apmokėjimą už darbą bei kolektyvinių teisių darbe 
įgyvendinimas, plačiau nagrinėjant teisę jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas, kolektyvinių 
sutarčių skatinimo trukdžius bei teisių gynimą, pasirenkant kraštutinę gynimosi priemonę – streiką.912 Kitaip 
tariant, šiame skyriuje aptariami darbo ir užimtumo teisinio reguliavimo pakeitimai, kuriais buvo bandoma 
ne tik rasti pusiausvyrą derinant priešingus interesus, bet ir užtikrinti šios srities žmogaus teises.  

 

IV.3.2. Probleminiai užtikrinimo aspektai 
 

IV.3.2.1. Nepakankamas apsaugos lygis nutraukiant darbo sutartį 

 

Vadovaujantis tarptautiniais ir regioniniais dokumentais,913 darbuotojai negali būti atleidžiami iš darbo, 
išskyrus svarbias priežastis, susijusias su jų gebėjimais ar elgesiu arba pagrįstas įmonės, įstaigos ar tarnybos 
veiklos reikalavimais. Darbuotojai, kurių darbo sutartis buvo nutraukta nesant svarbios priežasties, turi teisę 
į atitinkamą kompensaciją arba į kitus tinkamus atlyginimo būdus. Krizės laikotarpiu sumažėjus darbo 
apimtims ir apyvartai, iškilo klausimas dėl išlaidų, susijusių su darbuotojų atleidimu iš darbo, sumažinimo. 
Iki 2010 m. gruodžio 31 d. DK pakeitimai buvo palankiausi darbdaviams: dėl didesnės nei 5 VDU dydžių 
išeitinės išmokos sumų mokėjimo išdėstymo lygiomis dalimis ir ne rečiau negu kas mėnesį (DK 141 str. 
1 d.); kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, kuris dirba iki atleidimo iš darbo dienos, – ne vėliau 
kaip atleidimo iš darbo dieną išskyrus, kai šio kodekso 141 str. 1 d. numatytais atvejais atsiskaitoma vėliau 
(DK 206 str. 1 d. 1 p.). Šiuo pakeitimu leista dideles sumas, skirtas darbdavio iniciatyva atleistų darbuotojų 
išeitinėms išmokoms, išskaidyti per kelis mėnesius, kad darbdavys nepatirtų per didelės finansinės naštos ir 
dėl to nenukentėtų likusių darbuotojų teisėti interesai ir teisės į atlyginimą už darbą įgyvendinimas. 
Vertinant šiuos pakeitimus, skirtus būtent siekiant įveikti dėl krizės susiklosčiusią sunkią padėtį, galima 
teigti, kad darbdaviai pasinaudojo atleidimo iš darbo teisės aktų nuostatų palengvinimu. Tai įrodo tuo 
laikotarpiu gerokai išaugęs bylų, susijusių su darbo sutarties pasibaigimu bei nutraukimu, skaičius (2008 m. 
tokių bylų gauta 234; 2009 ir 2010 m. – daugiau nei dvigubai: 2009 m. – 548, 2010 m. – 602 bylos, o vėliau 
jų mažėjo: 2011 m. – 412, 2012 m. – 394 bylos).914 

Ne vienas mokslininkas atkreipė dėmesį į tai, kad nuo 2011 m. gruodžio 1 d. įsigaliojęs DK 140 str. 
2 d. pakeitimas nustato diskriminacines išeitinių išmokų, skaičiuojamų už nepertraukiamąjį darbo stažą, 

                                                           

912 Pareigų šeimai turinčių darbuotojų teisės į lygias galimybes ir vienodą padėtį užtikrinimo trūkumai, darbuotojų atstovų teisės į apsaugą 

nuo priešiškų veiksmų nepakankamas reguliavimas; veiksmingų priemonių, skirtų užimtumui užtikrinti, stoka, ypač jaunimo nedarbo 

mažinimo priemonių neveiksmingumas; teisė į tinkamas darbo sąlygas, tokias kaip darbo ir poilsio laiko (vidinio lankstumo) 

reguliavimas: nepakankama apsauga ir galimybės dirbti ne visą darbo laiką, taip pat įgyvendinti šeimos ir darbo derinimo principą 

neužtikrinimas; teisė jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas bei kolektyvinių sutarčių skatinimo trukdžiai – nagrinėti Instituto 

publikuotoje mokslo studijoje (Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Mačernytė-Panomariovienė I., Petrylaitė V. Darbas, šeima ir socialinė 

apsauga: žmogaus teisių užtikrinimo 2008–2012 metais problemos. Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2013. Prieiga per 

internetą: <http://www.teise.org/data/Darbas_seima_socialine_apsauga.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.)); o kiti klausimai 

plačiau analizuojami šioje monografijoje. 
913 TDO konvencija Nr. 158 „Dėl darbo santykių nutraukimo darbdavio iniciatyva“, ES pagrindinių teisių chartijos 30 str. „Apsauga 

nepagrįsto atleidimo iš darbo atveju“, Europos socialinės chartijos (pataisytos) 24 str. „Teisė į apsaugą darbo sutarties nutraukimo atveju“ 

ir kt. 
914 Teismų statistinės ataskaitos. Prieiga per internetą: <http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
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mokėjimo sąlygas darbuotojams, dirbantiems valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar 
savivaldybės, „Sodros“ ar kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, įmonėje ar viešojoje įstaigoje, kurių savininkė 
yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke, darbuotojų, dirbančių privačiame sektoriuje, atžvilgiu,915 
nes jiems išeitinė išmoka pradedama mokėti praėjus mėnesiui ir mokama kas mėnesį lygiomis dalimis. 
Viena vertus, šia nuostata yra neproporcingai varžomos šių asmenų teisės – darbuotojai gali negauti visos 
jiems pagal darbo stažą priklausančios išmokos dydžio,916 jei jie įsidarbina ne privačiame sektoriuje ar 
nepradeda savarankiškos veiklos. Kita vertus, ši nuostata neskatina užimtumo politikos, nes dėl to, kad 
darbuotojai gautų visą jiems pagal darbo stažą priklausančią išmoką, jie dels įsidarbinti, pvz., kitoje 
biudžetinėje įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje.  

Siekiant ištaisyti kai kurias teisinio reguliavimo ydas, 2009 m. buvo pakeista ir 2010 m. patikslinta DK 
127 str. 2 d. Iki pakeitimo buvo įtvirtinta nuostata, kad darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotąją 
darbo sutartį įspėjęs darbdavį raštu prieš 3 darbo dienas, jeigu jis jau yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją 
arba ją gauna. Tai reiškia, kad pensinio amžiaus darbuotojai galėjo pasinaudoti šia norma ir gauti 2 
mėnesinių VDU dydžio išeitinę išmoką net kelis kartus iš skirtingų darbdavių.917 Tokia teisinio reguliavimo 
spraga, sudariusi galimybes piktnaudžiauti teise, buvo panaikinta pakeitus darbo įstatymo nuostatą, 
nurodant sąlygą „kad įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje“. 
Pastebima, kad šie DK pakeitimai ne visada tinkamai interpretuojami, pvz., kritikuotinas teiginys, kad 
pakeista DK 127 str. 2 d. apribojo tam tikras darbuotojų teises.918 Tai, autorės nuomone, negalima traktuoti 
kaip teisių apribojimo, o laikytina nepasinaudojimu tokia teise. Pvz., tie, kurie jau įgijo teisę į visą senatvės 
pensiją ir buvo atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva ir įsidarbino kitur, nurodyta teise negalės pasinaudoti 
nutraukę darbo santykius darbuotojo prašymu dėl tos priežasties, kad teisę į visą senatvės pensiją įgijo 
dirbdami ankstesnėje darbovietėje.  

Analizuojant DK normas, galima pastebėti prieštaravimų šioms nuostatoms, pvz., DK 127 str. 2 d. 
numatyta, kad darbuotojas turi teisę nutraukti tik neterminuotąją darbo sutartį, jeigu jis įgijo teisę į visą 
senatvės pensiją dirbdamas toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje. Ypač tai aktualu darbuotojams, 
dirbantiems pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą,919 kuriems dar netaikoma šio įstatymo 
65 str. 4 d. nuostata, pagal kurią su asmeniu, antrą kartą iš eilės laimėjusiu konkursą į tas pačias dėstytojo ar 
mokslo darbuotojo pareigas, sudaroma neterminuotoji darbo sutartis šioms pareigoms eiti. Kitaip tariant, 
kol šie asmenys dirba pagal terminuotąją sutartį ir dirbdami toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje įgyja teisę 
į visą senatvės pensiją, nutraukti savo prašymu darbo sutartį pagal DK 127 str. 2 d. tikėdamiesi ir išeitinės 
išmokos jie neturės teisinio pagrindo, nes jų darbo sutartis bus terminuota.  

Kitas šios normos pakeitimo aspektas – įspėjimo terminas. Jis buvo pailgintas nuo 3 iki 14 darbo 
dienų. Šis pakeitimas grindžiamas tuo, kad išėjimas iš darbo pagal DK 127 str. 2 d. galimas tik nurodant 
svarbią priežastį, kuri iš esmės trukdo tęsti darbą, pvz., liga, neįgalumas, kai darbdavys nevykdo 
įsipareigojimų ar kitaip pažeidžia darbo sutartį ir dėl to darbuotojas objektyviai negali tęsti darbo ir pan. 
Kadangi pensinis amžius yra neteisėta priežastis nutraukti darbo santykius darbdavio iniciatyva (DK 

                                                           

915 Granickas V. Teisingo apmokėjimo už darbą problema: teoriniai ir praktiniai aspektai. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė 

(01 S). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013, p. 70.  
916 Ten pat, p. 74. 
917 Tai jie galėjo padaryti, pvz., savo prašymu išėję iš vieno darbo ir įsidarbinę kitame, po kurio laiko paprašę būti atleisti iš darbo tiek 

vieno, tiek ir antro darbdavio, abiem atvejais nurodę tą patį atleidimo pagrindą – kaip įgiję teisę į visą senatvės pensiją arba ją gaunantys. 

Kitaip tariant, dirbant viename darbe ta teisė į visą senatvės pensiją įgyjama, o kitame gaunama pensija. 
918 Tatorienė I. Darbo kodekso pakeitimai liberalizuojant darbo teisinius santykius // Ekonomikos, teisės ir studijų aktualijos 2009: 

tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, 2009 m. lapkričio 12 d. Kaunas, 2009, p. 182–188.  
919 Pastaba: iki 2009 m. gegužės 12 d. galiojo ankstesnės redakcijos Aukštojo mokslo įstatymas.  
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129 str. 3 d. 5 p.), atitinkamai ir teisės į visą senatvės pensiją įgijimas nėra svarbi priežastis, kuri gali nulemti, 
kad darbo santykiai turi būti nutraukti nedelsiant darbuotojo prašymu.  

Įspėjimo terminas – dar viena darbuotojų apsaugos priemonė nutraukiant darbo santykius. LAT yra 
pažymėjęs, kad įspėjimas yra garantija darbuotojui pasiruošti su darbo sutarties nutraukimu susijusiems 
padariniams.920 Kai darbdavys neatsisako jo naudai DK 127 str. 1 d. nustatyto minimalaus įspėjimo apie 
darbo sutarties nutraukimą termino ir neįformina darbo sutarties nutraukimo darbuotojo pareiškime 
nurodytą dieną, kuri yra ankstesnė nei įstatyme ar kolektyvinėje sutartyje nustatytas minimalus įspėjimo 
terminas, tai darbo santykiai tęsiasi ir darbo sutarties nutraukimo darbuotojo pareiškimu galimybė kitą, nei 
darbuotojo pareiškime nurodytą dieną, priklauso nuo darbuotojo valios, nes, nurodyta, darbuotojo 
reiškiama valia dėl darbo sutarties nutraukimo sąlygų, kurių viena yra darbo sutarties nutraukimo data, turi 
lemiamą vaidmenį nutraukiant darbo sutartį darbuotojo pareiškimu. Darbuotojo pareiškimu išreikšta 
darbuotojo valia nutraukti darbo sutartį konkrečią pareiškime nurodytą datą gali būti keičiama, ir toks 
darbuotojo valios pakeitimas dėl darbo sutarties nutraukimo datos pakeitimo galimas ne tik pateikiant naują 
pareiškimą, bet tokią valią galima pareikšti ir kitokia objektyvia forma, kuri nekelia abejonių dėl darbuotojo 
valios darbo sutarties nutraukimo sąlygų pakeitimo klausimu, kai darbuotojo valia dėl darbo santykių 
nutraukimo su konkrečiu darbdaviu apskritai yra nepakeista, pvz., įstatymo nustatyta tvarka neatšauktas 
prašymas nutraukti darbo sutartį (DK 127 str. 4 d.).921 

ES valstybėse nustatytos skirtingos garantijos terminuotajai sutarčiai pasibaigus. Prancūzijoje 
nustatyta išeitinė išmoka, Švedijoje – privalu perspėti darbuotoją apie nenumatomą terminuotosios darbo 
sutarties pratęsimą. Didžiojoje Britanijoje nepratęsus terminuotosios darbo sutarties darbuotojas turi teisę 
kreiptis į teismą dėl neteisėto atleidimo iš darbo. Airijos teisė nustato priešingai – terminuotosios darbo 
sutarties pasibaigimas negali būti traktuojamas kaip neteisėtas atleidimas iš darbo (angl. unfair dismissal), 
tačiau, nutraukus terminuotąją darbo sutartį nepasibaigus jos terminui, darbuotojas turi teisę, nepaisydamas 
darbo sutarties nutraukimo formuluotės, kreiptis į teismą dėl neteisėto atleidimo.922 Autorės nuomone, kai 
kurios iš šių garantijų galėtų būti priimtinos ir Lietuvai, ypač tos, kurios nereikalauja papildomų darbdavio 
išlaidų, pvz., įpareigoti darbdavį iš anksto įspėti apie tai, kad terminuotoji sutartis nebus pratęsta ir ypač 
tuose santykiuose, kuriems sudaryti neturi įtakos papildomos sąlygos, tokios kaip konkursas, licencijos ar 
egzaminai.  

Laikantis DK 129, 130 str. reikalavimų prieš terminą gali būti atleistas ir terminuotai dirbantis 
darbuotojas nesant jo kaltės, kai yra ypatingas atvejis, nesant galimybės darbuotoją jo sutikimu perkelti į kitą 
darbą arba sumokėjus atitinkamą kompensaciją. Toks šio kodekso formuluojamas reikalavimas atitinka 
1982 m. TDO konvencijos Nr. 158 „Dėl darbo santykių nutraukimo darbdavio iniciatyva“923 11 str.: 
darbuotojas, su kuriuo ruošiamasi nutraukti darbo santykius, turi teisę būti apie tai perspėtas prieš pagrįstą 
laikotarpį ar vietoj perspėjimo gauti kompensaciją, jeigu jis nėra įvykdęs nusižengimo, tai yra tokio 
nusižengimo, dėl kurio pobūdžio būtų nepriimtina iš darbdavio reikalauti su juo pratęsti darbo santykius 
perspėjimo laikotarpiu.  

Aiškinant terminuotosios darbo sutarties nutraukimą reglamentuojančios DK 129 str. 5 d. turinį 
pagal jos santykį su nurodytomis kitomis šio straipsnio nuostatomis, darytina išvada, kad įstatymų leidėjas, 
specialiai išskirdamas terminuotosios sutarties nutraukimą tik ypatingais atvejais ir jį papildomai siedamas 
su DK 129 str. 2 d. nurodytomis aplinkybėmis, terminuotosios darbo sutarties atveju nustatė griežtesnes 

                                                           

920 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-352/2012 (S).  
921 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-551/2009. 
922 Mačiulaitis V. Terminuotosios darbo sutartys flexicurity aspektu // Socialinių mokslų studijos, 2010, Nr. 3 (7), p. 301. 
923 Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr. 158 „Dėl darbo santykių nutraukimo darbdavio iniciatyva“. Prieiga per internetą: 

<http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_ CODE:C158> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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nutraukimo sąlygas nei neterminuotosios.924 Vadovaujantis teisėtų lūkesčių principu – išankstinis 
terminuotosios darbo sutarties nutraukimas negali būti teisėtas, todėl jis turi atitikti bendrus nutraukimo 
pagrindus, kai darbo sutartis nutraukiama ne dėl darbuotojo kaltės. Kitaip tariant, darbdavys turi iš anksto 
įspėti, siūlyti kitą darbą, sumokėti išeitinę išmoką, jei toks darbo sutarties nutraukimas grindžiamas 
ypatingais atvejais, arba VDU dydžio kompensaciją už likusį darbo sutarties galiojimo laiką dėl to, kad 
darbo sutartis turi būti neišvengiamai nutraukta dėl darbdavio poreikių. Taip pat greta kitos būtinos 
informacijos įspėjime turi būti nurodyta atleidimo iš darbo priežastis ir aplinkybės, kuriomis motyvuojamas 
darbo sutarties nutraukimas (DK 130 str. 2 d.). Pvz., atsakovas, kaip matoma iš bylos925 aplinkybių, darbo 
sutarties su apeliante nutraukimą grindė studentų skaičiaus sumažėjimu bei dėl to vykdomais struktūriniais 
pertvarkymais. Tačiau tokia aplinkybė, teisėjų kolegijos vertinimu, gali būti pripažinta tik svarbia priežastimi 
nutraukti darbo sutartį pagal DK 129 str. 2 d. ir tik viena, anaiptol nepakankama DK 129 str. 5 d. taikyti 
sąlyga. Tokia pozicija suformuluota ir gausioje teismų praktikoje.926 Tačiau aptardama kitą būtiną sąlygą 
terminuotiesiems darbo santykiams pasibaigti, teisėjų kolegija nenustatė ypatingo atvejo nagrinėjamos bylos 
situacijoje. Atsakovo veiklos (aukštoji mokymo įstaiga) specifika savaime pasižymi cikliškumu, ir kiekvienais 
mokslo metais egzistuoja tokia tikimybė, susijusi su studentų skaičiaus kitimu – tiek su jų padidėjimu, tiek ir 
sumažėjimu. Taigi ši aplinkybė iš anksto yra numanoma, prognozuojama ir tikėtina, ir tai, kolegijos 
įsitikinimu, nėra ypatingas atvejis DK 129 str. 5 d. prasme. Nagrinėjamos bylos kontekste kolegija pažymi ir 
tokią aplinkybę, kad sprendimą sumažinti būtent lektoriaus pareigybę Chemijos katedroje lėmė atsakovo 
noras tik laikinai, o ne iš esmės išspręsti dėl sumažėjusio studentų skaičiaus kilusią problemą.927 Todėl 
neįrodžius esant ypatingo atvejo ir pripažįstant darbo sutarties su kasatoriumi nutraukimą neteisėtu, 
darbuotojui turi būti priteisiamas VDU už visą priverstinės pravaikštos laiką, t. y. nuo atleidimo iš darbo 
dienos iki terminuotosios darbo sutarties pabaigos (DK 126 str., 297 str. 3 d.).928  

Tačiau matomas ir kitas teismų praktikos atvejis, nors sprendimas nėra galutinis. Pvz., kitoje civilinėje 
byloje929 Vilniaus apygardos teismas pripažino buvus ypatingą atvejį ir svarbią priežastį nutraukti 
terminuotąją darbo sutartį nesuėjus terminui su vyresniojo mokslinio bendradarbio pareigybę Ekologijos 
institute užimančiu darbuotoju, nes „darbo sutartis su apeliantu nutraukta dėl ekonominių priežasčių – 
atsakovui skirtų lėšų 2011 m. deficito, o kartu ir esant ypatingam atvejui, kuris sietinas su atsakovo specifine 
veikla, šiai veiklai keliamais specifiniais moksliniais reikalavimais ir standartais <…> Ypatingą atvejį, 
susiklosčiusį darbovietėje, patvirtina ženklus atsakovo darbo užmokesčio fondo deficitas, specifinės veiklos 
vykdymas, pasireiškiantis mokslinės produkcijos teikimu, turinčiu tiesioginį sąlytį su būsimu finansavimu bei 
darbdavio veiksmai kreipiantis dėl papildomo būtino finansavimo tiek į Finansų ministeriją, tiek į Švietimo 
ir mokslo ministeriją ir pastarosios su atsakovu sudarytos sutartys dėl finansavimo skyrimo darbuotojų 
išeitinėms kompensacijoms išmokėti“.  

Svarbu, jog pagal terminuotąją darbo sutartį dirbantis darbuotojas gali pasinaudoti DK 140 str. 
įtvirtinta darbuotojo teise į išeitinę pašalpą. Ši teisė saugo darbuotojo interesus tuo atveju, kai darbo sutartis 
pasibaigia darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės. Išeitinės išmokos dydis priklauso nuo darbuotojo 
nepertraukiamo darbo stažo darbovietėje. Faktas, kad su kai kurių kategorijų darbuotojais sudaromos 
terminuotosios darbo sutartys atitinkamai kadencijai ir jai pasibaigus vėl sudaromos terminuotosios darbo 

                                                           

924 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2009. 
925 Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-755-464/2012.  
926 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civilinėse bylose 3K-3-494/2009; 3K-3-480/2009; 3K-3-471/2008; 3K-3-

488/2009. 
927 Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-755-464/2012.  
928 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2009. 
929 Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1699-881/2012. 
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sutartys kitai kadencijai, paneigia darbo santykių pertraukiamumą. Ne vienoje byloje930 teismas konstatavo, 
kad nepertraukiamas stažas negali būti dirbtinai pertraukinėjamas kaip šiuo atveju: ieškovas buvo vieną 
dieną atleistas, o kitą dieną vėl priimtas į darbą. Tokį pertraukimą įstatymų leidėjas prilygina terminui, kuris 
darbo stažo skaičiavimo nepertraukia. 

Apibendrinant teigtina, kad nepakankamą apsaugos lygį nutraukiant darbo sutartis rodo tai, kad 
įstatymai nustato skirtingus reikalavimus – sąlygas ir iš to kylančias pasekmes – siekiant nutraukti 
terminuotąsias ir neterminuotąsias darbo sutartis. Galima konstatuoti, kad darbuotojai, dirbantys pagal 
terminuotąsias darbo sutartis, atsiduria nepalankesnėje padėtyje lyginant su nuolatiniais darbuotojais. 

 

IV.3.2.2. Netinkamų teisinių priemonių terminuotosioms darbo sutartims sudaryti  

              ir pratęsti parinkimas bei nediskriminavimo pagrindai 

 

Neterminuotosios darbo sutartys yra ir bus pagrindinė darbdavių ir darbuotojų darbo santykių forma.931 
Todėl terminuotosios darbo sutartys turėtų būti taikomos tik išimtiniais atvejais ir grindžiamos 
objektyviomis priežastimis, užkertant kelią piktnaudžiavimui, padedant geriau užtikrinti moterų ir vyrų 
lygias galimybes. Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 6 str., Europos socialinės 
chartijos (pataisytos) 1 str. „Teisė į darbą“, ES direktyva Nr. 1999/70/EB „Dėl Europos profesinių sąjungų 
konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos 
įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotąsias 
sutartis“ (toliau vadinama – Bendrasis susitarimas) ir kt. tarptautiniai ir regioniniai dokumentai numato tam 
tikrus minimalius reikalavimus, bendruosius principus ir nuostatas, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės 
situaciją bei į konkrečių sektorių ir profesijų, įskaitant sezoninio pobūdžio veiklą, aplinkybes. Nes „liberaliai 
sudarant terminuotąsias darbo sutartis, neužtikrinant tinkamos darbuotojų darbo teisių apsaugos, 
darbuotojai gali būti diskriminuojami“.932 Atitinkamai Bendrojo susitarimo tikslai yra: pagerinti darbo pagal 
terminuotąsias sutartis kokybę, užtikrinant nediskriminavimo principo taikymą, ir sukurti bendruosius 
pagrindus, kurie neleistų piktnaudžiauti paeiliui sudarinėjant terminuotąsias darbo sutartis ar nustatant 
terminuotuosius darbo santykius. Vertinant Lietuvos teisinį reguliavimą, įprastai terminuotųjų darbo 
sutarčių sudarymas laikytinas bloginančiu darbuotojo padėtį, pateikiant tokius motyvus: „Viešąjį interesą 
labiau atitinka darbuotojo ir darbdavio interesų pusiausvyrą užtikrinančios neterminuotos darbo sutartys, 
todėl terminuotų darbo sutarčių sudarymui įstatymas nustato tam tikrus imperatyvius reikalavimus“ <...> 
Sudaryti terminuotąją darbo sutartį paprastai yra naudingiau darbdaviui, darbuotojo teisės ir interesai, esant 
terminuotajai darbo sutarčiai, tampa labiau pažeidžiami“;933 „terminuotos darbo sutarties sudarymas, 
palyginus su neterminuota darbo sutartimi, tam tikra prasme sumažina darbuotojo subjektinių teisių apimtį 
(pvz., suėjus darbo sutarties terminui, darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį ir atleisti darbuotoją, 
neįspėjęs apie atleidimą iš darbo ir nemokėdamas jam išeitinės išmokos (DK 126 straipsnio 1 dalis)“.934 
Tačiau „terminuotų darbo sutarčių sudarymo apribojimas yra grįstas darbuotojų teisių apsauga nuo 

                                                           

930 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-612/2006 (S); Vilniaus 

apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1699-881/2012. 
931 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 1999/70/EB „Dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos 

pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo 

susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis“ // Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 175, 10/07/1999.  
932 Mačiulaitis V. Terminuotosios darbo sutartys flexicurity aspektu // Socialinių mokslų studijos, 2010, Nr. 3 (7), p. 298.  
933 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K- 3-74/2006.  
934 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2009. 
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darbdavio piktnaudžiavimo savo teisėmis“.935 Kita vertus, terminuotoji darbo sutartis tam tikrais atvejais 
apriboja ir darbdavio teises (pvz., nutraukti terminuotąją darbo sutartį iki jos termino pabaigos darbdavys 
gali tik ypatingais atvejais (DK 129 str. 5 d.).936 DK 109 str. 2 d. įtvirtintas draudimas sudaryti terminuotąją 
darbo sutartį, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymai arba 
kolektyvinės sutartys. Pagal nurodytas įstatymo nuostatas terminuotoji darbo sutartis gali būti sudaryta tik 
šiais atvejais: kai darbas nenuolatinio pobūdžio; kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais; įstatymų 
nustatytais atvejais (DK tokia išimtis įtvirtinta renkamiems ir renkamų organų skiriamiems darbuotojams, 
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme – darbuotojams, priimamiems dirbti įmonės bankroto 
proceso metu, kt.). Taigi darbdavys negali sudaryti terminuotąją darbo sutartį vien tik savo noru. Kitaip 
tariant, terminuotajai darbo sutarčiai sudaryti nepakanka vien tik suderintos šalių valios, nes tam yra 
būtinos ir tam tikros specifinės aplinkybės (juridiniai faktai).937 Tai reiškia, kad terminuotosios darbo 
sutarties sudarymas turi būti grindžiamas objektyvia būtinybe patenkinti padidėjusį darbo poreikį. Tačiau 
terminuotoji darbo sutartis negalėtų būti sudaroma su darbuotojais dėl tariamai laikino darbo, t. y. dėl 
atskiro užsakymo, objekto ar gamybos operacijos atlikimo, nes šie darbai sudaro įmonės nuolatinės veiklos 
pagrindą, nepertraukiamą gamybos procesą.938 Analizuojant LAT praktiką, matyti, kad ginčijama 
terminuotoji darbo sutartis šio teismo būna pripažinta teisėta, jeigu ji pasižymi aplinkybėmis, objektyviai 
pagrindžiančiomis darbo santykių laikinumą. Būtent konkrečios aplinkybės rodo, kokios rūšies darbo 
sutartis turėjo būti sudaryta. LAT, spręsdamas tokio pobūdžio ginčus, pažymi, jog tiek teisinis 
reglamentavimas, tiek teismų praktika nukreipta į tai, jog terminuotosios darbo sutarties sudarymas turi būti 
pagrindžiamas objektyvia būtinybe patenkinti laikinai padidėjusį darbo jėgos poreikį, ir darbas, kurį dirbti 
sudaroma terminuotoji darbo sutartis, nėra nuolatinis – jo poreikis ar atlikimas yra objektyviai apribotas 
laiko (tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui).939 Teismas formuoja praktiką, jog, kilus ginčui 
dėl darbo pobūdžio, jis turi būti sprendžiamas ne pagal subjektyvius šalių vertinimus ar šalių susitarimą 
laikyti darbo sutartį terminuotąja, o pagal atliekamo darbo pobūdį – nuolatinis jis ar ne.940 Vilniaus 
apygardos teismo civilinėje byloje941 sprendimas buvo motyvuojamas tuo, kad būtent terminuotųjų darbo 
sutarčių su pedagoginiu personalu sudarymo faktas jau savaime eliminuoja ar iki minimumo sumažina 
tokias rizikas kaip galimas studentų skaičiaus mažėjimas, leidžia tam tikrais etapais reguliuoti dėstytojų 
(asistentų, lektorių, docentų, profesorių) poreikį vienai ar kitai disciplinai ar specialybei. Priešingu atveju, 
kaip nurodė teismas, t. y. neprognozuojant iš anksto studentų skaičiaus kitimo, būtų sudaromos 
neterminuotosios darbo sutartys, kadangi pats darbas būtų suprantamas kaip nuolatinio pobūdžio, o ne 
laikinas darbas. Kitaip tariant, terminuotosios darbo sutartys su dėstytojais 5 metų kadencijai gali būti 
grindžiamos poreikiu, kurį iš dalies patvirtina studentų skaičius ir studijų programos, patvirtintos 
atitinkamam studijų laikotarpiui, pvz., bakalauro 4 metų studijoms. Vadinasi, dėstytojų darbas pagal 
terminuotąsias 5 m. darbo sutartis turi būti užtikrintas atitinkamu darbo krūviu numatytam laikotarpiui, 
pripažįstant tai nuolatiniu darbu. Panašiai LAT nuolatinio pobūdžio darbu pripažino papildomų pedagogų 
ugdymo darbą, nes nuolatinį darbo pobūdį nulėmė tiek darbo specifika, tiek faktas, jog būreliai, kuriems 

                                                           

935 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K- 3-74/2006.   
936 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2009. 
937 Mačiulaitis V. Terminuotosios darbo sutartys flexicurity aspektu // Socialinių mokslų studijos, 2010, Nr. 3 (7), p. 296.  
938 Davidavičius H. Terminuotų darbo sutarčių ypatumai (I). Prieiga per internetą:  

<http://www.teisesforumas.lt/index.php/darbo-teis/1583-terminuot-darbo-sutari-ypatumai-i.html>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
939 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2009. 
940 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K- 3-74/2006. 
941 Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-755-464/2012. 



 

-186- 

 

pedagogai vadovavo, veikė nuolat.942 
Kita vertus, nurodytos direktyvos Nr. 1999/70/EB 5 str. 1 d. valstybės narės įpareigotos sukurti 

atitinkamus apsaugos mechanizmus, neleidžiančius piktnaudžiauti sudarant bei pratęsiant terminuotąsias 
darbo sutartis, nustatančius vieną ar kelias iš šių priemonių: objektyvias priežastis, maksimalią terminuotųjų 
darbo sutarčių trukmę ir / ar šių sutarčių atnaujinimo skaičių. Taip pat jos gali nustatyti ir priešingus tokio 
reiškinio požymius: kokiomis sąlygomis terminuotosios darbo sutartys ar darbo santykiai laikomi „paeiliui 
sudaromais ar nustatomais“ arba laikomi neterminuotosiomis sutartimis ar santykiais. Kalbant apie 
terminuotųjų darbo santykių tęstinumą ir piktnaudžiavimą paeiliui sudarant terminuotąsias darbo sutartis, 
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas numato tokią apsaugą: su asmeniu, antrą kartą iš eilės 
laimėjusiu konkursą į tas pačias dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, sudaroma neterminuotoji darbo 
sutartis šioms pareigoms eiti.943 Vadovaujantis DK 111 str., darbo sutartis laikoma sudaryta neapibrėžtam 
laikui, jei darbo sutartis, pasibaigus jos terminui, nebuvo nutraukta DK 126 str. pagrindu (DK 111 str. 1 d.), 
kai darbo santykių buvimo laikotarpiu išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo apibrėžtas sutarties terminas 
(DK 111 str. 2 d.), arba kai nepratęsiama ar nutraukiama, bet nepraėjus vienam mėnesiui nuo jos 
nutraukimo dienos su atleistu iš darbo darbuotoju vėl sudaroma terminuotoji darbo sutartis tam pačiam 
darbui (DK 111 str. 3 d.). Ši nuostata netaikoma renkamiems darbuotojams arba renkamų organų 
skiriamiems į darbą asmenims. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad Lietuvos teisiniame reguliavime nepašalintos 
kliūtys darbdavio piktnaudžiavimui paeiliui sudaryti terminuotąsias darbo sutartis. Praktikoje pasitaiko 
atvejų, kai švietimo, mokslo ir studijų įstaigose su mokytojais ar dėstytojais sudaromos 10 mėnesių 
terminuotosios darbo sutartys. Praėjus 2 mėn., t. y. nuo rugsėjo 1 d., jie vėl priimami į darbą terminuotai. Ir 
taip darbuotojai dirba keletą metų ar dešimtmečių. Galimybė pripažinti tokias sutartis neterminuotosiomis, 
vadovaujantis DK, nėra teisinio pagrindo, nes pertrauka tarp nutrauktos ir naujai sudarytos terminuotosios 
darbo sutarties yra didesnė nei vienas mėnuo (DK 111 str. 3 d.). Kita vertus, jei ir atitiktų teisinį pagrindą, 
įstatymų leidėjo suformuota teisė darbuotojui reikalauti tokią sutartį pripažinti sudarytą neapibrėžtam laikui 
yra kebli, nes teisė tuo pasirūpinti tik pačiam darbuotojui nenumatant darbdaviui pareigos kelia abejonių dėl 
šios teisės įgyvendinimo praktikoje, nes ne kiekvienas darbuotojas nori kelti šį klausimą nagrinėti per darbo 
ginčus nagrinėjančius organus.  

Įgyvendinant tarptautiniuose ir regioniniuose dokumentuose944 numatytą kuo didesnio ir pastovesnio 
užimtumo siekį ir norint sukurti bendras nuostatas, kurios neleistų piktnaudžiauti terminuotosiomis darbo 
sutartimis ar terminuotaisiais darbo santykiais, 2010 m. buvo padarytos DK pataisos. Taip reguliuojant 
terminuotuosius darbo santykius tikėtasi sukurti daugiau darbo vietų. Autorė nesutinka su Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais, kurie tvirtina, kad „įstatymas padidina 
darbo santykių lankstumą, skatina naujų darbo vietų kūrimą, derina darbo santykių reglamentavimą su 
darbuotojų saugumo užtikrinimu ir jų teisių sustiprinimu“.945 Kyla klausimas, ar siekiant įkurti naujas darbo 
vietas buvo panaudotos tikrai tinkamos teisinės priemonės. Terminuotosios darbo sutartys pagal DK 
109 str. 2 d. naujai įsteigtoms darbo vietoms galėjo būti sudaromos ne ilgesniam kaip iki 2015 m. liepos 

                                                           

942 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-568/2005. 
943 Pastaba: iki 2009 m. gegužės 12 d. galiojusiame ankstesnės redakcijos Aukštojo mokslo įstatyme šios nuostatos nebuvo. 
944 Žr.: Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 6 str., Europos socialinės chartijos (pataisytos) 1 str. „Teisė į darbą“, 

ES direktyva Nr. 1999/70/EB „Dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų 

sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas 

sutartis“ ir kt. 
945 Socialinis pranešimas 2010–2011. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2011. Prieiga per internetą: 

<http://www.socmin.lt/index.php?590329723> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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31 d. laikotarpiui.946 Darbo santykiams pagal tokią terminuotąją darbo sutartį tęsiantis po 2015 m. liepos 
31 d., darbo sutartis taptų neterminuotoji. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, dirbančių pagal 
terminuotąsias darbo sutartis asmenų 2009 m. buvo 2,2 proc., 2010 m. – 2,4 proc., 2011 m. – 2,8 proc., 
2012 m. – 2,6 proc.947 Matyti nedidelis augimas, nors 2007 m. pagal terminuotąją darbo sutartį dirbo tik 
3,5 proc. darbuotojų, todėl sunku pasakyti, kad tai lėmė teisinio reguliavimo pakeitimas. Kita vertus, galima 
manyti, kad tokių nuostatų buvimu pasinaudojo didesnė darbdavių dalis, nei rodo oficiali statistika, nors yra 
nuomonių, kad „toks teisinis kompromisas gana sudėtingas, nes jame gausu apribojimų“:948 tokių darbo 
vietų galima steigti ne daugiau kaip 50 proc. visų darbo vietų; terminuotosios sutartys gali būti sudaromos 
tam tikram laikotarpiui (pirminis pakeitimas – iki dvejų metų, vėliau šios normos galiojimas pratęsiamas dar 
trejiems metams).  

Kritikuotinas dar vienas iš apribojimų, kad „terminuota darbo sutartis pagal DK 109 straipsnio 2 dalį 
naujai įsteigtai darbo vietai negali būti sudaryta su toje pačioje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje dirbusiu 
darbuotoju, su kuriuo darbo sutartis buvo nutraukta pagal DK 125 ar 129 straipsnį įsigaliojus šiam 
įstatymui“, kadangi asmuo, atleistas iš darbo, pvz., pagal DK 126 str. „suėjus terminui“, kurį šalys galėjo 
pakeisti arba prieš tai jį susitarusios nustatyti, taip pat pagal DK 127 str. „darbuotojo pareiškimu“, kurio 
pagrindas galėjo būti pakeistas iš DK 125 str. „šalių susitarimu“, vėl galėjo būti priimtas į darbą ir tai buvo 
laikoma įkurta nauja darbo vieta. Kaip pažymi D. Croughanas „2012 m. metinėje augimo apžvalgoje“, ne 
visos terminuotosios sutartys reiškia, kad darbo vieta neužtikrinta. Lankstumo ir užimtumo garantijų 
pusiausvyra gali būti atsakas į lankstaus darbo poreikį, iškylantį įmonėms, bet tik su sąlyga, kad bus 
sudarytos panašios saugumo sąlygos kaip ir nuolatiniam darbui.949 Šios „saugumo sąlygos“ yra numatytos 
jau nurodytuose tarptautiniuose ir regioniniuose dokumentuose,950 kuriuos valstybės turi įgyvendinti, 
sukurdamos bendras nuostatas, kurios neleistų diskriminuoti darbuotojų dėl laikinų darbo santykių ir 
piktnaudžiauti pratęsiant terminuotąsias darbo sutartis. Todėl 2009 m. DK 109 str. buvo papildytas 5 d., 
kurioje nustatyta, kad pagal terminuotąsias darbo sutartis dirbantiems darbuotojams negali būti taikomos ne 
tokios palankios darbo sąlygos, kvalifikacijos kėlimo ir skatinimo galimybės negu darbuotojams, 
dirbantiems pagal neterminuotąsias darbo sutartis.951  

Kita vertus, tam tikrų kategorijų darbuotojai yra diskriminuojami dėl nuolat sudarinėjamų 
terminuotųjų darbo sutarčių, nes jie netenka dalies garantijų, kurias gauna nuolatiniai darbuotojai, dirbantys 
neterminuotai arba laimėję konkursus pareigoms užimti. Tokios garantijos yra: priemokos už darbo stažą 
(lojalumą, patirtį), papildomos atostogos (DK 168 str.), galimybė pasirinkti atostogų laiką (DK 169 str.), 
darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti (DK 170 str.), socialinės išmokos (pvz., pensinei išmokai), 
pirmenybės teisė likti darbe, kai mažinamas darbuotojų skaičius (DK 135 str. 1 d. 3 p.), apribojimai gauti 

                                                           

946 Pirminis DK normos pakeitimas galiojo iki 2012 m. liepos 31 d., o norma pakeista 2012 m. birželio 30 d. Įstatymu Nr. XI-2194 

(Valstybės žinios, 2012, Nr. 82-4273). 
947 Žr.: Gyventojų užtimtumo statistinio tyrimo duomenys. Lietuvos statistikos departamentas. Prieiga per internetą: 

<http://www.stat.gov.lt/home> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
948 Davulis T. Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai 2009–2010 metais – besikeičianti darbo teisėkūros paradigma? // Darbo 

rinka XXI amžiuje: lankstumo ir saugumo paieškos (Tarptautinės mokslinės konferencijos 2011 m. gegužės 12–14 d. straipsnių rinkinys). 

Vilnius: Standartų spaustuvė, 2011, p. 238. 
949 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2012 m. metinė augimo apžvalga“ EUR/003. COM (2011) 815 final. / 

Pranešėjas David Croughan/. Prieiga per internetą: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:143:0051:0068:LT:PDF> (prisijungta 2013 m. birželio 9 d.). 
950 Žr.: Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 6 str., Europos socialinės chartijos (pataisytos) 1 str. „Teisė į darbą“, 

ES direktyva Nr. 1999/70/EB „Dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų 

sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas 

sutartis“ ir kt. 
951 Valstybės žinios, 2009, Nr. 93-3993. 

http://www.stat.gov.lt/home
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didesnę išeitinę išmoką (DK 140 str.) ir pan. Atitinkamai galima daryti išvadą, kad tam tikrų kategorijų 
darbuotojai nėra apsaugoti nuo darbdavio piktnaudžiavimo ir yra diskriminuojami kitų darbuotojų atžvilgiu 
bei pažeidžiama šių darbuotojų teisė į darbą. Todėl siekiant išvengti darbdavio piktnaudžiavimo ir 
suvienodinant visų darbuotojų, dirbančių pagal terminuotąsias darbo sutartis, galimybes, siūlytina 
dabartiniame DK 111 str. numatyti analogišką nuostatą, kad su tuo pačiu darbuotoju antrą kartą sudarius 
terminuotąją darbo sutartį toms pačioms pareigoms ar darbui laikoma, kad sutartis sudaryta neapibrėžtam 
laikui. 

 

IV.3.2.3. Teisės gauti teisingą apmokėjimą už darbą įgyvendinimo sunkumai 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucija garantuoja teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą. Atsakydamas į 
klausimą, kas yra „teisingas apmokėjimas už darbą“, V. Granickas disertacijoje952 pagrindė, kad toks 
apmokėjimas turi atitikti tris reikalavimus, kylančius iš Europos socialinės chartijos: garantuoti normalų 
gyvenimo lygį; teisę į didesnį atlyginimą už viršvalandžius; vyrų ir moterų teisę į vienodą atlygį už vienodos 
vertės darbą.  

Tiriamuoju laikotarpiu buvo mažinami tarnybiniai koeficientai,953 todėl kai kurioms profesijų 
kategorijoms darbo užmokestis buvo suvienodintas. KT taip pat ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinis 
teisėtų lūkesčių apsaugos principas nereiškia, kad valstybės tarnautojams atlyginimas už darbą, kuris 
mokamas iš valstybės biudžeto ar savivaldybės biudžeto lėšų, apskritai negali būti mažinamas, – jis gali būti 
mažinamas tik išimtiniais atvejais ir tik jei tai yra būtina siekiant apsaugoti Konstitucijoje įtvirtintas 
vertybes;954 net ir tokiais išimtiniais atvejais apmokėjimas už darbą negali būti mažinamas pažeidžiant 
Konstitucijoje įtvirtintą asmens ir visuomenės interesų pusiausvyrą; apmokėjimas už darbą negali būti 
mažinamas tik atskiroms darbuotojų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės biudžeto ar savivaldybės 
biudžeto lėšų, kategorijoms; apmokėjimo už darbą mažinimas turi atitikti konstitucinį proporcingumo 
principą.955 Be to, KT konstatavo, kad pagal Konstituciją netoleruotinos situacijos, kai valstybės tarnautojų 
atlyginimai esant sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai valstybėje būtų sumažinti neproporcingai, inter 
alia, taip, kad atliekančio darbą aukštos kvalifikacijos valstybės tarnautojo atlyginimo dydis būtų priartintas 
prie mažiau sudėtingą darbą dirbančio žemesnės kvalifikacijos valstybės tarnautojo atlyginimo ar net 
suvienodintas su juo arba tam tikrų grupių valstybės tarnautojų atlyginimai būtų sumažinti atsižvelgiant ne į 
visą gaunamą darbo užmokestį, o tik į atskiras valstybės tarnautojo darbo užmokesčio sudedamąsias dalis ir 

                                                           

952 Plačiau žr.: Granickas V. Teisingo apmokėjimo už darbą problema: teoriniai ir praktiniai aspektai. Daktaro disertacija. Socialiniai 

mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013, p. 204.  
953 Kiek kam buvo sumažinti tarnybiniai koeficientai žr.: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2009–2010, 2010–2011 m. 

socialiniuose pranešimuose. Prieiga per internetą: <http://www.socmin.lt/lt/socialinis-pranesimas.html> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.).  
954 KT konstatavo, kad dėl valstybėje susiklosčiusios itin sunkios ekonominės, finansinės padėties priimant sprendimą mažinti iš valstybės 

ir savivaldybės biudžetų lėšų finansuojamų institucijų pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų (darbuotojų) atlyginimą už darbą turi būti 

įsitikinta, jog valstybės ekonominė, finansinė padėtis iš tiesų yra tokia sunki, toks atlyginimo už darbą mažinimas turi būti laikinas, t. y. 

tol, kol valstybėje yra susidariusi atitinkama ypatinga situacija, inter alia, kai dėl ekonomikos krizės negalima surinkti biudžeto lėšų, 

reikalingų atlyginimams mokėti; atlyginimus mažinti galima ne ilgiau kaip vieniems biudžetiniams metams; nebelikus itin sunkios 

ekonominės, finansinės padėties turi būti vėl taikomi iki šios padėties susidarymo valstybėje buvę nustatyti iš valstybės ir savivaldybės 

biudžetų lėšų finansuojamų institucijų pareigūnų ir valstybės tarnautojų (kitų darbuotojų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ir 

savivaldybių biudžetų lėšų) atlyginimų dydžiai (KT 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2009, Nr. 148-6632). 
955 KT 2009 m. sausio 15 d. sprendimas // Valstybės žinios, 2009, Nr. 6-170; 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas // Valstybės žinios, 

2010, Nr. 46-2219.  

http://www.socmin.lt/lt/socialinis-pranesimas.html
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pan.956 Tuo KT pripažino, kad Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo VI skyrius „Darbo 
užmokestis“957 prieštarauja Konstitucijai ta apimtimi, kuria jame nebuvo nustatyta teisinio reguliavimo, 
pagal kurį būtų buvę galima teisingai atlyginti už darbą vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, dirbusiems 
poilsio bei švenčių dienomis, nakties metu, atlikusiems papildomas užduotis viršijant nustatytą darbo 
trukmę, kai jiems išmokėtinų priedų ir priemokų suma viršijo Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 
dalyje (2007 m. birželio 7 d. redakcija) nustatytą ribą. Atitinkamai nuo 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo priimti 
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai, kuriais prieštaravimai buvo pašalinti. KT 
2013 m. liepos 1 d. nutarimu konstatavo, kad šiuo nutarimu pripažinus įstatymų nuostatas,958 kuriomis 
buvo nustatytas neproporcingas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto 
lėšų, atlyginimų mažinimo mastas, prieštaraujančiomis, inter alia, Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies 
nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, iš Konstitucijos 23 
straipsnio kyla reikalavimas įstatymų leidėjui nustatyti asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar 
savivaldybės biudžeto lėšų, patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą, t. y. tvarką, kuria valstybė per 
protingą laikotarpį (inter alia, atsižvelgiant į valstybės ekonominę, finansinę padėtį, įvertinant galimybes 
sukaupti (gauti) lėšas, būtinas tokiam kompensavimui) teisingai – tiek, kiek patirtieji praradimai buvo 
neproporcingi, – juos kompensuos. Siekiant išvengti masinio asmenų, kuriems už darbą apmokama iš 
valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, kreipimosi į teismus prašant priteisti neišmokėtą atlyginimų dalį, 
susidariusią šiuo KT nutarimu prieštaraujančiomis Konstitucijai pripažintomis įstatymų nuostatomis 
sumažinus pareiginės algos (atlyginimo) koeficientus, priedų už kvalifikacinę klasę ar kategoriją dydžius, 

                                                           

956 KT 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimas // 2009, Nr. 148-6632. 
957 2007 m. birželio 7 d. redakcija // Valstybės žinios, 2007, Nr. 69-2723.  
958 Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo (2009 m. liepos 17 d. redakcija) 2 str., Lietuvos 

Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo (2009 m. balandžio 28 d. redakcija) 3 str. 2 d., Lietuvos 

Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlis (2009 m. balandžio 28 d. redakcija, įsigaliojusi 2009 m. gegužės 1 d. // Valstybės 

žinios, 2009, Nr. 49-1940; 2009 m. liepos 17 d. redakcija // Valstybės žinios, 2009, Nr. 91-3917), kuriame nustatyti sumažinti teisėjų 

pareiginės algos (atlyginimo) koeficientai, tiek, kiek tokiu teisiniu reguliavimu neproporcingai sumažinti teisėjų atlyginimai, Lietuvos 

Respublikos Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 str. 

pakeitimo įstatymo 3 str., Lietuvos Respublikos Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

statuto (2008 m. lapkričio 6 d. redakcija) 41 str. 4 d. , Lietuvos Respublikos Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos statuto (2000 m. balandžio 18 d. redakcija) 42 str. 6 d., Lietuvos Respublikos antrojo operatyvinių tarnybų 

departamento prie Krašto apsaugos ministerijos statuto 32 str. pakeitimo įstatymo 3 str. 2 d. , Lietuvos Respublikos antrojo operatyvinių 

tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos statuto 32 str. 3 d. (2009 m. liepos 17 d. redakcija, įsigaliojusi 2009 m. rugpjūčio 

1 d. // Valstybės žinios, 2009, Nr. 91-3922) tiek, kiek joje nustatyti sumažinti priedų už kvalifikacinę kategoriją dydžiai, Lietuvos 

Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 20 str. pakeitimo įstatymo 3 str. 2 d., Lietuvos Respublikos civilinės krašto 

apsaugos tarnybos statuto 20 str. 3 d. (2009 m. liepos 17 d. redakcija, įsigaliojusi 2009 m. rugpjūčio 1 d. // Valstybės žinios, 2009, Nr. 91-

3921) tiek, kiek joje nustatyti sumažinti priedų už kvalifikacinę kategoriją dydžiai, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo 

departamento statuto 43 str. pakeitimo įstatymo 3 str. 2 d., Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento statuto 43 str. 3 d. 

(2009 m. liepos 17 d. redakcija, įsigaliojusi 2009 m. rugpjūčio 1 d. // Valstybės žinios, 2009, Nr. 91-3920) tiek, kiek joje nustatyti 

sumažinti priedų už kvalifikacinę kategoriją dydžiai, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 str. pakeitimo įstatymo 

3 str. 2 d., Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 str. 4 d. (2009 m. liepos 17 d. redakcija, įsigaliojusi 2009 m. 

rugpjūčio 1 d. // Valstybės žinios, 2009, Nr. 91-3919) tiek, kiek joje nustatyti sumažinti priedų už kvalifikacinę kategoriją dydžiai, 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 str. ir 1 priedo pakeitimo įstatymo 4 str. 2 d., Lietuvos Respublikos valstybės 

tarnybos įstatymo 25 str. 3 d. (2009 m. liepos 17 d. redakcija, įsigaliojusi 2009 m. rugpjūčio 1 d. // Valstybės žinios, 2009, Nr. 91-3918) 

tiek, kiek joje nustatyti sumažinti priedų už kvalifikacinę klasę dydžiai, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 str. ir 1 

priedo pakeitimo įstatymo 4 str. 3 d. , Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 1 priedas (2009 m. liepos 17 d. redakcija // 

Valstybės žinios, 2009, Nr. 91-3918), kuriame nustatyti sumažinti 11–20 pareigybių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginės algos 

koeficientai, tiek, kiek tokiu teisiniu reguliavimu neproporcingai sumažinti valstybės tarnautojų atlyginimai, Lietuvos Respublikos 

valstybės tarnybos įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymo 3 str. 2 d., Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 1 priedas (2009 m. 

balandžio 23 d. redakcija, įsigaliojusi 2009 m. gegužės 1 d. // Valstybės žinios, 2009, Nr. 49-1937), kuriame buvo nustatyti sumažinti 15–

20 pareigybių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai, tiek, kiek tokiu teisiniu reguliavimu buvo neproporcingai 

sumažinti valstybės tarnautojų atlyginimai. Žr.: KT 2013 m. liepos 1 d. nutarimas byloje Nr. 125/2010-26/2011-21/2012-6/2013-8/2013-

10/2013. Prieiga per internetą: <http://www.lrkt.lt/dokumentai/2013/n130701.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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toks teisinis reguliavimas nustatytinas be nepagrįsto delsimo.959  
Kita vertus, reikia pastebėti, kad krizės laikotarpiu ne visiems iš valstybės ar savivaldybių biudžeto 

finansuojamų įmonių, įstaigų ar organizacijų darbuotojams buvo mažinamas atlyginimas, kai kuriems jis 
buvo didinamas, atsižvelgiant į politinius pažadus,960 duotus dar iki krizės. 2009 m. buvo didinami švietimo, 
kultūros, meno ir socialinį darbą dirbančių darbuotojų bei mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų 
tarnybiniai koeficientai.961 2011 m. buvo sprendžiami prokurorų ir socialinių darbuotojų darbo užmokesčio 
klausimai. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos prokuratūros struktūros pertvarką, iš Generalinei 
prokuratūrai numatytų bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų pareiginių algų koeficientai buvo padidinti 
apygardų prokuratūrų vyriausiesiems prokurorams, jų pavaduotojams, specializuotų skyrių prokurorams.962 
Siekdama padidinti socialinių darbuotojų tarnybinius atlyginimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
vieniems metams nustatė 30 proc. didesnius šių darbuotojų maksimalius tarnybinių atlyginimų dydžius.963 
Be to, Vyriausybė, siekdama sumažinti ugniagesių gelbėtojų, dirbančių savivaldybių biudžetinėse įstaigose, ir 
statutinių ugniagesių gelbėtojų tarnybinių atlyginimų skirtumą, nustatė,964 kad nuo 2011 m. sausio 1 d. 
savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesiams gelbėtojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, už faktiškai 
dirbtą laiką gesinant gaisrus, atliekant pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus pagal Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengtą ir patvirtintą tvarkos aprašą gali būti taikomi 30–50 proc. 
didesni tarnybiniai atlyginimai, nei numatyti nutarime. Nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. galėjo būti didinami 
tarnybinių atlyginimų koeficientai nacionalinių kultūros ir meno įstaigų vadovams, vadovų pavaduotojams, 
struktūrinių padalinių vadovams, jų pavaduotojams ir kitiems darbuotojams ir kitų biudžetinių įstaigų ir 
organizacijų minėtiems darbuotojams, išskyrus mokslo ir studijų institucijų darbuotojus, Valstybinės teismo 
medicinos tarnybos prie Teisingumo ministerijos ir Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros specialistus, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesius 
gelbėtojus, dirbančius pagal darbo sutartis. 965 

Vertinant tiriamojo 2008–2013 m. laikotarpio įvykius teisingo apmokėjimo už darbą kontekste, 
naujienų portaluose (ypač „Delfi“ publikacijose) didžiausio dėmesio sulaukė tokie klausimai kaip 

                                                           

959 Žr. ten pat.  
960 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 29 nutarimas Nr. 397 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 

5 d. nutarimo Nr. 193 „Dėl Ilgalaikės pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ // 

Valstybės žinios, 2008, Nr. 50-1866; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 30 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 401 „Dėl kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2009–2011 metų 

programos patvirtinimo“ pakeitimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 2-32; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 30 d. 

nutarimas Nr. 1372 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 419 „Dėl Ilgalaikės socialinį darbą 

dirbančiųjų darbo užmokesčio didinimo ir socialinių garantijų gerinimo 2008-2011 metų programos patvirtinimo" pakeitimo“ // Valstybės 

žinios, 2008, Nr. 150-6105; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1376 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2008 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 509 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2009–

2011 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 2-31. 
961 Žr.: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2009–2010, 2010–2011 m. socialiniai pranešimai. Prieiga per internetą: 

<http://www.socmin.lt/lt/socialinis-pranesimas.html> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
962 Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio III skirsnio pakeitimo įstatymas // 

Valstybės žinios, 2011, Nr. 163-7747. 
963 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1534 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 

8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo“ // Valstybės 

žinios, 2011, Nr. 164-7818. 
964 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 378 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 

8 d. nutarimo Nr. 511 ,,Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo“ // Valstybės 

žinios, 2010, Nr. 41-1972. 
965 Nacionalinių kultūros ir meno įstaigų vadovams, vadovų pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams, jų pavaduotojams ir kitiems 

darbuotojams gali būti nustatomi iki 65 proc. didesni tarnybinių atlyginimų koeficientai, o kitų biudžetinių įstaigų ir organizacijų 
minėtiems darbuotojams iki 45 proc. didesni tarnybinių atlyginimų koeficientai, negu nurodyta // Valstybės žinios, 2012, Nr. 86-4504. 
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minimalaus darbo užmokesčio dydžio nustatymas, teisingo apmokėjimo už darbą principo įgyvendinimas 
krizės ir po krizės laikotarpiu.  

 

IV.3.2.3.1. MDU įtvirtinimo įstatymais keblumai 

 

Kalbant apie pagrindinį (bazinį) atlygį, pastebėtina, kad TDO konvencija Nr. 131 „Dėl minimalaus darbo 
užmokesčio nustatymo, ypač atsižvelgiant į besivystančias šalis“ nepriskirta prie 8 pagrindinių966 TDO 
konvencijų, kurias visos TDO valstybės narės privalo įgyvendinti, neatsižvelgdamos į tai, ar jas ratifikavo. 
Šią konvenciją ratifikavo 51 valstybė narė iš 185. Nurodytos konvencijos 3 str. numato, kad, nustatant 
minimalaus darbo užmokesčio dydį, kiek tai įmanoma ir priimtina pagal nacionalinę praktiką ir sąlygas, turi 
būti atsižvelgiama į dvi veiksnių grupes: 

(a) darbuotojų ir jų šeimų poreikius, atsižvelgiant į bendrą darbo apmokėjimo lygį šalyje, pragyvenimo 
išlaidas, socialinės apsaugos išmokas, kitų socialinių grupių pragyvenimo lygį; 

(b) ekonominius veiksnius, įskaitant ekonominę plėtrą, darbo našumą ir ketinimus siekti ir išlaikyti 
aukštą užimtumo lygį. 

Kitaip tariant, MDU dydis turi būti nustatomas atsižvelgiant į socialinius darbuotojo poreikius 
(išlaidas jiems) ir darbdavio išgales mokėti.  

Europos socialinėje chartijoje taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad, nustatant darbo užmokestį, 
būtina orientuotis į išlaikytinių skaičių (vaikus, nedirbančius šeimos narius, pagyvenusius tėvus, senelius, 
neįgalius asmenis ir pan.). Šios chartijos 4 str. nustatyta teisė į teisingą atlyginimą už darbą: šalys įsipareigoja 
pripažinti darbuotojų teisę į tokį atlyginimą, kuris garantuotų jiems ir jų šeimoms normalų gyvenimo lygį. 
„Eurostat“ duomenimis, 2007 m., t. y. dar iki krizės, Europoje buvo 8 proc. žmonių, kurie neuždirbo tiek, 
kad perkoptų skurdo ribą,967 o jau 2008 m. maždaug kas šeštas, arba 17 proc. visų gyventojų, buvo arti 
skurdo ribos. ES ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę nustatyti minimalų atlyginimą kaip apsaugos 
priemonę siekiant, kad žmonės nebūtų išnaudojami ir būtų išvengta darbuotojų skurdo.968  

Vadinasi, nustatytas MDU dydis saugo darbuotojus nuo nepateisinamai mažo darbo užmokesčio.969 
Iškyla klausimas, kas yra vadintina nepateisinamai mažu darbo užmokesčiu. Lietuvos statistikos 
departamento atlikto Gyventojų pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo rezultatai rodo, kad kas penktas 
Lietuvos gyventojas patiria skurdo riziką.970 Be to, anot tyrėjų, šeimoje, kurioje dirba abu tėvai ir yra du 
vaikai, pinigų užtenka tik būtiniausiems poreikiams – maistui, mokesčiams, automobilio eksploatavimo 
išlaidoms, vaikų mokymosi reikmėms. Nelieka pinigų kultūros poreikiams, juo labiau – atostogų kelionėms. 

                                                           

966 Pagrindinėms (fundamentinėms) TDO konvencijoms priskirtos šios: 1) Konvencija Nr. 87 „Dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas 

gynimo“ (1948 m.); 2) Konvencija Nr. 98 „Dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas“ (1949 m.); 3) Konvencija Nr. 29 „Dėl 

priverstinio ir privalomojo darbo“ (1930 m.); 4) Konvencija Nr. 105 „Dėl priverstinio darbo uždraudimo panaikinimo“ (1957 m.); 5) Konvencija Nr. 100 
„Dėl vienodo atlyginimo vyrams ir moterims už lygiavertį darbą“ (1951 m.); 6) Konvencija Nr. 111 „Dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos 

srityje“ (1958 m.); 7) Konvencija Nr. 138 „Dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus“ (1973 m.); 8) Konvencija Nr. 182 „Dėl nepriimtino vaikų darbo 

uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų jam panaikinti“ (1999 m.). 
967 Combating Poverty and Social Exclusion. A Statistical Portrait of the European Union 2010. Eurostat Statistical Books. European Commission. Prieiga 

per internetą: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-09-001/EN/KS-EP-09-001-EN.PDF> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
968 Europos Parlamento 2007 m. gegužės 23 d. rezoliucija dėl deramo darbo visiems skatinimo (2006/2240(INI)) OL C 102E, 2008 4 24. Prieiga per 
internetą:  

<http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=493399:cs&lang=lt&list=525147:cs,520919:cs,510980:cs,479292:cs,480173:cs,493399:cs,490536:cs,447962:cs,

436705:cs,434083:cs,&pos=6&page=1&nbl=15&pgs=10&hwords=The EU contribution to the implementation of the decent work agenda in the 
world~&checktexte=checkbox&visu=#texte> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
969 Nekrošius I. ir kt. Darbo teisė. Vadovėlis. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2008, p. 313. 
970 Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos 2011. Income and Living Conditions. Lietuvos statistikos departamentas, 2012; taip pat Gyventojų pajamos ir 

gyvenimo sąlygos, skurdo rizika. Lietuvos statistikos departamento pranešimas spaudai, 2012 m. rugsėjo 11 d. Prieiga per internetą: 

<http://web.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=10199&PHPSESSID=21688835c435d060eb9a7ceeb8cb3666> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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Nepasiskolinus sunkiai pavyksta išgyventi iki algos. KT nustatė, jog konstituciniai teisinės valstybės, 
lygiateisiškumo, teisingumo ir proporcingumo principai nereiškia, kad negali būti nustatyta tokia valstybės 
tarnautojo atlyginimo dydžio riba, žemiau kurios net ir esant itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai 
valstybėje valstybės tarnautojams (ir kitiems darbuotojams, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ir 
savivaldybių biudžetų lėšų) nustatytas atlyginimas būtų nemažinamas. Teismas pažymėjo, kad nustatant šią 
ribą reikia atsižvelgti į tą aplinkybę, jog pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, 
pagal kurį valstybės tarnautojo atlyginimas būtų sumažintas iki tokio dydžio, jog nebebūtų užtikrinti jo 
minimalūs socialiai priimtini poreikiai, žmogaus orumą atitinkančios gyvenimo sąlygos.971 Pasak 
V. Gerikienės, darbo užmokestis, kaip vienas iš svarbiausių atlyginimo už darbą elementų, samdomiems 
darbuotojams ir jų šeimų nariams faktiškai yra pagrindinis maisto, drabužių ir kitų poreikių tenkinimo 
šaltinis.972 

Jokie Lietuvos įstatymai neapibrėžia minimalaus darbo užmokesčio sąvokos, išskyrus bendrą 
nuostatą, kad darbuotojo darbo užmokestis priklauso nuo darbo kiekio ir kokybės, įmonės veiklos rezultatų 
bei darbo paklausos ir pasiūlos darbo rinkoje (DK 186 str. 3 d.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad darbo 
užmokesčio (ir MDU) dydis turi būti orientuotas ne į minimalų gyvenimo lygį973 (dabar vadinamą „bazine 
socialine išmoka“974), bet į normalų gyvenimo lygį. Skurdo mažinimo Lietuvoje strategijoje numatyta 
parengti MDU dydžio pagrindimo metodiką, susiejant minimalius darbuotojų ir jų šeimų poreikius bei 
ekonomines darbdavių galimybes.975 Deja, ji neparengta ir tik nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo MDU 
nustatymo tvarkos DK pakeitimas, kuriuo Lietuvos Respublikos Vyriausybei Trišalės tarybos teikimu 
nepavykus nustatyti MDU dydžio iki einamųjų metų birželio 1 d. arba kai tokio teikimo nebūdavo (dažnai 
pasitaikydavo, kad Trišalė taryba, spręsdama MDU klausimą, nerasdavo abiem šalims tinkamo kompromiso 
ir taip kurį laiką (2008–2012 m. liepos mėn.) MDU likdavo nedidinamas), šis klausimas perduodamas 
spręsti Lietuvos Respublikos Seimui. Kitaip tariant, numatyta, kad Seimas iki pavasario sesijos pabaigos 
nustato ir tvirtina MDU dydžius (tiek MVA, tiek ir MMA), atsižvelgdamas į praėjusių metų vidutinę metinę 
infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą) ir kitų VDU viešajame ir privačiame sektoriuje 
dydžiui ir kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką. Įdomu tai, kad kitas, t. y. DK 190 str., nustatantis, kad 
darbo užmokestis indeksuojamas įstatymų nustatyta tvarka, lieka neįgyvendintas, 2008 m. gruodžio 19 d. 
Minimaliojo darbo užmokesčio dydžių, socialinės apsaugos išmokų ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio 
indeksavimo įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. XI-87 pakoregavus šio įstatymo pavadinimą (Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio 
nustatymo įstatymas976); naujosios redakcijos įstatymu reguliuojama tik bazinė socialinė išmoka (MGL), o 

                                                           

971 KT 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2009, Nr. 148-6632.  
972 Gerikienė V. Atlyginimas už darbą ir jo reguliavimo problemos Lietuvoje. Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos (Liber 

Amicorum et Collegarum Profesorei Genovaitei Dambrauskienei). Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, p. 208.  
973 Gyventojų pajamų garantijų įstatymo (galiojusio iki 2003 m. liepos 1 d.) 1 straipsnyje, inter alia, nustatyta, kad minimalus gyvenimo 

lygis (MGL) – tai šeimos mėnesinių pajamų suma, tenkanti vienam žmogui per mėnesį ir garantuojanti visiems minimalų socialiai 

priimtiną poreikių patenkinimo lygį, atitinkantį organizmo maisto poreikius pagal fiziologines normas, taip pat minimalius drabužių, 

avalynės, baldų, ūkinių, sanitarijos ir higienos reikmenų, buto, komunalinių, buitinių, transporto, ryšių, kultūros ir švietimo paslaugų 

poreikius. 
974 Kituose teisės aktuose vartojamas rodiklis „minimalusis gyvenimo lygis“ arba „MGL“ yra tapatus ir lygus bazinei socialinei išmokai. 

Žr.: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymas // 

Valstybės žinios, 2008, Nr. 149-6013. 
975 Skurdo mažinimo Lietuvoje strategija. Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje. Vilnius: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

2000, p. 18–19. 
976 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymas // 

Valstybės žinios, 2008, Nr. 83-3294. 
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MDU dydis nereguliuojamas. Vadinasi, Seimas indeksuotų MDU dydžius tik tokiu atveju, jei jų nenustatys 
Trišalė taryba. 

Lietuvoje MDU nustatomas taikant mišrų teisinio reguliavimo metodą: imperatyviai (DK teikia 
nuorodą į Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba Seimo teisės aktą) ir dispozityviai (kolektyvinėmis 
sutartimis). DK 188 str. 1 d. nustato, kad darbo apmokėjimo sąlygos (išskyrus valstybės ir savivaldybių 
įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojams, kuriems tokias sąlygas nustato įstatymai (DK 189 str.)), dydžiai, 
profesijų ir pareigų tarifiniai ir kvalifikaciniai reikalavimai, darbo normos, darbų ir darbuotojų tarifikavimo 
tvarka nustatomi kolektyvinėse sutartyse. Reikia pastebėti, kad krizės metais, daugelyje įmonių nesant 
sudarytų kolektyvinių sutarčių, ši nuostata buvo laikinai, t. y. iki 2010 m. gruodžio 31 d., pakoreguota, 
įtvirtinus darbo apmokėjimo sąlygų, dydžių nustatymą teisės aktais tais atvejais, kai tokios sutartys 
nesudarytos: „jei kolektyvinės sutarties nėra, – darbo tvarkos taisyklėse ar kituose vietiniuose (lokaliniuose) 
norminiuose teisės aktuose, suderinus su darbuotojų atstovais“.977 Pažymėtina, kad R. Blanpain krizės 
įveikimo periodu siūlo iš viso atsisakyti minimalaus darbo užmokesčio reglamentavimo, o kolektyvinių 
sutarčių pratęsimą laiko abejotinu.978 Be to, remiantis Lietuvos teisiniu reguliavimu, kolektyvinėse sutartyse 
MDU dydis gali būti nustatomas tik didesnis nei nustatytasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba Seimo 
(DK 187 str. 2 d.). Ši nuostata vertintina kritiškai, kadangi MDU nustatymui tiek kolektyviniais susitarimais, 
tiek ir įstatymu turi įtakos, pirmiausia, ekonominė šalies padėtis, kuri formuoja ir darbdavių išgales mokėti 
darbuotojams atlyginimus. MDU dydis, nustatytas tiek įstatymu, tiek ir kolektyvinių derybų būdu, turi 
įstatymo galią (remiantis nurodytos TDO konvencijos Nr. 131 2 str. 1 d.) ir negali būti mažinamas – tai 
reiškia šalių valią laikytis tokio dydžio ir jo nepažeisti tam tikrą sutartą laikotarpį ar iki tam tikrų aplinkybių 
atsiradimo. Tačiau TDO konvencijos Nr. 131 nuostatos numato ne tik apsaugą nustačius šį dydį, bet ir 
įtvirtina tai, kad MDU turi būti peržiūrimas, atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes. Kaip pastebi daugelis 
mokslininkų, dideli atlyginimai, pablogėjus rinkos konjunktūrai, yra vienas iš bankrotą spartinančių 
veiksnių.979 Be to, per maži atlyginimai esant ekonomikos pagyvėjimui reiškia mokėjimų į „vokelius“ 
reiškinį980 (pvz., VDI duomenimis, 2009 m. statybų sektoriuje tai buvo aiški tendencija981). Pagal TDO 
konvencijos Nr. 131 4 str. 1 d. nuostatas valstybė nustato ir išsaugo mechanizmą, pagal kurį, atsižvelgus į 
nacionalines sąlygas ir poreikius, leidžiama nustatyti ir periodiškai patikslinti samdomų darbuotojų MDU. 
Vertinant socialinę partnerystę ir socialinių partnerių dialogą, šioje situacijoje turi būti aktyvios abi derybų 
šalys – turi būti abiejų šalių susitarimas. Todėl imperatyvus įsikišimas į šių klausimų sprendimą gali būti 
perteklinis, nes tuo gali būti apribojamos darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme priimant sprendimus 
galimybės, taip pat trukdoma skatinti derybų procesą, plėsti darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme 
proceso galimybes. Siekiant užtikrinti aiškumą ir teisingumą, siūlytina teisės aktais įtvirtinti MDU 
nustatymo ir periodinio patikslinimo metodiką.  

Atitinkamai galima daryti prielaidą, kad Lietuvos teisinis reguliavimas kol kas neatitinka tarptautinių 
standartų. Neįpareigojant minimalaus darbo užmokesčio dydžio susieti nei su socialiniais gyvenimo 

                                                           

977 2009 m. liepos 23 d. Darbo kodekso 109, 127, 129, 130, 141, 152, 188, 203, 206, 256 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas 

Nr. XI-404 // Valstybės žinios, 2009, Nr. 93-3993. 
978 Blanpain R. Flexicurity in a Global Economy // Darbo rinka XXI amžiuje: lankstumo ir saugumo paieškos (Tarptautinės mokslinės 

konferencijos 2011 m. gegužės 12–14 d. straipsnių rinkinys). Vilnius: Standartų spaustuvė, 2011, p. 27. 
979 Rudytė D., Beržinskienė D., Prichotskytė F. Darbo užmokesčio diferenciacija: veiksniai ir tendencijos // Ekonomika ir vadyba: 

aktualijos ir perspektyvos, 2008, Nr. 3, p. 253. 
980 Minimalaus darbo užmokesčio padidinimo įtakos smulkiajam ir vidutiniam verslui analizė. Mokslinio tyrimo darbas. Užsakovas: LR 

ūkio ministerija. Vykdytojas: UAB „ETKC“. Kaunas, 2005, p. 74. Prieiga per internetą: 

 <www.ukmin.lt/uploads/documents/imported/lt/svv/doc/4.doc> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
981 Plačiau žr.: Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos 2010 m. gegužės 31 d. ataskaita apie darbuotojų saugos ir sveikatos 

būklę bei darbo įstatymų vykdymą Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose 2009 metais Nr. NSD-5. Prieiga per 

internetą: <http://www.vdi.lt/PdfUploads/Ataskaita2009.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  

http://www.vdi.lt/PdfUploads/Ataskaita2009.pdf
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rodikliais, pvz., skurdo riba, bazine socialine išmoka, išlaikytinių skaičiumi, darbuotojo ir jo šeimos 
gyvenimo poreikiais, nei su ekonominiais rodikliais (pvz., BVP, kainų indeksu, infliacija, VDU ir pan.), 
galima konstatuoti, kad ši norma neatitinka Socialinės chartijos ir Lietuvos ratifikuotos TDO konvencijos 
Nr. 131 nuostatų reikalavimų bei neužtikrina konstitucinės teisės į teisingą apmokėjimą už darbą.  

 

IV.3.2.3.2. MMA dydis ir jo nustatymo mechanizmo (metodikos) trūkumas 

 

Kaip jau nurodyta, Europos socialinės chartijos 4 str. 1 d. pirmiausia skirta valstybėms, kurios, 
prisijungdamos prie šios chartijos, įsipareigojo laikytis joje nurodytų vertybių – užtikrinti darbuotojų teisę į 
tokį atlyginimą, kuris garantuotų jiems ir jų šeimoms normalų gyvenimo lygį. Kaip nurodoma Europos 
Tarybos Socialinių reikalų komiteto studijoje,982 šia chartijos nuostata siekta ne įvesti aiškiai apibrėžtą 
bendrą atlyginimo standartą visoms chartiją pasirašiusioms šalims, o nustatyti teisingumo matą, kuris leidžia 
darbuotojams ir jų šeimoms užtikrinti normalų gyvenimo lygį. Kitaip tariant, užsibrėžtas siekis, į kurį 
atsižvelgdamos valstybės stengsis užimtumo ir darbo bei socialinę politiką orientuoti taip, kad pagal 
valstybės ekonominį-socialinį išsivystymo lygį darbuotojai ir jų šeimos nariai ne tik nepatirtų skurdo, bet ir 
apmokėjimo už darbą tendencijos būtų teisingos kitų nedirbančių asmenų atžvilgiu.  

Atsižvelgiant į tai, kad Europos socialinės chartijos 4 str. 1 d. įgyvendinimas, nenustačius aiškios 
metodologijos, valstybėse buvo neįmanomas, Europos socialinių teisių komitetas pritaikė vadinamąją 
68 proc. taisyklę.983 Ši taisyklė buvo sukurta, remiantis Europos Tarybos ir Ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacijos (OECD) ekspertų padarytomis išvadomis. Nustatytas 68 proc. nuo valstybės VDU 
dydis kaip pakankama riba užtikrinant darbuotojų teisę į atlyginimą, kuris garantuotų jiems ir jų šeimoms 
normalų pragyvenimo lygį atitinkamoje valstybėje. Mažesni už šį dydį darbo užmokesčiai buvo traktuojami 
kaip neatitinkantys teisingo apmokėjimo už darbą principo. Tačiau toks skaičiavimo metodas vertinamas 
kritiškai, nes nurodytas komitetas rėmėsi tik valstybių pateiktomis ataskaitomis ir statistiniais duomenimis ir 
neturėjo techninės galimybės tiksliau apskaičiuoti.984 1998 m. Europos socialinių teisių komitetui pateikus 
vėlesnes išvadas, šis dydis sumažintas nuo 68 iki 60 proc. valstybės VDU dydžio.985 Pasikeitus aptartam 
procentiniam dydžiui ir jo skaičiavimo metodikai, pats dydžio taikymas nebuvo pakeistas. Dydžio 
pakeitimas buvo motyvuojamas tuo, kad, pasikeitus socialinėms sąlygoms, vyrai nėra vieninteliai šeimos 
išlaikytojai; taip pat buvo atsižvelgta į tai, kad valstybė dažnai padeda asmenims išlaikyti šeimas teikdama 
lengvatas, pašalpas ir pan. Padidėjo ir valstybių (ypač valstybių iš Centrinės ir Rytų Europos), turinčių 
skirtingus darbo apmokėjimo modelius, skaičius; jose skirtumai tarp darbo užmokesčių taip pat yra didesni. 
68 proc. taisyklė buvo sukurta tuo metu, kai nurodytą chartiją buvo pasirašiusios tik 11 valstybių, o jų 
ekonominis lygis buvo maždaug vienodas. Naujasis metodas laikytinas „jautresniu“ ir taikomas naujoms 
valstybėms, pasirašiusioms chartiją, neatsižvelgiant į jų ekonominį išsivystymo lygį bei į tai, kas sudaro jų 
darbo užmokestį. Nurodytoje išvadoje Europos socialinių teisių komitetas patvirtino, kad darbo 
užmokesčio dydžių skirtumas valstybėje negali būti per didelis ir neturėtų būti mažesnis už nustatytą dydį.  

                                                           

982 Digest of the case law of the European Committee of Social Rights. 1 September 2008. Council of Europe. Prieiga per internetą: 

<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
983 Conclusions XIV-2, vol. 1 (Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland) (1998-2000). 

Committee of Independent Experts. European Social Charter. Council of Europe Publishing. Prieiga per internetą: 

<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/Year/XIV2Vol1_en.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
984 Świątkowski A. M. The Right To Fair Remuneration: European Standards // Teisė, 2011, t. 79, p. 189. 
985 Conclusions XIV-2, vol. 1 (Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland) (1998-2000). 

Committee of Independent Experts. European Social Charter. Council of Europe Publishing. Prieiga per internetą: 

<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/Year/XIV2Vol1_en.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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Kita vertus, kiekvienoje valstybėje skiriasi mokesčių našta, tenkanti darbo pajamoms, pvz.: Airijoje 
MDU neapmokestinamas jokiais mokesčiais, Maltoje MDU nenustatytas pajamų mokestis (socialinio 
draudimo mokestis siekia 10 proc.), Austrijoje ir Jungtinėje Karalystėje MDU taikomos mokesčių 
lengvatos.986 Taip pat svarbu pastebėti, kad 68 proc. riba buvo skaičiuojama nuo bruto darbo užmokesčio 
dydžio, o 60 proc. pajamų riba skaičiuojama nuo grynųjų pajamų, t. y. nuo neto darbo užmokesčio.987 
Tačiau, panagrinėjus Europos socialinių teisių komiteto 2010 m. išvadas valstybėms dėl Socialinės chartijos 
(pataisytos) 4 str. 1 d. atitikties šalių situacijai, pastebima, kad iš 21 valstybės, kurios ratifikavo šį straipsnį, 
tik 5 valstybės atitinka šio Chartijos straipsnio nuostatas, t. y. MMA neto dydis nustatytas didesnis nei 
60 proc. VDU neto dydžio, o dėl 4 valstybių išvadų priėmimas atidėtas, nes trūko informacijos. Palyginimui 
– 2010 m. Europos Tarybos Socialinių teisių komiteto duomenimis, pvz., Švedijoje minimalus (ir pats 
mažiausias) darbo apmokėjimo dydis darbuotojams (restoranuose) sudarė 64 proc. šalies VDU dydžio.988 
Panašią statistiką rodo ir Europos Komisijos „Eurostat“ duomenys.989 Tiesa, čia skaičiuojamas MMA ir 
VDU tik bruto darbo užmokestis ir ne visos valstybės teikia tokią statistiką.990 2011 m. MMA lygis svyruoja 
tarp 30 ir 50 proc. bruto VDU pramonės, statybos ir paslaugų (išskyrus namų ūkių ir samdančių (nuoma) 
darbuotojus organizacijų ir įstaigų veiklą) sektoriuose. Lyginant MDU su bruto VDU pramonės, statybos ir 
paslaugų (išskyrus namų ūkių ir samdančių (nuoma) darbuotojus organizacijų ir įstaigų veiklą) sektoriuose, 
2010 m. duomenimis, didžiausias santykis Graikijoje (50,2 proc.), Turkijoje (50,0 proc.) ir Slovėnijoje 
(49,0 proc.), šiek tiek mažesnis Prancūzijoje ir Maltoje (47,4 proc.) bei Liuksemburge (46,7 proc.). Lietuva 
užima dar žemesnę poziciją, nes MDU skirtumas nuo VDU sudaro 41,1 proc. Lyginant su kaimyninėmis 
valstybėmis, Lietuvoje šis santykis mažesnis nei Latvijoje (45,1 proc.), bet didesnis nei Lenkijoje 
(38,7 proc.). Mažiausias santykis yra JAV, Čekijoje, Estijoje ir Ispanijoje, kur minimalų darbo užmokestį 
sudaro mažiau nei 35 proc. bruto VDU.991 Padėtis skirsis, atsižvelgiant į mokesčius, taikomus valstybėse. Ir 
ten, kur jie dideli – atotrūkis tarp MMA ir VDU neto bus didesnis. Tad keltinas klausimas, ar galima 

                                                           

986 European Social Charter. European Committee of Social Rights. Conclusions XIX-3 (2010). Council of Europe Publishing. Prieiga per internetą: 
<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/Year/XIX-3_en.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
987 Digest of the case law of the European Committee of Social Rights. 1 September 2008. Council of Europe. Prieiga per internetą: 

<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf>  
(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
988 European Social Charter (Revised). European Comitee of Social Rights. Conclusions, 2010 (Estonia), Articles 2, 4, 5, 6, 21, 22, 26 and 29 of the 

Revised Charter. December, 2010. Prieiga per internetą:  
<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/conclusions/State/Estonia2010_en.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
989 2013 m. sausio mėn. duomenimis, minimalus darbo užmokestis svyravo nuo 157 eurų (Rumunijoje) iki 1 874 eurų (Liuksemburge). Atliktame tyrime 

„Dėl minimalaus darbo užmokesčio dydžio“ buvo aprėptos 20 valstybių narių ir Kroatija, Turkija bei Jungtinės Valstijos; visos valstybės pagal dydį buvo 
suskirstytos į 3 grupes. Į pirmąją grupę pateko 11 valstybių, kuriose minimalus darbo užmokestis mažiausias (nuo 100 iki 500 eurų per mėnesį) – tai 

Bulgarija, Rumunija, Lietuva, Estija, Latvija, Vengrija, Slovakija, Čekija, Lenkija, Turkija ir Kroatija. Antrajai grupei priskirtos 5 ES valstybės narės 

(Portugalija, Malta, Slovėnija, Ispanija ir Graikija) bei Jungtinės Valstijos – šiose šalyse minimalus darbo užmokestis yra vidutiniškai nuo šiek tiek 
didesnio nei 500 EUR iki šiek tiek mažesnio nei 1000 EUR per mėnesį. Trečiąją grupę sudarė 6 ES valstybės narės (Jungtinė Karalystė, Prancūzija, 

Nyderlandai, Belgija, Airija ir Liuksemburgas), kuriose minimalus darbo užmokestis didesnis nei 1 200 EUR per mėnesį. Minimum Wage Statistics. 

Prieiga per internetą: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_statistics> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
990 Vokietijoje, Kipre ir Makedonijoje įstatymais nustatytas minimalus darbo užmokestis, kuris taikomas tik konkrečioms apibrėžtoms grupėms, pvz., 

sektoriams arba profesijoms, o ne visiems ar didžiajai darbuotojų daugumai. Šių valstybių duomenys nepriskaičiuoti. Taip pat neįtraukiamos tos šalys, 

kuriose nacionaliniais įstatymais nėra nustatomi minimalūs atlyginimai: Danija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Islandija, Norvegija ir 
Šveicarija. Pastarosiose atlyginimai nustatomi arba bendrovių lygmeniu derybomis tarp socialinių partnerių, arba kiekvienam dirbančiam asmeniui atskira 

sutartimi. Minimum Wage Statistics. Prieiga per internetą: 

 <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_statistics> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
991 2012 m. duomenimis, pramonės, statybos ir paslaugų sektoriuose minimalus darbo užmokestis sudarė 30–50 proc. vidutinių bruto mėnesio darbo 

pajamų (išskyrus darbuotojus samdančių namų ūkių veiklą ir ekstrateritorines organizacijas bei įstaigas). Vertinant minimalų darbo užmokestį pagal 

santykį su vidutinėmis bruto mėnesio darbo pajamomis pramonės, statybos ir paslaugų sektoriuose (išskyrus darbuotojus samdančių namų ūkių veiklą ir 
ekstrateritorines organizacijas ir įstaigas), didžiausios vertės nustatytos Graikijoje (50,1 %, 2011), Slovėnijoje (50,0 %) ir Turkijoje (taip pat 50,0 %, 2010), 

Prancūzijoje (47,0 %, 2011), Liuksemburge (46,9 %) ir Maltoje (46,8 %) bruto mėnesio darbo pajamų. Šis santykis mažesnis Čekijoje, Rumunijoje, 
Estijoje, Ispanijoje ir Jungtinėse Valstijose – šiose šalyse minimalus darbo užmokestis sudaro mažiau nei 35 proc. vidutinių bruto mėnesio darbo pajamų. 

Minimum Wage Statistics. Prieiga per internetą:  

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_statistics> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/Year/XIX-3_en.pdf
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vadovautis tokiais aukštais standartais, kuriuos atitinka vos 25 proc. ES valstybių, įsipareigojusių nurodytam 
chartijos straipsniui. Kita vertus, vadovaujantis EB steigimo sutarties 137 str. 5 d., tokiose srityse kaip 
darbo užmokestis, asociacijų laisvė, teisė streikuoti ir teisė skelbti lokautus, valstybės narės, kaip ir anksčiau, 
nesirengia užleisti ES kompetencijos kurti teisės normas.992 Kitaip tariant, išskyrus bendruosius principus, 
pvz., įtvirtinto EB sutarties 141 str. (vienodo darbo užmokesčio vyrams ir moterims už vienodą ar 
vienodos vertės darbą principas), ES neturi darbo apmokėjimo reguliavimo kompetencijos. Prisijungdamos 
prie Europos socialinės chartijos, valstybės neįsipareigojo prisijungti prie visų jos straipsnių ir jų punktų. 
Tačiau jei valstybė priėmė atitinkamas nuostatas ir įsipareigojimus, nėra prasmės neigti, kad valstybė neturi 
siekti šios nuostatos įgyvendinimo. Valstybei siekiant nurodyto orientyro, t. y. MMA neto dydžio, lygaus 
60 proc. neto VDU, taip būtų keliama ir bendra valstybės ekonomika bei gyventojų gerovė. 

Be to, kaip pastebi ir kiti autoriai (pvz., V. Granickas), aptariamas procentinis dydis – ne vienintelis 
kriterijus. Europos socialinių teisių komitetas, vertindamas darbo apmokėjimo atitiktį Europos socialinės 
chartijos 4 str. 1 d., nurodė, kad net ir nepasiekus 60 proc. neto VDU ribos, toks darbo užmokestis bet 
kokiu atveju darbuotojui pirmiausia turėtų užtikrinti tinkamą pragyvenimo lygį. Jis turi būti aiškiai didesnis 
už skurdo ribą toje valstybėje.993 Šis komitetas paaiškino, kad valstybės turi siekti šių nuostatų įgyvendinimo 
pagal savo socialinį, ekonominį išsivystymo lygį. Svarbu, kad užtikrinant normalų gyvenimo lygį būtų 
suprantama, kad MMA dydis yra skaičiuojamas visą darbo dieną dirbančiam asmeniui, žmonės už turimas 
pajamas realiomis kainomis galėtų patenkinti ne tik būtiniausius poreikius, tokius kaip maistas ir 
pragyvenimo išlaidos, bet visų pirma švietimo, medicinos, transporto ir kt. poreikius. Komitetas pažymi, 
kad ypač blogai vertins valstybę, jei MMA neto dydis joje nesieks 50 proc. neto VDU.994 Bet kokiu atveju 
laikoma, kad valstybės pareiga užtikrinti asmenims, kurie neturi lėšų pragyventi, orų atlyginimą, kurio dydis 
būtų didesnis už skurdo ribą. Tad galima daryti prielaidą, kad MMA dydis valstybėse turi būti įvertintas 
atsižvelgiant į du rodiklius: ne mažiau nei 60 procentų nuo neto VDU ir turi būti didesnis nei skurdo riba, 
kuri lygi 50 proc. nuo neto VDU. 

Europos socialinių teisių komitetas 2010 m. išvadose dėl darbo apmokėjimo Lietuvoje atitikties 
Europos socialinės chartijos 4 str. 1 d. 995 pastebėjo, jog tarp 2005 ir 2008 m. bruto MMA gerokai padidėjo 
bei 2005 m. siekė 550 Lt (160 eurų) ir atitinkamai 2008 m. – 800 Lt (233 eurus). VDU taip pat tolygiai augo 
dėl bendro ekonomikos kilimo. Bruto VDU 2005 m. siekė 1276,2 Lt (371 eurą) ir 2008 m. kilo iki 2151,7 Lt 
(625 eurus). Kalbant apie neto dydį, 2008 m. MMA siekė 664,2 Lt (193 eurus), o neto VDU siekė 1651 Lt 
(480 eurų), Komitetas pastebėjo, jog tai sudaro tik 40,2 % VDU dydžio. Jis taip pat nustatė, jog šis dydis 
mažėjo nuo 2005 m., kai jis siekė 47,6 %, todėl Komitetas manė, jog MMA dydis nėra teisingas. Lietuvoje 
MMA 2005 m. buvo aukštesnis negu skurdo riba,996 2008 m. ji sudarė tik 664 Lt (208 eurus), ir Komitetas, 
vertindamas Lietuvos Respublikos 2008 m. situaciją, padarė išvadą, jog ji neatitinka Europos socialinės 
chartijos nustatomų standartų, nes: 1) nėra nustatyta, jog MDU dydžiai yra garantuojami visoms darbuotojų 

                                                           

992 Davulis T. Europos Sąjungos darbo teisės atsiradimas ir raida // Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos (Liber Amicorum et 

Collegarum Profesorei Genovaitei Dambrauskienei). Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, p. 148. 
993 Digest of the case law of the European Committee of Social Rights. 1 September 2008. Council of Europe. Prieiga per internetą: 

<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
994 Ten pat. 
995 European Social Charter (Revised). European Comitee of Social Rights. Conclusions, 2010 (Estonia), Articles 2, 4, 5, 6, 21, 22, 26 and 

29 of the Revised Charter. December, 2010. Prieiga per internetą:  

<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/conclusions/State/Estonia2010_en.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
996 Iš tiesų jis nebuvo aukštesnis, nes Komitetas rėmėsi „Eurostato“ duomenimis, pagal kuriuos MDU dydžiai bruto, o ne neto: 2005 m. 

skurdo ribą sudarė 355 Lt (103 €), minimalus darbo užmokestis sudarė 55 Lt (160 €). Taigi Komitetas pastebi, kad 2005 m. grynasis 

minimalus darbo užmokestis buvo didesnis nei skurdo riba. Tačiau Komitetas pažymi, kad 2008 metais, kai grynasis minimalus darbo 

užmokestis buvo 193 €, skurdo ribos vertė sudarė 208 €. 
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grupėms; 2) MDU dydžiai yra akivaizdžiai neteisingi.997  
Atsižvelgiant į pateiktą išvadą, būtų tikslinga palyginti skurdo rizikos ribą ir neto MMA dydį 2008–

2012 m. laikotarpiu. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, skurdo rizikos riba 2008 m. vienam 
gyvenančiam asmeniui buvo 720 Lt, namų ūkiui, kurį sudaro du suaugę asmenys ir du vaikai iki 14 m. – 
1512 Lt, 2009 m. atitinkamai 831 ir 1746 Lt, 2010 m. – 701 ir 1472 Lt, 2011 m. – 691 ir 1452 Lt, 2012 m. – 
749 ir 1572 Lt.998 Pastebėtina, kad skurdo riba 2008–2009 krizės metais sumažėjo ir mažėjo iki 2012 m. 
Skurdo Lietuvoje tyrime buvo pateiktas toks skurdo apibrėžimas: „Skurstančiais yra laikomi žmonės, 
šeimos arba žmonių grupės, kurių ištekliai (materialiniai, kultūriniai ir socialiniai) yra nepakankami savo 
šalyje susiklosčiusiam minimaliam gyvenimo būdui užtikrinti.“999 Vadinasi, skurdo ribą apibrėžia žmonių 
gautos darbo / verslo pajamos, socialinės išmokos, pašalpos ir kitos kompensacijos, lengvatos, 
užtikrinančios minimalų gyvenimo būdą. Kitaip tariant, socialinės išmokos turi būti pakankamos, kad jų 
gavėjas galėtų „gyventi oriai“, arba siekiant išlaikyti „minimalų gyvenimo lygį“.1000 Jei žmogus už gautas 
pajamas nebeišgali patenkinti minimalių poreikių, jis laikomas skurdžiumi.  

Reikia pasakyti, kad bruto MMA – 800 Lt – išliko nepakitęs nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. 
liepos 31 d., tačiau nuo 2009 m. sausio 1 d., po naktinės mokesčių reformos,1001 po kurios sumažėjo fizinių 
asmenų pajamų mokesčiai nuo 29 proc. iki 24 proc. bei keitėsi neapmokestinamas pajamų dydis, vis dėlto 
pasikeitė MMA neto dydis, kuris buvo lygus 685 Lt. Lyginant šiuos dydžius su skurdo riba, aiškiai matyti, 
kad nuo 2008 m. iki 2013 m. I ketv. MMA neto dydis yra vis dar mažesnis nei skurdo riba (žr. 3 lentelę, 1 ir 5 
eil.). Nors Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. birželio 20 d. nutarimu padidino bruto MMA nuo 
2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 850 Lt, nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 1000 Lt, atitinkamai neto MMA 2012 m. III 
ketv. sudarė 709,4 Lt ir IV ketv. – 721,6 Lt 1002, o skurdo riba 2012 m. buvo 749 Lt.1003 

 

 

 

                                                           

997 European Social Charter (Revised). European Committee of Social Rights. Conclusions, 2010 (Lithuania). Articles 2, 4, 5, 6, 21, 22, 

26, 28 and 29 of the Revised Charter. December, 2010. Prieiga per internetą:  

<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/conclusions/State/Lithuania2010_en.pdf>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
998 „Nuo 2005 m. skurdo rizikos rodikliams skaičiuoti naudojami Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys. Skurdo rizikos 

rodikliai yra apskaičiuojami remiantis prieš tai buvusių metų pajamomis (tyrimu renkami duomenys apie namų ūkio sudėtį ir gyvenimo 

sąlygas apklausos laikotarpiu ir praėjusių kalendorinių metų pajamas).“ Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos, skurdo rizika. Lietuvos 

statistikos departamento pranešimas spaudai, 2012 m. rugsėjo 11 d. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/home> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.). 
999 Medaiskis T. Lietuvos socialinės apsaugos sistemos elementų formavimo vingiai (Socialinės politikos grupės veiklos 1996–2000 m. 

kontekste). Aktualūs socialinės politikos klausimai: socialinė raida ir politika. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centro darbo ir 

socialinių tyrimų institutas, 2011, p. 224.  
1000 Jūsų socialinės apsaugos teisės Norvegijoje. Europos Komisija. Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis. Prieiga per internetą: 

<http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Norway_lt.pdf> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1001 2008 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu į s ta tymas Nr. XI-111 // Valstybės žinios, 

2008, Nr. 149-6033 ir kt. 2009 m. priimti įstatymų pakeitimai, kurie, anot KT, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, žr.: 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario 15 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2013, Nr. 19-938. 
1002 2008 m. gruodžio 15 d. ir 19 d. Lietuvos Respublikos nutarimai ir Seimo priimti įstatymų pakeitimai dėl mokesčių turėjo įtakos MDU 

neto dydžiui. 
1003 Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis. Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos, skurdo rizika. 

Lietuvos statistikos departamento pranešimas spaudai, 2012 m. rugsėjo 11 d. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/home> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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3 lentelė. Socialiniai rodikliai, galintys turėti įtakos MDU dydžiui1004 

Eil. 
Nr. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Skurdo rizikos riba vienam 
gyvenančiam asmeniui, Lt 

720 831 701 691 749 Nėra 
duomenų 

2 Skurdo rizikos riba namų 
ūkiui, kurį sudaro du suaugę 
asmenys ir du vaikai iki 14 
metų / tenkanti pajamų 
dalis vienam asmeniui, Lt 

1512 1746 1472 1452 1572 Nėra 
duomenų 

3 VDU bruto (I ketv.), proc. 2151,3 2193,1 2031,2 2071,6 2138 2233 

4 VDU (neto) (I ketv.), proc. 1651 1702 1584 1613 1662 1731 

5 MMA (neto) Lt 664 685 685 685 7001005 831 

6 MMA, Lt 8001006 800 800 800 8211007 1000 

 

 

Paskaičiavus, kokią dalį VDU sudaro skurdo riba, galima matyti, kad ji atitinka daugiau kaip 40 proc. 
nuo neto VDU (2008 m. – 43,6 proc. VDU, 2009 m. – 48,8 proc. VDU; 2010 m. – 44,2 proc. VDU; 
2011 m. – 42,8 proc. VDU; 2012 m. – 45 proc. VDU). Vadinasi, tam, kad žmogus norėtų oriai dirbti ir 
užsidirbti savo ir savo šeimos poreikiams patenkinti, jam MMA turėtų būti nustatytas ne mažiau nei 
50 proc. neto VDU (pvz., 2013 m. – 865 Lt). Jei Lietuvos Respublikos Seimas būtų priėmęs teisės aktą,1008 
pagal kurį MMA būtų skaičiuojamas nuo praėjusių metų VDU, tai 2013 m. sausio 1 d. jis turėtų siekti 
1069 Lt (bruto) arba 888,34 Lt (neto), o šio skyriaus rengimo metu jis siekia 831,1 Lt (neto). Jei būtų 
vertinamas MMA neto santykis su šalies neto VDU dydžiu, tai 2013 m. I ketv. MMA sudarė 48 proc. neto 
VDU (jis buvo 1731,1 Lt), 2012 m. jis sudarė 42,1 proc. neto VDU (1661,9 Lt), 2011 m. – 42,4 proc. VDU 
(1613,3 Lt); 2010 m. – 43,2 proc. VDU (1583,9 Lt); 2009 m. – 40,2 proc. (1702 Lt), 2008 m. – 40,2 proc. 
(1651 Lt) (žr. 3 lentelę, 4 ir 5 eil.). Galima daryti išvadą, kad iki 2013 m. MMA dydis svyravo ir tik 2013 m. 
viršijo 2005 m. pasiektą santykį, t. y. 47,6 proc. neto VDU, bet skurdo ribos dar nepasiekė. Didžiausias neto 
MDU nuo skurdo ribos atotrūkis buvo 2008–2010 m., vėliau jis mažėjo ir skyrėsi vos keliais litais, bet vis 
dar jos neviršijo. 

Apibendrinant galima teigti, kad mūsų valstybėje MDU dydis nėra susijęs su kainų didėjimu, MGL, 
infliacija ir kitais rodikliais,1009 turinčiais įtakos siekiant užtikrinti darbuotojui ir jo šeimai ne minimalų, bet 
normalų gyvenimo lygį. Atitinkamai susidaro situacija, kad asmuo, dirbantis visą mėnesį visą darbo laiką, 
gaudamas už darbą MMA, yra laikomas skurdžiumi. Tai negalima laikyti oriu ir garbingu darbu, nes už 
gautas pajamas žmogus negali patenkinti savo ir savo šeimos narių poreikių ir normaliai pragyventi 

                                                           

1004 Sudaryta autorės, remiantis oficialiosios statistikos portalo <http://osp.stat.gov.lt> duomenimis. 
1005 Skaičiuotas metinis vidurkis, nes 2012 m. I ir II ketv. MDU neto siekė 685 Lt, o III ketv. – 709,4 Lt, IV ketv. – 721,6 Lt. 
1006 2008 m. sausio 1 d. (Valstybės žinios, 2007, Nr. 137-5592). 
1007 Nuo sausio 1 d. – 800 Lt; nuo rugpjūčio 1 d. – 850 Lt. Šaltinis: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimas 

Nr. 718 // Valstybės žinios, 2012, Nr.70-3608. 
1008 Seimo teisės aktų projektų registre yra užregistruotas DK 189 str. pakeitimo projektas, kuriuo siūloma MDU kasmet nustatyti 50 proc. 

nuo praėjusių metu VDU dydžio. 
1009 Statistiniai rodikliai Lietuvos ekonomikos ir finansų raidai stebėti. Lietuvos statistikos departamentas, 2011. Prieiga per internetą: 

<http://www.analize.lt/images/Siuntiniai/statistiniai_rodikliai_2011.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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valstybėje. Taigi MMA neto dydis šiuo metu yra mažesnis nei 60 proc. neto šalies VDU ir nesiekia net 
50 proc. neto VDU ir vis dar yra mažesnis už skurdo ribą valstybėje. Tokia padėtis sudaro sąlygas pagrįstai 
teigti, kad MDU dydžiai Lietuvoje vis dar neatitinka Europos socialinės chartijos 4 str. 1 d., neužtikrina 
darbuotojo teisės į teisingą apmokėjimą už darbą.  

 

IV.3.2.4. Teisės streikuoti įgyvendinimo kliūtys 

 

IV.3.2.4.1. Subjekto, įgyvendinančio teisę streikuoti, nustatymo problema 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 51 str. 1 d. įtvirtinta darbuotojų teisė streikuoti yra pamatinė 
darbuotojų ir jų organizacijų teisė, suteikianti jiems galimybes ginti savo ekonominius ir socialinius 
interesus. Pagrindiniai tarptautiniai dokumentai, deklaruojantys teisę į streiką, yra Tarptautinis ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių paktas (8 str. d p.) ir Europos socialinė chartija (taip pat Pataisytoji Europos 
socialinė chartija) (6 str. 4 p.). Šiuose dokumentuose tiesiogiai įtvirtinama darbuotojų teisė streikuoti. 
Europos socialinėje chartijoje nustatomas principas, kad kolektyviniai veiksmai yra galimi tik esant interesų 
konfliktams, bet net ir tuo atveju teisė streikuoti nėra absoliuti, nes valstybės gali nustatyti šios teisės 
įgyvendinimo ribas. Ši teisė pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją nėra absoliuti – jos apribojimus, 
įgyvendinimo sąlygas ir tvarką nustato įstatymas. Toks įstatymas yra DK, kurio X skyriaus „Kolektyvinių 
darbo ginčų reglamentavimas“ 76–85 str. tiesiogiai reglamentuojami streikas, jo teisinis pagrindas ir 
skelbimas, streikų apribojimai, vadovavimas streikui ir jo eiga, streiko teisėtumas ir kiti su teise streikuoti 
susiję teisiniai santykiai. Kita vertus, DK X skyriaus normos nustato derybų, taikinimo ir kitų priemonių bei 
būdų, kuriais pirmiausia turi būti sprendžiamas kolektyvinis darbo ginčas, sistemą, o streikas, kaip ultima 
ratio, galimas tik išnaudojus kitas priemones.1010 

EŽTT, pasisakydamas dėl EŽTK 11 str. („Susirinkimų ir asociacijų laisvė“) taikymo, pabrėždamas 
teisės į streiką svarbą, yra nurodęs, kad streikas, kuris leidžia profesinei sąjungai išreikšti savo požiūrį, yra 
svarbus profesinės sąjungos narių interesų apsaugos aspektas. Teisė streikuoti, kaip neatskiriama teisės į 
asociacijų laisvę dalis, pripažįstama TDO kontrolės institucijų (TDO konvencija Nr. 87 „Dėl asociacijų 
laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo“). Teisė streikuoti, kaip priemonė, skirta užtikrinti veiksmingą 
naudojimąsi teise į kolektyvines derybas, taip pat pripažįstama Europos socialinėje chartijoje (žr. Enerji 
Yapi-Yol Cen prieš Turkiją (Enerji Yapi-Yol Cen v. Turkey, no. 68959/01, judgment of 21 April 2009)). 
Remiantis EŽTT jurisprudencija dėl profsąjungos, kaip darbuotojų interesus ginančio atstovo, teisių, šis 
Teismas yra nurodęs, kad valstybės vaidmuo yra užtikrinti, kad profsąjungos nariams nebūtų užkirstas ar 
suvaržytas kelias pasinaudoti profesine sąjunga jų interesams atstovauti, siekiant sureguliuoti santykius su 
darbdaviu (žr. Wilson, National Union of Journalists and Others prieš Jungtinę Karalystę (Wilson, National Union of 
Journalists and Others v. United Kingdom, no. 30668/96; 30671/96; 30678/96, judgment of 2 July 2002, § 46)). 
Tačiau EŽTT taip pat sutiko, kad teisė streikuoti (kaip vienas iš būdų ginti darbuotojo teises) nėra absoliuti 
ir jos įgyvendinimas gali būti siejamas su tam tikromis sąlygomis ir apribojimais. EŽTK požiūriu svarbu, 
kad ribojimas būtų atliktas pagal įstatymą, turėtų teisėtą tikslą ir atitiktų „primygtinį socialinį poreikį“ 
demokratinėje visuomenėje, būtų proporcingas (žr. Enerji Yapi-Yol Cen prieš Turkiją (Enerji Yapi-Yol Cen v. 
Turkey, No. 68959/01, judgment of 21 April 2009, § 26-33)).1011 

                                                           

1010 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2011. 
1011 Ten pat.  
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Lietuvoje 2008 m. vyko 112 streikų, 2012 m. – 193 streikai, o nuo 2008 m. pabaigos iki 2012 m. 
pradžios, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, teisėtų streikų neužfiksuota. Per šį laikotarpį, 
pvz., švietimo įstaigos surengė 98,7 procento visų streikų, kuriuose dalyvavo 95,0 procento streikavusių 
darbuotojų.1012  

 
3 pav.  Streikų ir įspėjamųjų streikų bei juose dalyvavusių darbuotojų skaičius švietimo veikloje  

            2000–2012 m. trečiąjį ketvirtį1013 

 

 

Nors faktiškai streikai buvo įvykę, teismai1014 juos pripažino neteisėtais1015 dėl pažeistų procedūrų ir 
tvarkos. Pvz., byloje AB „Švyturys“ kasaciniu skundu kasatoriai ginčijo kolektyvinės sutarties pakeitimo 
teisėtumą, teigdami, kad darbuotojų konferencija nėra subjektas, pagal įstatymą galintis atstovauti 
darbuotojams sudarant ar keičiant kolektyvinę sutartį. Taigi DK 62 str. 1 ir 4 d. aiškiai įvardyta, kad 
įgaliojimus derėtis dėl kolektyvinės sutarties sudarymo ir ją sudaryti turi ne darbuotojų kolektyvas, bet jam, 
kaip kolektyvinės sutarties šaliai, atstovaujanti profesinė sąjunga (jos nesant – darbuotojų taryba). Jau po to, 
kai kolektyvinės sutarties projektas yra darbdavio ir profesinės sąjungos suderintas, jis privalomai teikiamas 
svarstyti darbuotojų susirinkimui arba konferencijai, kolektyvinė sutartis pasirašoma tik po darbuotojų 
kolektyvo pritarimo (DK 62 str.). Toks reglamentavimas aiškiai parodo, kad nors kolektyvinės sutarties šalis 
yra darbuotojų kolektyvas, tačiau jis neturi teisės tiesiogiai derėtis su darbdaviu dėl kolektyvinės sutarties 
sąlygų, nes tai yra profesinės sąjungos (arba darbo tarybos), kaip darbuotojų interesus ginančio subjekto, 
prerogatyva. Tokią išvadą patvirtina ir kitų DK straipsnių nuostatos bei tarptautinių organizacijų praktika. 
Apibendrinant pirmiau išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad DK II dalies, reglamentuojančios 
kolektyvinius darbo santykius, normos, nustatančios profesinių sąjungų kaip darbuotojų atstovų 
kolektyviniuose darbo santykiuose išskirtinius įgalinimus dalyvauti kolektyvinėse derybose dėl kolektyvinių 
sutarčių sudarymo, atitinka tarptautinių dokumentų nuostatas ir aiškintinos būtent taip, kad darbuotojų 
kolektyvas neturi teisės tiesiogiai, eliminuodamas jam atstovaujančią profesinę sąjungą, susitarti dėl 
kolektyvinės sutarties pakeitimo. Šioje byloje teismai netinkamai aiškino pirmiau nurodytas normas, todėl jų 
išvada, kad 2009 m. kovo 25 d. UAB „Švyturys–Utenos alus“ darbuotojų konferencijos sprendimu buvo 
pakeistas kolektyvinės sutarties priedo – darbo apmokėjimo nuostatų 3.3.4 p., nustatant, jog šis punktas 

                                                           

1012 Streikai. Lietuvos statistikos departamento pranešimas spaudai, 2012 m. lapkričio 30 d. Prieiga per internetą: 

<http://web.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=11321&PHPSESSID=60ef15efcb0224fadff97e8b373d4faa> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
1013 Streikai. Lietuvos statistikos departamento pranešimas spaudai, 2012 m. lapkričio 30 d. Prieiga per internetą: 

<http://web.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=11321&PHPSESSID=60ef15efcb0224fadff97e8b373d4faa> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
1014 Vadovaujantis Teismų administracijos statistika, bylų dėl streikų gauta 2008 m. – 2, 2009 m. – 3, 2010 m. – 0, 2011 m. – 1, 2012 m. – 

6. 
1015 Pvz., LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2011; LAT Civilinių 

bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2011; LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų 

kolegijos 2012 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-81/2012. 

http://web.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=11321&PHPSESSID=60ef15efcb0224fadff97e8b373d4faa
http://web.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=11321&PHPSESSID=60ef15efcb0224fadff97e8b373d4faa
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įsigalios tik nuo 2010 m. balandžio 1 d., yra nepagrįsta. Darbuotojų konferencija neturėjo įgaliojimų keisti 
kolektyvinės sutarties nuostatų, todėl darbuotojų konferencijos 2009 m. kovo 25 d. sprendimas neturėjo ir 
negalėjo turėti įtakos darbo apmokėjimo nuostatų 3.3.4 p. galiojimui. Tokia išvada išplaukia ne tik iš 
pirmiau nurodytų DK normų aiškinimo, bet ir iš DK 64 str., kuriame nustatyta, kad įmonės kolektyvinės 
sutarties pakeitimo ar papildymo tvarka nustatoma įmonės kolektyvinėje sutartyje. 

Tačiau jei ir nacionaliniai, ir tarptautiniai teisės aktai numato teisę streikuoti ir netrukdyti tai vykdyti 
išrinktai darbuotojus atstovaujančiai grupei – profsąjungai, kyla klausimas, ar šis reikalavimas neapriboja 
teisės streikuoti, kai tai įvykdo visas darbuotojų kolektyvas, kurio dalimi buvo ir profsąjungų lyderiai – 
darbuotojų atstovai,1016 ir kaip teismas konstatavo – ar šie formalumai yra pažeidimas, dėl kurio 
pripažįstama, kad streikas yra neteisėtas? Tuo labiau kad matomas ir kitas teismų praktikos atvejis, kai 
streikas pripažintas teisėtu, nors ir buvo priimtas sprendimas dar nesant išreikštos darbuotojų daugumos 
valios pritarti streikui.1017 

Panašų klausimą disertacijoje nagrinėjo ir D. Petrylaitė, suabejojusi kitų valstybių (pvz., Estijos, 
Latvijos ir kt.) teisiniu reguliavimu dėl suteiktos teisės skelbti streiką platesnei auditorijai, pvz., darbuotojų 
susirinkimui. Ji argumentuoja tuo, kad „streikas yra radikali ir drastiška priemonė, <...> jo organizavimui, 
skelbimui bei vedimui turi būti taikomos konkrečios taisyklės, numatančios ir atsakomybę galimo neteisėto 
streiko atveju“.1018 Atitinkamai galima teigti, kad tik darbuotojams atstovaujantis subjektas, vadovaujantis 
Lietuvos įstatymais, bendradarbiaudamas su darbuotojų kolektyvu, gali padėti darbuotojams atstatyti 
pažeistas atitinkamas darbuotojų kolektyvo teises ir pasiekti tikslą per jiems suteiktą kraštutinę priemonę – 
streiką ir už tai būti atsakingiems. 
 

 

IV.3.2.4.2. Kolektyvinės sutarties vykdymo tinkamumo vertinimas bei streikų draudimas tam tikruose sektoriuose 

 

Europos socialinės chartijos 6 str. „Teisė į kolektyvines derybas“ apima ne tik darbdavių ir darbuotojų 
konsultavimą, savanoriškų derybų mechanizmą, kuriuo reguliuojami darbo santykiai ir darbo sąlygos 
kolektyvinėmis sutartimis, bet ir ginčų sprendimo mechanizmą, kurio paskutinė stadija – streikas. 
Pataisytosios Europos socialinės chartijos priede nustatyta, kad šalys, jei reikia, gali reglamentuoti 
naudojimosi teise streikuoti tvarką, jeigu numatyti šios teisės apribojimai yra pateisinami pagal G str. 
nuostatas. Vadinasi, tokie apribojimai streikuoti turi atitikti dvi sąlygas: būti nustatyti įstatymais ir būti 
būtini siekiant apsaugoti kitų teises ir laisves arba viešąją tvarką, nacionalinį saugumą, žmonių sveikatą ar 
dorovę.  

DK 77 str. („Streiko skelbimas“) 5 d., 78 str. („Streikų apribojimai“) ir 81 str. („Streiko teisėtumas“) 2 
ir 4 d. numato tam tikrus apribojimus, susijusius su streikų organizavimu, tarp jų yra ir draudimas skelbti 
streiką, jei šios sutarties laikomasi (DK 78 str. 3 d.). Teismui, sprendžiančiam streiko teisėtumo klausimą, 
keliama sudėtinga užduotis – įstatymų leidėjas reikalauja įvertinti kolektyvinės sutarties laikymosi klausimą, 
kadangi susitarimas dėl kolektyvinės sutarties sudarymo yra kolektyvinių derybų metu šalių pasiektas 

                                                           

1016 Žr.: TDO Asociacijų laisvės komiteto skundų tyrimo išvadas, kad grupė turi teisę prašyti kolektyvinių veiksmų. Sprendimą skelbti 

streiką gali priimti tik profesinė sąjunga, atsižvelgiant į tai, kad nėra numatyta kliūčių įkurti profesinę sąjungą, t. y. didesnių reikalavimų, 

formalumų ir pan. Priešingai – teisės skelbti streiką darbuotojų atstovams ar labiausiai atstovaujamoms profesinėms sąjungoms ribojimas 

yra laikomas nesuderinamu su Europos socialinės chartijos 6 str. 4 d. Digest of the Case Law of the European Committee of Social 

Rights, 1 September 2008. Prieiga per internetą: <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
1017 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-

141/2008 Vilniaus miesto vyriausiasis komisariatas v. Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga. 
1018 Petrylaitė D. Kolektyviniai darbo ginčai. Vilnius: Registrų centras, 2005, p. 189. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf
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rezultatas ir niekas negali nei kištis į derybų procesą, nei kitaip daryti įtaką jo rezultatams. Kaip pažymėjo 
LAT,1019 sprendžiant, ar šalių sudaryta kolektyvinė sutartis buvo vykdoma tinkamai, šiuo atveju vertintina, 
ar šalys derėjosi ir ar derybos vyko sąžiningai. Kolektyvinių derybų sąžiningumo principas1020 reiškia 
stengimąsi pasiekti susitarimą, dorą ir konstruktyvų elgesį vedant derybas, nepateisinamo derybų vilkinimo 
vengimą ir abipusį prisiimtų įsipareigojimų gerbimą, sąžiningai atsižvelgiant į derybų rezultatus. Kita vertus, 
šalys, pradėdamos derėtis, turi suvokti, kad bendras sprendimas gali būti ir nepriimtas, nepaisant sąžiningų 
pastangų susitarti, t. y. vien ta aplinkybė, kad šalys derybose nepriėmė abi šalis tenkinančio sprendimo, 
savaime nereiškia nesąžiningų derybų. Atitinkamai Teisėjų kolegija, analizavusi DK normas, kolektyvinę 
sutartį, darbo apmokėjimo nuostatas, nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, kad šalių derybos dėl atlyginimų 
peržiūrėjimo įvyko (2011 m. sausio 25 d., 2011 m. vasario 23 d. susitikimo protokolai, 2011 m. balandžio 
15 d. susitikimas su profesinėmis sąjungomis, 2011 m. gegužės 12 d., 2011 m. gegužės 31 d. taikinimo 
komisijos posėdžių protokolai), o atsakovams neįrodžius kolektyvinės sutarties pažeidimo, konstatavo, kad 
kolektyvinės sutarties yra laikomasi.1021 Tačiau toks teismo sprendimas formuoja klaidingą praktiką, nes 
šalių ginčą dėl to, kiek turi būti didinamas atlyginimas arba koks – darbuotojų ar darbdavio – ekonominis 
interesas turi būti tenkinamas, ar susitarimas pasiektas, gali išspręsti tik pačios šalys per ekonominius 
svertus (šiuo atveju darbuotojai – naudodamiesi teise į streiką).1022 

Kaip pastebi T. Bagdanskis,1023 nagrinėjęs įspėjimo apie būsimo streiko pradžią termino nustatymą ir 
darbuotojų teisės streikuoti suvaržymus, TDO Asociacijų laisvės komitetas1024 1996 m. nurodė baigtinį 
sąrašą veiklų,1025 kuriose gali būti apribojama teisė streikuoti ir taikomas ilgesnis įspėjimo apie būsimą 
streiką terminas. Tačiau reikėtų nesutikti su T. Bagdanskiu, kad į šį įmonių sąrašą turi atsižvelgti DK 77 str. 
5 d. neįvardytų įmonių darbuotojai. Visų pirma, šio komiteto pateiktas įmonių sąrašas neatitinka šių dienų 
žmogaus gyvybei, sveikatai ir saugumui keliamų reikalavimų minėtose įmonėse ir yra labai ilgas. Nurodyta 
net 20 ūkio veiklos sričių, tarp jų – viešbučiai, bankai, statyba ir kt., kurios išplečia ir neproporcingai 
suvaržo teises į streiką. Antra, DK 77 str. 5 d. pateiktas įmonių sąrašas yra baigtinis ir šių įmonių 
organizuojamiems streikams keliami ne tik ilgesnio įspėjimo apie būsimą streiką termino reikalavimai, bet ir 
kiti, DK 80 str. 2 d., numatyti reikalavimai, kurie suponuoja pareigas ne tik ginčo šalims, bet ir atitinkamai 
valstybės arba savivaldybės vykdomajai institucijai. Taip pat reikia pažymėti, kad DK 80 str. 1 d. numatytas 
bendras reikalavimas – streiko komitetas kartu su darbdaviu privalo užtikrinti turto ir žmonių apsaugą, o 
teismas, sprendžiantis apie streiko teisėtumą, visada gali vadovautis DK 81 str. 2 ir 4 d. numatytais bendrais 

                                                           

1019 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-81/2012 AB „Švyturys“ v. AB 

„Švyturys“ profesinė sąjungos organizacija, „Utenos alaus“ darbininkų sąjunga bei AB „Švyturys“ profesinės sąjungos organizacija ir 

„Utenos alaus“ darbininkų sąjungos jungtinė atstovybė. 
1020 DK 48 str. 3 d. numatytas sąžiningumo principas įtvirtintas vadovaujantis TDO konvencijos Nr. 154 „Dėl kolektyvinių derybų 

skatinimo“ nuostatomis. TDO Asociacijų laisvės komitetas, atkreipdamas dėmesį į svarbą, kurią jis skiria pareigai gera valia dalyvauti 

derybose, yra nustatęs šiuos principus: 1) svarbu, kad darbdaviai ir profesinės sąjungos derybose dėtų visas pastangas, jog būtų pasiektas 

susitarimas, be to, realios ir konstruktyvios derybos yra būtinas komponentas sukurti ir palaikyti šalių abipusio pasitikėjimo ryšį; 2) 

derybose turi būti vengiama bet kokių nepagrįstų delsimų; 3) susitarimai turėtų susaistyti šalis.  
1021 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-

81/2012 AB „Švyturys“ v. AB „Švyturys“ profesinė sąjungos organizacija, „Utenos alaus“ darbininkų sąjunga bei AB „Švyturys“ 

profesinės sąjungos organizacija ir „Utenos alaus“ darbininkų sąjungos jungtinė atstovybė. 
1022 Ten pat. 
1023 Bagdanskis T. Peculiarities of the Settlement of Collective Labour Disputes in Lithuania // Jurisprudence, 2012, No. 19 (4), p. 1585–

1601. 
1024 Šis Komitetas yra TDO institucija, veikianti nuo 1952 m. ir nagrinėjanti TDO valstybių narių pareiškimus ir skundus dėl asociacijų 

laisvės pažeidimų ir rengianti išvadas bei rekomendacijas. 
1025 Freedom of Association: Digest of Decisions and Principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the 

ILO. Fifth (Revised) Edition. International Labour Office, Geneva, 2006. Prieiga per internetą: 

<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_090632.pdf>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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reikalavimais ir įvertinti tiesioginę grėsmę, kylantį pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ir saugumui. Kita 
vertus, jau 2006 m. TDO Asociacijų laisvės komiteto ataskaitos 541 p.1026 numatė, kad šis komitetas daug 
kartų nurodė, kad nacionaliniai streikai yra teisėti tiek, kiek jais siekiama ekonominių ir socialinių tikslų ir 
nėra tik politinio pobūdžio. Streikų draudimas gali būti priimtinas tik valstybės tarnautojams, veikiantiems 
valstybės vardu arba teikiantiems viešąsias paslaugas siaurąja šios sąvokos prasme, t. y. paslaugas, kurių 
nutraukimas gali sukelti pavojų asmens gyvybei, saugai arba sveikatai visiems arba daliai gyventojų. Tačiau 
po 2004 m. ir 2006 m. Europos socialinių teisių komiteto Lietuvai pateiktų išvadų, kad „numatytas 
absoliutus streikų draudimas elektros, centralizuoto šildymo ir dujų tiekimo įmonėse pažeidė pataisytą 
chartiją“,1027 DK 78 str. 2008 m. buvo pakeistas, paliekant tik draudimą skelbti streiką greitosios medicinos 
pagalbos tarnybos darbuotojams, jų reikalavimų sprendimą paliekant Vyriausybei, pasikonsultavus su 
kolektyvinio ginčo šalimis.1028 Anot šio komiteto, draudžiama streikuoti sektoriuose, kurie yra labai svarbūs 
bendruomenėje, tarnauja teisėtam tikslui, nes šių sektorių streikai gali kelti grėsmę viešajam interesui, 
nacionaliniam saugumui ir / ar visuomenės sveikatos apsaugai. Tačiau tiesiog uždrausti streikus 
pagrindiniuose sektoriuose – ypač kai jie yra plačiai apibrėžti, t. y. „energija“ arba „sveikata“ – nėra laikytina 
proporcingu kiekvieno konkretaus sektoriaus reikalavimu. Minimalus tokių paslaugų įvedimo reikalavimas 
šiuose sektoriuose gali būti laikomas atitinkančiu Europos socialinės chartijos 6 str. 4 d. reikalavimus.1029 
Nurodyto Komiteto neįtikino DK paliktas vienintelis sektorius, kuriame iš viso draudžiama streikuoti,1030 
nors bendros išlygos iš Europos socialinės chartijos G str. reikalavimų numato apribojimus, susijusius su 
streiko organizavimu, pvz., vykstant streikui tam tikroje ūkio šakoje (sveikata, maitinimas, transportas ir 
pan.), streiko organizatoriai turi pasirūpinti būtinomis minimaliomis paslaugomis šio sektoriaus veikloje, 
kad būtų apsaugotos kitų teisės ir laisvės arba viešoji tvarka, nacionalinis saugumas, žmonių sveikata ar 
dorovė. Lietuvos teisės aktai numato galimybę medicinos įmonių darbuotojams skelbti streiką (taip pat 
įspėjamąjį) (DK 77 str. 4 ir 5 d.), užtikrinant minimalias sąlygas, būtinas neatidėliotiniems (gyvybiniams) 
visuomenės poreikiams tenkinti (DK 81 str. 4 d.). Tačiau pagal DK 78 str. 1 d. vienintelė pirmosios 
pagalbos tarnyba, kurios darbuotojams draudžiama streikuoti, vienu atveju savo kolektyvines atstovavimo 
teises gali perduoti medicinos darbuotojų šakos profesinei sąjungai ar kitai jungtinei profsąjungų atstovybei. 
Kitu atveju darbuotojų reikalavimų sprendimas paliktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, nors tokių 
procesų vykdymo tvarka nereglamentuota. 

                                                           

1026 Ten pat. 
1027 European Social Charter (Revised). European Committee of Social Rights. Conclusions, 2010 (Lithuania). Articles 2, 4, 5, 6, 21, 22, 

26, 28 and 29 of the Revised Charter. December, 2010. Prieiga per internetą:  

<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/conclusions/State/Lithuania2010_en.pdf>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1028 Toks teisinis reguliavimas neturi precedento ir praktikos, todėl kyla nemažai klausimų, pvz., kokia tvarka turi būti sprendžiamas 

iškilęs ginčas, kas bus, jei Vyriausybė neatsižvelgs į reikalavimus, jei nespręs, vilkins klausimo sprendimą ir pan.  
1029 Digest of the case law of the European Committee of Social Rights. 1 September 2008. Council of Europe. Prieiga per internetą: 

<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1030 Įdomu tai, kad nuo 2013 m. birželio 28 d., įsigaliojus Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimams, profesinių sąjungų narių teisės ir 

pareigos išskiriamos pagal tai, kokiais darbo ar tarnybos santykiais šie nariai yra susisaistę: 1) teisėtai dirbantys pagal darbo sutartis ar 

kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje turi visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas 

profesinių sąjungų įstatuose (statute); 2) kiti profesinių sąjungų nariai turi visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas 

profesinių sąjungų įstatuose (statute), išskyrus teisę balsuoti priimant sprendimus dėl streiko skelbimo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir 

vykdymo bei dėl kitų klausimų, kurie gali turėti įtakos darbuotojų ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais dirbančių asmenų teisėms ir 

pareigoms. Antrajai kategorijai priskirtini nariai (nors iš esmės nėra lengva nustatyti, kas yra „kiti“, bet greičiausiai turimi omenyje 

valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai ir pareigūnai), kuriems draudžiama dalyvauti priimant sprendimus visose esminėse socialinio 

dialogo ir kolektyvinių teisių gynimo srityse. Nieko nenurodyta apie neigiamą įtaką ar galimą žalą žmogaus sveikatai ir gyvybei ar kitoms 

žmogaus teisėms. Plačiau žr.: Profesinių sąjungų įstatymo preambulės, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 straipsnių ir IV skirsnio 

pavadinimo pakeitimo įstatymas // Valstybės žinios, 2013, Nr. 68-3405. 
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TDO Asociacijų laisvės komitetas laikosi nuomonės, kad sąlygos, kurios turi būti įstatymų nustatytos 
tam, jog streikas būtų pripažintas teisėtu, turi būti protingos ir iš esmės neapriboti profesinėms sąjungoms 
prieinamų veikimo būdų. DK 81 str. nustatyta, kad, paskelbus streiką, darbdavys ar reikalavimus gavęs 
subjektas gali kreiptis į teismą dėl streiko pripažinimo neteisėtu. Teismas pripažįsta streiką neteisėtu, jeigu 
jo tikslai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kitiems įstatymams arba jeigu jis paskelbtas 
nesilaikant DK nustatytos tvarkos ir reikalavimų (DK 81 str. 2 d.). Pagal DK 80 str. (2010 m. birželio 22 d. 
įstatymo Nr. XI-927 redakcija) 2 d. streiko metu DK 77 str. 5 d. nurodytose įmonėse, įstaigose, 
organizacijose1031 turi būti užtikrintos neatidėliotiniems (gyvybiniams) visuomenės poreikiams tenkinti 
būtinos minimalios sąlygos (paslaugos); jas savo susitarimu per tris dienas nuo įspėjimo apie būsimą streiką 
įteikimo darbdaviui dienos nustato kolektyvinio darbo ginčo šalys ir apie tai atitinkamai raštu informuoja 
Vyriausybę arba savivaldybės vykdomąją instituciją; šių sąlygų vykdymą užtikrina streiko komitetas, 
darbdavys ir jų paskirti darbuotojai. Dažnai teismas, vertindamas, ar streikas yra teisėtas ir ar buvo skelbtas 
laikantis visų įstatymo reikalavimų, susiduria ir su DK taikymo problemomis. Viena iš jų – dėl 
neatidėliotinų visuomenės poreikiams tenkinti būtinų minimalių sąlygų (paslaugų) užtikrinimo. Kaip jau 
nurodyta, kai kurioms DK 77 str. 5 d. numatytoms įmonėms šis reikalavimas yra imperatyvus, tačiau DK 
81 str. 4 d. įtvirtintas reikalavimas nėra siejamas su DK 77 str. 5 d. numatytomis įmonėmis, todėl kiekvienu 
atveju teismai tai vertina individualiai ir sprendimai būna įvairūs. Pvz., LAT, išsprendęs bylą, nutarė ieškovo 
Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato reikalavimą panaikinti, atsakovo Vilniaus apskrities 
ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos tarybos 2007 m. vasario 12 d. sprendimą skelbti streiką 
atmesti, nes bylą nagrinėjusių teismų nustatytos šių darbuotojų vykdomos darbo funkcijos nepriskirtinos 
prie pagrindinių ieškovo įgyvendinamų funkcijų, jos nėra gyvybiškai reikšmingos.1032 Priešingas sprendimas, 
kurį aukštesniosios instancijos teismai panaikino,1033 buvo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 
20 d. nutartis, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – AB „Švyturys“ profesinės sąjungos 
organizacijos, „Utenos alaus“ darbininkų sąjungos, UAB „Švyturys-Utenos alus“ Jungtinės profesinių 
sąjungų atstovybės skelbto 2011 m. birželio 15 d. streiko atidėjimą trisdešimčiai dienų – panaikinta Klaipėdos 
miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 5 d. sprendimu. Teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės 
negalėjo būti taikomos vadovaujantis DK 81 str. 4 d., nes negalima pripažinti, kad dėl alaus gamybos 
sustabdymo (dėl streiko) gali būti neužtikrinti neatidėliotini (gyvybiški) visuomenės poreikiai ir tai gali sukelti 
pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ir saugumui. 

Dar kitą sprendimą teismas priėmė byloje, kurioje Kauno troleibusų vairuotojų profesinės sąjungos 
2009 m. rugpjūčio 24 d. paskelbtą įspėjamąjį streiką pripažino neteisėtu.1034 „Nustatyta, kad atsakovas ne tik 
nedalyvavo užtikrinant būtinas minimalias paslaugas neatidėliotiniems (gyvybiniams) visuomenės 
poreikiams tenkinti, taip nevykdydamas DK 80 str. 2 d. įtvirtinto reikalavimo, bet ir kliudė kitoms šalims jas 
užtikrinti. TDO Asociacijos laisvės komitetas, formuluodamas teisės streikuoti įgyvendinimo principus, yra 
pripažinęs, kad viena iš streiko teisėtumo sąlygų turėtų būti laisvės dirbti nestreikuojantiems asmenims 
garantavimas (TDO, 1996d, par. 586; 1998c, 310th Report, par. 496, 497); TDO Ekspertų komitetas yra 
                                                           

1031 Tarp jų: geležinkelių ir miesto visuomeninio transporto, civilinės aviacijos, medicinos, vandens, elektros energijos, šilumos ir dujų 

tiekimo, kanalizacijos ir atliekų išvežimo įmonėse. Matoma, kad įmonių sąrašas baigtinis. 
1032 Pagal bylos duomenis akivaizdu, kad ginčijamas streikas negalėtų sukelti ieškovo veiklos sustabdymo. Ieškovas byloje nepateikė 

įrodymų, kad tų jo struktūrinių padalinių, kuriuose buvo skelbiamas ginčijamas streikas, pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų darbo 

funkcijų vykdymas yra toks svarbus, kad jo sustabdymas dėl streiko būtų susijęs su sunkiais ir pavojingais padariniais visuomenei arba 

žmonių gyvybei ar sveikatai (CPK 178 str.). Teisėjų kolegija pažymi, kad šis nustatytas DK 77 str. 4 d. pažeidimas nėra pagrindas naikinti 

apskųstus sprendimą ir nutartį, nes nevertintinas kaip galėjęs turėti įtakos neteisėtiems procesiniams sprendimams priimti (CPK 346 str. 

2 d. 1 p.). Plačiau žr.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2008. 
1033 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-81/2012. 
1034 Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-181-324/2010; Kauno apygardos teismo 2009 m. 

rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1710-324/2009. 
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pritaręs šiam principui, analizuodamas konkrečią situaciją, susijusią su streiko piketu, dėl kurios pabrėžta, 
kad tokio pobūdžio veiksmai turėtų būti taikūs ir neprivesti prie smurto prieš asmenis (TDO, 1994a, par. 
174). Pagal byloje buvusius duomenis streike dalyvavę profesinės sąjungos nariai trukdė ieškovo 
darbuotojams, nedalyvaujantiems streike, 2009 m. rugpjūčio 17 d. pradėti savo funkcijas, t. y. išvažiuoti su 
transporto priemonėmis ir teikti keleivių vežimo paslaugą, jiems darytas netoleruotinas psichologinis 
spaudimas.“1035 Teisėjų kolegija konstatavo, kad atsakovo atsisakymas dalyvauti užtikrinant būtinas 
minimalias paslaugas neatidėliotiniems (gyvybiniams) visuomenės poreikiams tenkinti streiko metu, kai ši 
pareiga imperatyviai įtvirtinta DK 80 str. 2 d., trukdymas šią pareigą įgyvendinti kitai šaliai, taip pat 
skelbimas streiko, turint omenyje įmonės finansinę būklę, negali būti pripažįstama proporcinga darbuotojų 
interesų gynimo priemone, ir visa tai leido nustatyti, kad 2009 m. liepos 21 d. profesinės sąjungos 
paskelbtas (2009 m. rugpjūčio 17 d. – įspėjamasis ir nuo 2009 m. rugpjūčio 24 d. – neterminuotasis) streikas 
buvo neteisėtas (DK 81 str. 2 d.).1036 

Apibendrinant galima teigti, kad kai kurie nurodyti teismų sprendimai, kuriais streikai buvo pripažinti 
neteisėtais, kelia abejonių dėl derybų laisvės ir pačios teisės streikuoti įgyvendinimo aiškinimo. Tai, kad 
pagal DK 78 str. 1 d. likusi vienintelė pirmosios pagalbos tarnyba, kurios darbuotojams draudžiama 
streikuoti, ir šių darbuotojų reikalavimų sprendimas paliktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, lieka 
neaišku dėl šios nuostatos įgyvendinimo, nes nėra nustatytos tokių procesų tvarkos. Siūlytina atsižvelgti į 
Europos socialinių teisių komiteto išvadas ir paliekant bendras principines nuostatas pakeisti DK 78 str. 
1 d.: „Draudžiama streikuoti sektoriuose, kurie yra labai svarbūs bendruomenėje, tarnauja teisėtam tikslui, ir 
šiuose sektoriuose streikai gali kelti grėsmę viešajam interesui, nacionaliniam saugumui ir / ar gali sukelti 
pavojų asmens gyvybei, saugai arba sveikatai visiems arba daliai gyventojų.“  

Taip pat trūksta aiškumo taikant DK 80 str. 2 d., 77 str. 5 d. ir 81 str. 4 d., kai reikia nustatyti, kada ir 
kam streiko metu turi būti užtikrintos neatidėliotiniems visuomenės poreikiams tenkinti būtinos minimalios 
sąlygos (paslaugos), nes DK 77 str. 5 d. numatytas baigtinis tokių įmonių sąrašas, tačiau kiti DK straipsniai 
ir teismai jas aiškina plačiau. Tad ginčų, kylančių iš kolektyvinių darbo santykių nagrinėjimo, įstatymuose 
įtvirtintas reglamentavimas yra nenuoseklus ir neaiškus.  

  

 

  

                                                           

1035 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2011; LAT Civilinių bylų 

skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2011. 
1036 Ten pat. 
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V. SOCIALINIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS 

 

 

V.1. Teisė į socialinę apsaugą 

 
 

Dr. Vida Petrylaitė 
 

V.1.1. Užtikrinimo padėtis Lietuvoje 2008–2013 m.  

 

Užtikrinti socialinės apsaugos garantijas – modernios, demokratiškos ir socialiai orientuotos valstybės 
pareiga. Asmens teisė į socialinę apsaugą reguliuojama ir nacionalinių, ir tarptautinių bei regioninių teisės 
aktų. Teisės į socialinę apsaugą pagrindus įtvirtina Lietuvos Respublikos Konstitucija, atskiruose 
straipsniuose apibrėždama pagrindinius socialinės apsaugos principus, taikomus esant įvairioms 
socialinėms rizikoms. Asmens teisę į socialinę apsaugą, jos principus, minimalius standartus nustato 
tarptautiniai teisės aktai: Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos, Europos socialinė chartija, 
Europos socialinės apsaugos kodeksas1037 ir kiti teisės aktai. Jų nuostatų įgyvendinimas Lietuvoje 
reikšmingas ne tik tuo, jog valstybė, įsipareigojusi laikytis šių standartų, įgyja modernios, socialinę gerovę 
puoselėjančios valstybės vardą. Tinkamas tarptautinių principų laikymasis leidžia tikėtis, kad socialinė 
apsauga bus ne deklaratyvi, o iš tiesų užtikrins asmens apsaugą. 

Tačiau vien teisės į socialinę apsaugą pripažinimas ir jos formų įtvirtinimas teisės aktuose 
negarantuoja, kad kiekviename visuomenės raidos etape socialinė apsauga bus pakankama ir prieinama 
visiems asmenims, kuriems jos reikia. Taip atsitinka dėl to, jog socialinės apsaugos sritis yra viena iš 
jautriausių ir greičiausiai veikiama daugelio objektyvių reiškinių. Socialinės apsaugos įgyvendinimą ypač 
lemia ekonominė valstybės padėtis, demografinė situacija, darbo rinkos pokyčiai, migracija ir kt. 
Įstatymų leidėjui tenka svarbi užduotis – atsižvelgiant į minėtus pokyčius, peržiūrėti teisės aktus, 
nustatančius asmens teisę į atskiras socialinės apsaugos išmokas. Vykdant šią užduotį, turi būti laikomasi 
dviejų svarbių principų. Pirma, socialinės apsaugos priemonės turi atitikti finansines valstybės galimybes. 
Antra, net ir mažinant socialinės apsaugos mastą dėl nepalankios ekonominės situacijos, turi būti 
užtikrinama konstituciškai įtvirtinta asmens teisė į socialinę apsaugą.  

Nagrinėjant 2008–2013 m. situaciją ir pokyčius, akivaizdu, jog per šį laikotarpį būtent ir teko 
spręsti klausimus, susijusius su socialine apsauga. Negerėjanti demografinė situacija, ekonomikos krizė, 
didelis nedarbas ir kiti neigiami veiksniai privertė įstatymų leidėją priimti svarbius, nors ir visuomenės 
nepalankiai įvertintus sprendimus. Vienas iš pirmųjų teisės aktų, kurį priėmus pradėta mažinti socialinės 
apsaugos išmokas, buvo Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis 
įstatymas.1038 Šis įstatymas nustatė valstybinių pensijų, valstybinių socialinio draudimo pensijų 
perskaičiavimo ir šių išmokų mokėjimo asmenims, turintiems draudžiamųjų pajamų, tvarką; motinystės, 

                                                           

1037 European Code of Social Security. Council of Europe, Strasbourg, 16.IV.1964. Prieiga per internetą: 

<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/048.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1038 Valstybės žinios, 2009, Nr. 152-6820. 
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tėvystės, motinystės (tėvystės), nedarbo socialinio draudimo pašalpų, perskaičiavimo ir 
kompensuojamojo uždarbio socialinio draudimo pašalpoms skaičiuoti naujo maksimalaus dydžio 
nustatymo tvarką, išmokos vaikui mokėjimo sąlygas ir dydžius. Nors įstatymas iš dalies pablogino 
daugelio išmokų gavėjų padėtį, tačiau jo priėmimas buvo pateisinamas krizės metu. Kaip nurodė 
įstatymų leidėjas, priimant šį įstatymą, tiesiogiai remtasi KT suformuota praktika,1039 jog išimtiniais 
atvejais, kai valstybėje yra susidariusi ypatinga padėtis (ekonomikos krizė, gaivalinė nelaimė ir pan.), kai 
neįmanoma sukaupti tiek lėšų, kiek būtina išmokoms mokėti, išmokų santykių teisinis reguliavimas gali 
būti laikinai koreguojamas. Išmokos gali būti mažinamos tokiu mastu, koks būtinas gyvybiškai svarbiems 
visuomenės interesams užtikrinti ir kitoms konstitucinėms vertybėms apsaugoti.  

Įstatymo leidėjo teisę (ar net pareigą) subalansuoti socialinės apsaugos sistemos finansus KT 
patvirtino ir vėlesniame 2010 m. balandžio 20 d. sprendime,1040 nurodydamas, jog socialinio solidarumo 
principas suponuoja tai, kad tam tikrų įsipareigojimų vykdymo našta tam tikra apimtimi turi būti 
paskirstyta ir visuomenės nariams, tačiau tas paskirstymas turi būti konstituciškai pagrįstas, jis negali būti 
neproporcingas, negali paneigti valstybės socialinės orientacijos ir iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
kylančių įpareigojimų valstybei.  

Nors išmokų dydžių ir jų skyrimo sąlygų griežtinimas tiesiogiai paveikė didžiąją dalį Lietuvos 
gyventojų, tačiau, eksperto nuomone,1041 tokie sprendimai buvo neišvengiami. Socialinių išmokų, ypač 
socialinio draudimo forma finansuojamų, mokėjimo galimybės tiesiogiai susijusios su valstybės ar 
socialinio draudimo fondo pajamomis. Pasak eksperto, negali būti tokios situacijos, kai dirbančių ar kita 
ekonomine veikla užsiimančių asmenų pajamos ir gyvenimo lygis smunka, o socialinės išmokos išlaiko 
ikikrizinį lygį.1042 Tačiau ir mažinant išmokas ar griežtinant jų skyrimo ir mokėjimo sąlygas, turi būti 
laikomasi pagrindinių socialinės apsaugos principų, tokių kaip solidarumas, poreikių atskleidimas, įmokų 
ir išmokų tinkamas santykis ir kt. Pasak eksperto, ne visų išmokų atžvilgiu tą pavyko padaryti. Pvz., 
sprendimai dėl sumažintų pensijų kompensavimo, nedarbo draudimo išmokos dydžio apribojimo gali 
būti vertinami kritiškai. 

Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas buvo ne vienintelė priemonė, 
lėmusi svarbius pokyčius socialinės apsaugos sistemoje. Dėl kai kurių socialinių išmokų buvo priimti 
ilgalaikiai sprendimai, iš pirmo žvilgsnio nesusiję su tuometine ekonomikos krize, tačiau turintys 
ypatingą reikšmę ir poveikį ateities socialinės apsaugos priemonėms. 

Nuo 2012 m. pradėtas vėlinti senatvės pensijos amžius. Kasmet pensinis amžius moterims 
vėlinamas 4 mėn., vyrams – 2 mėn., kol 2026 m. pasieks 65 m. ribą abiejų lyčių asmenims. Taigi šiuo 
teisiniu reguliavimu įstatymų leidėjas priėmė du svarbius sprendimus: pirma, vėlinamas pensinis amžius, 
antra, jis suvienodinamas vyrams ir moterims.1043 Pagrindinis priimto įstatymo tikslas – atsižvelgiant į 
ekonomikos ir finansų krizės pasekmes, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme įtvirtinti 
priemones, padėsiančias ilgu laikotarpiu sumažinti demografinės situacijos įtaką finansiniam valstybinio 
socialinio draudimo sistemos tvarumui.1044 Laipsniškas pensinio amžiaus vėlinimas yra būtinas 

                                                           

1039 Pvz., žr.: KT 2007 m. spalio 22 d. (Valstybės žinios, 2007, Nr. 110-45), 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimas (Valstybės žinios, 2008, 

Nr. 150-6106).  
1040 Valstybės žinios, 2010, Nr.46-2219. 
1041 Autorės interviu su ekonomistu, socialinių mokslų daktaru, 2012 m. birželio 27 d.  
1042 Ten pat.  
1043 Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21, 25, 33, 56, 57, 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo 

įstatymas // Valstybės žinios, 2011, Nr. 77-3723.  
1044 Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21, 25, 33, 56, 57 ir 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo 

įstatymo projekto XIP-2237 aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=375393&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 



 

-208- 

 

užtikrinant teisėtus asmenų lūkesčius, tačiau abejotina, ar pereinamasis laikotarpis nuo įstatymo 
priėmimo iki jo įsigaliojimo ir faktinio pensinio amžiaus vėlinimo nėra per trumpas.  

Socialinio draudimo sistemoje 2009 m. įvyko esminių pokyčių išplečiant draudžiamųjų socialiniu 
draudimu kategoriją, ypač ligos ir motinystės socialiniu draudimu. Nuo 2009 m. sausio 1 d. ligos ir 
motinystės socialiniu draudimu motinystės (tėvystės) pašalpoms gauti privalomai pradėti drausti 
savarankiškai dirbantys asmenys (išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo 
liudijimus): individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų nariai, ūkininkai ir jų partneriai, taip pat 
advokatai, advokatų padėjėjai, notarai bei antstoliai; asmenys, gaunantys pajamų iš sporto veiklos, 
atlikėjo veiklos arba veiklos pagal autorines sutartis. Akivaizdu, kad draudžiamųjų asmenų kategorija 
išplėsta kiek įmanoma, apimant beveik visus ekonomiškai aktyvius Lietuvos gyventojus, netgi įtraukiant 
tuos asmenis, kurių veikla apskritai neturi darbo požymių, yra nenuolatinė ir (ar) trumpalaikė. 
Pastebėtina, kad naujos asmenų kategorijos yra privalomai draudžiamos ir turi mokėti socialinio 
draudimo įmokas net ir tuo atveju, kai ligos ir motinystės socialiniu draudimu jie jau yra apdrausti, pvz., 
kaip asmenys, dirbantys pagal darbo sutartį, ar valstybės tarnautojai.  

Įtraukiant naujus asmenis į socialinio draudimo sistemą, buvo siekiama įgyvendinti tiek iškeltą 
uždavinį subalansuoti socialinio draudimo biudžetą, tiek numatyti papildomas socialines garantijas tam 
tikroms asmenų grupėms. Tačiau reikia nepamiršti, kad bus ne tik gaunama papildomų pajamų iš naujų 
draudžiamųjų asmenų grupių, bet kartu atsiras ir papildomų išlaidų skiriant ir mokant motinystės ar 
tėvystės pašalpas šiems asmenims. Beje, dėl gana ilgo socialinio draudimo stažo reikalavimo, norint 
nustatyti teisę į motinystės ar tėvystės išmokas, šių išmokų mokėjimas ir lėšų joms poreikis „nukeltas“ į 
ateitį. Kartu buvo nustatytas ilgesnis ligos ir motinystės draudimo laikotarpio reikalavimas teisei į 
motinystės ar tėvystės1045 pašalpas įgyti. Nuo 2009 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauji, griežtesni, reikalavimai: 
reikalaujama ne trumpesnio kaip 9 mėn. per paskutinius 24 mėn., o nuo 2009 m. spalio 1 d. – ne 
trumpesnio kaip 12 mėn. per paskutinius 24 mėn. ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo šioms 
pašalpoms skirti. Kai kurių ekspertų nuomone,1046 toks sąlygų griežtinimas yra pateisinamas. Pirma, iki 
2009 m. galiojusi pašalpų sistema buvo pernelyg dosni, antra, sugriežtinus reikalavimus, siekiama 
išvengti piktnaudžiavimo atvejų.  

Griežtesnės ir labiau ribojančios išmokų dydžius sąlygos buvo nustatytos ir kitoms išmokų rūšims: 
galioja maksimalaus nedarbo draudimo išmokos dydžio ribojimas, išmokos vaikui skyrimas visais 
atvejais susietas su tėvų pajamomis, pradėta socialinių pašalpų skyrimo reforma, tam tikroms 
(eksperimente dalyvaujančioms) savivaldybėms leidžiant nustatyti tokios paramos teikimo sąlygas.  

Kaip jau nurodyta, socialinės apsaugos sistema yra ypač jautrus klausimas. Šį ypatumą lemia ne tik 
aptartos objektyvios priežastys, bet ir sistemos reikšmė kiekvienam visuomenės nariui. Suprantama, jog, 
keičiant teisės aktų reguliavimą, visuomenėje kilo daug diskusijų, buvo reiškiamas nepasitenkinimas 
socialine apsauga valstybėje. Analizuojant naujienų portalo „Delfi“ pateikiamas publikacijas, galima 
daryti išvadą, jog aktualiausi visuomenei klausimai išliko to paties pobūdžio – senatvės pensijų, 
motinystės ar tėvystės pašalpų, paramos nedarbo atveju klausimai.  

Apžvelgtos teisinio reguliavimo bei visuomenei opiausių socialinės apsaugos klausimų aktualijos 
leidžia išskirti kelias socialinės apsaugos sritis, kurios kelia daugiausia diskusijų ir kurių reguliavimas bei 
įgyvendinimas gali būti analizuojami asmens konstitucinės teisės į socialinę apsaugą aspektu, tai yra: 

                                                           

1045 Motinystės ar tėvystės pašalpų sąvoka šiame tyrime apima visas tris su vaiko gimimo ir jo priežiūros laikotarpiais susijusias 

socialinio draudimo pašalpas: motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės).  
1046 Autorės interviu su ekonomistu, socialinių mokslų daktaru, 2012 m. birželio 27 d.; autorės interviu su socialinių mokslų daktaru, 

atliekančiu mokslinius tyrimus pensijų sistemos srityje, 2012 m. birželio 29 d.  
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socialinio draudimo pensijų, trumpalaikių ir vidutinės trukmės socialinio draudimo išmokų (nedarbo 
draudimo ir ligos) problematika. 

Analizuojant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtų bylų statistiką, pastebimos 
panašios tendencijos – didžiąją šio teismo nagrinėtų bylų dalį sudaro bylos dėl socialinio draudimo 
pensijų, socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpų, socialinės paramos nepasiturintiems asmenims 
skyrimo ir mokėjimo santykių.1047 Be to, nurodytu laikotarpiu KT buvo nagrinėjamos bylos, susijusios su 
socialinio draudimo pensijomis, valstybinėmis pensijomis, ligos ir motinystės socialinio draudimo 
išmokomis. Šių bylų skaičius minėtuose teismuose leidžia teigti, jog svarbiausi socialinės apsaugos 
klausimai kyla būtent dėl pensijų ir ligos bei motinystės išmokų.  

Pastebėta, kad šie klausimai sulaukė ir daugiausia visuomenės dėmesio. Nagrinėjant naujienų 
portalo „Delfi“ publikacijas, galima išskirti aktualiausias visuomenei problemas, susijusias su 
socialinėmis garantijomis.1048 Tolesniuose tyrimo poskyriuose bus aptariamos šios, autorės nuomone, 
prioritetinės, sritys, pateikiami galimi teisinio reguliavimo būdai, ekspertų vertinimai ir rekomendacijos 
dėl įstatymais įtvirtinto reguliavimo bei jo įgyvendinimo.  

 

V.1.2. Probleminiai užtikrinimo aspektai 
 

V.1.2.1. Socialinio draudimo pensijos 

 

Lietuvoje nuo 2002 m. socialinio draudimo pensijoms pradėtas taikyti nuosavybės apsaugos teisės 
principas. KT 2002 m., priimdamas precedentinį lapkričio 25 d. nutarimą, šio principo interpretaciją 
apibrėžė gana vienareikšmiškai: „Asmuo, kuris atitinka įstatymo nustatytas sąlygas senatvės pensijai gauti 
ir kuriam ši pensija yra paskirta ir mokama, turi teisę į atitinkamo dydžio piniginę išmoką, t. y. teisę į 
nuosavybę.“1049 Pažymėtina, kad daugelis autorių1050 KT poziciją, jog teisė į socialinės apsaugos išmoką 
yra teisė į nuosavybę, priima besąlygiškai, nagrinėdami nuosavybės sampratą ir teisinį režimą. Tačiau 
galima išgirsti ir mokslininkų kritikos šiuo klausimu. Vienas iš autorių1051 teigia, jog KT neapdairiai 
socialinio draudimo pensijas susiejo su asmens teise į nuosavybę, tai yra nepakankamai atsižvelgė į šioje 
sistemoje egzistuojantį solidarumo principą. Autoriaus nuomone, socialinio draudimo pensija ar bet kuri 
kita socialinė išmoka neturėtų būti siejama su nuosavybe, nes ji neatitinka tradicinės nuosavybės 
sampratos, pvz., teisės į pensiją negalima paveldėti ar kitaip perduoti kitam asmeniui. Be to, ši teisė kyla 
iš visuomenės socialinio solidarumo ir teisingumo principų. Pabrėžiama ir tai, kad socialinio draudimo 
išmokos tik iš dalies priklauso nuo asmens indėlio į fondą, t. y. nuo įmokų mokėjimo. Valstybinio 
socialinio draudimo sistema yra solidarumo principu besiremianti sistema, todėl jos negalima laikyti 

                                                           

1047 Naujausia teismo praktika. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Prieiga per internetą: <http://www.lvat.lt/lt/teismu-

praktika/naujausia-teismo-praktika.html> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1048 Nagrinėjamuoju laikotarpiu didžiausio visuomenės dėmesio sulaukė pensijų mokėjimo ir jų mažinimo, pensijų kompensavimo, 

motinystės ar tėvystės pašalpų bei kiti socialinio draudimo (nedarbo socialinio draudimo išmokų) ir socialinės paramos (socialinių 

pašalpų bei kompensacijų) klausimai. 
1049 KT 2002 m. lapkričio 25 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2002, Nr. 113-5057. 
1050 Pvz., žr.: Ruškytė R. Nuosavybė ir nuosavybės apsauga Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje // 

Konstitucinė jurisprudencija, 2009, Nr. 2 (14), p. 267–288; Jovaišas K. Nuosavybės teisinis režimas // Teisės problemos, 2006, 

Nr. 3 (53), p. 60–86. 
1051 Vaičaitis V. Teisė į pensiją ir Konstitucinio Teismo praktika // Teisė, 2010, t. 77, p. 34–49. 

http://www.lvat.lt/lt/teismu-praktika/naujausia-teismo-praktika.html
http://www.lvat.lt/lt/teismu-praktika/naujausia-teismo-praktika.html
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nuosavybe. Vis dėlto su tokia autoriaus pozicija negalima vienareikšmiškai sutikti. Manytina, kad 
solidarumo principas socialinės apsaugos sistemoje negali būti vertinamas kaip priešprieša nuosavybės 
teisės principui. Šie abu principai egzistuoja greta ir tik jų santykis turi lemiamą reikšmę nustatant 
atitinkamą pensijų ar kitų socialinių išmokų teisinį reguliavimą. Tokią reikšmę solidarumo principas įgyja 
vertinant tai, kaip įgyvendinama nuosavybės teisė į konkrečias išmokas, sprendžiant, ar valstybės 
sprendimai nepažeidžia šios teisės. Taigi pats solidarumo principas nepaneigia to, kad teisė į socialinę 
išmoką galėtų būti vertinama kaip teisė į nuosavybę, tačiau jų tarpusavio santykis turi būti teisingas.  

Nors toliau diskutuojama dėl teisės į pensiją, kaip teisės į nuosavybę, koncepcijos, akivaizdu, jog 
teismų praktikoje linkstama tiesiogiai vadovautis ir remtis KT pozicija. Analizuojant pastarųjų metų 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtas bylas dėl socialinio draudimo pensijų,1052 galima 
pastebėti, kad priimant sprendimus linkstama tiesiogiai nurodyti, jog šis teismas remiasi teisės į pensiją, 
kaip teisės į nuosavybę, principu. Be to, patys pareiškėjai vis dažniau savo reikalavimus grindžia, be kitų 
argumentų, būtent nuosavybės neliečiamumo principo taikymu.1053 Nors pensijos, kaip nuosavybės, 
principas nėra tiesioginis nurodyto teismo sprendimų motyvas, tačiau net ir tai, kad jis tik paminimas, 
leidžia teigti, jog nuosavybės principas pensijų atžvilgiu praktikoje nėra kvestionuojamas.  

 

V.1.2.1.1. Socialinio draudimo pensijų mažinimas ir jų kompensavimo problematika 

 

KT vertinant teisę į pensiją kaip teisę į nuosavybę, buvo laikomasi nuomonės, jog pensijas, kaip ir kitas 
socialines išmokas, galima mažinti tik išimtiniais atvejais, kai valstybėje yra susidariusi ypatinga padėtis, 
pvz., ekonomikos krizė. KT, vertindamas Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir 
mokėjimo laikinojo įstatymo atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, vienareikšmiškai nustatė, jog 
įstatymų leidėjas, susidarius ypatingai situacijai, kai dėl ekonomikos krizės neįmanoma sukaupti tiek lėšų, 
kiek jų būtina senatvės pensijoms mokėti, mažindamas senatvės pensijas privalo numatyti asmenims, 
kuriems tokia pensija buvo paskirta ir mokama, susidariusių praradimų kompensavimo mechanizmą, 
pagal kurį valstybė įsipareigotų tokiems asmenims, nebelikus minėtos ypatingos situacijos, per protingą 
laikotarpį teisingai kompensuoti jų praradimus, atsiradusius dėl senatvės pensijos sumažinimo.1054 Būtent 
įtvirtinus pareigą nustatyti kompensavimo mechanizmą, kilo daugiausia diskusijų.  

Vieni ekspertai laikosi nuomonės, jog kompensavimas turi būti nustatomas, tačiau konkretiems 
asmenims kompensacijos turi būti išmokamos tik tuomet ir tik tokiu mastu, kokiu leidžia socialinio 
draudimo fondo ar valstybės biudžeto padėtis.1055 Kiti specialistai apskritai kategoriškai prieštarauja 
kompensavimui. Pasak eksperto,1056 socialinio draudimo sistema Lietuvoje remiasi aiškiu solidarumo 
principu. Dirbantys (ekonomiškai aktyvūs) asmenys finansuoja nedirbančių asmenų socialines išmokas, 
taigi ir senatvės pensijas. Taikant tokį tiesioginį lėšų perskirstymą, išmokų dydis privalo priklausyti nuo 
įmokų masto, o nurodytas pensijų kompensavimo mechanizmas, iš pradžių sudarantis įspūdį, kad 
užtikrina pensininkų teises, iš tiesų turi neigiamą poveikį. Šiuo atveju gali būti pažeistas lygiateisiškumo 
principas. Asmenys, kurie dėl ekonomikos krizės neteko dalies pajamų (sumažėjo jų darbo užmokestis ir 
kitos pajamos), negali tikėtis jokio kompensavimo. Eksperto nuomone, tai nėra teisinga šių asmenų 

                                                           

1052 2011 m. gegužės 16 d. administracinė byla Nr. A502-1089/2011.  
1053 2009 m. gruodžio 21 d. administracinė byla Nr. A146-1137/2009; 2009 m. vasario 20 d. administracinė byla Nr. A822-261/2009; 

2011 m. liepos 25 d. administracinė byla Nr. A662-2635/2011.  
1054 KT 2012 m. vasario 6 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2012, Nr. 109-5528.  
1055 Autorės interviu su socialinių mokslų daktaru, atliekančiu mokslinius tyrimus pensijų sistemos srityje, 2012 m. birželio 29 d.  
1056 Autorės interviu su ekonomistu, socialinių mokslų daktaru, 2012 m. birželio 27 d.  
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atžvilgiu, kadangi nedarbingiems asmenims, kuriems pensijos buvo sumažintos dėl objektyvių 
priežasčių, kompensavimo mechanizmas taikomas. Be to, reikia nepamiršti, jog kompensavimo 
mechanizmas neišvengiamai uždės papildomą finansinę naštą ateities dirbantiems asmenims. Solidarumo 
sistemoje dalyvauja trys subjektų grupės – dabartiniai pensijos gavėjai, dirbantys asmenys ir būsimi 
dirbantys asmenys. Priimant sprendimus, turi būti paisoma visų šių grupių interesų, o pensijų 
kompensavimas tenkina tik dabartinių pensijų gavėjų interesus. Vadinasi, būtina užtikrinti, kad bet kokie 
sprendimai dėl pensijų kompensavimo būtų priimami ir įgyvendinami tik tuomet, kai socialinio 
draudimo fondo biudžetas būtų pajėgus dengti papildomus įsipareigojimus pensijų gavėjams, tuo pačiu 
metu nesukuriant papildomos naštos įmokų mokėtojams – draudėjams ir apdraustiesiems.  

 

V.1.2.1.2. Pensinio amžiaus vienodinimo problemos 

 

Dar vienas reikšmingas pokytis Lietuvos socialinio draudimo pensijų sistemoje buvo pensinio amžiaus 
reguliavimo pakeitimas – sprendimas vėlinti ir suvienodinti vyrų ir moterų pensinį amžių. Pensinio 
amžiaus vėlinimo būtinybę pripažįsta tiek politikai, tiek mokslo atstovai.  

Remiantis „Eurostato“ demografinėmis prognozėmis,1057 nuo 2009 iki 2060 m. gyventojų 
Lietuvoje sumažės iki 2,5 mln. Be to, sumažės darbingo amžiaus (15–64 m.) gyventojų nuo 58,6 iki 
41,4 proc. (skaičiuojant nuo visų gyventojų), o senyvų (65 m. ir vyresnių) gyventojų skaičius išaugs 
daugiau nei dvigubai – nuo 16 iki 32,7 proc. Tai reiškia, kad darbingo amžiaus žmonių ir vyresnių nei 
65 m. amžiaus žmonių santykis bus dar nepalankesnis. Taigi dėl demografinės situacijos ir socialinio 
draudimo įmokų mokėtojų bei išmokų gavėjų santykio blogėjimo, dėl sumažėjusio dirbančių asmenų 
skaičiaus ir nepakankamo socialinio draudimo įmokų surinkimo ateityje būtina vėlinti pensinį amžių. Ši 
priemonė turi būti numatoma ilgalaikei perspektyvai kaip nurodytų problemų sprendimo būdas. 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis,1058 2008 m. Lietuvoje vidutinė žmonių, sulaukusių 65 m. 
amžiaus, tolesnio gyvenimo trukmė tikėtina tokia: vyrų – 13,34 m., moterų – 17,98 m. Pagal „Eurostato“ 
2008 m. demografines prognozes Lietuvai vyrų, sukakusių 65 m., vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 
ilgės: 2020 m. – 14,9 m., 2050 m. – 19 m., o moterų gyvenimo trukmė 2020 m. pailgės 19 m., 2050 m. – 
22,6 m. Tai, kad daugelio žmonių darbingas amžius Lietuvoje yra ilgesnis nei dabar nustatytas pensinis 
amžius, rodo ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos duomenys: 2010 m. sausio mėn. dirbančių senatvės pensijų gavėjų tarp visų 60–65 m. 
senatvės pensininkų buvo 29 proc., o tarp visų senatvės pensininkų amžiaus grupėje nuo 65 iki 70 m. – 
13 proc.1059 Akivaizdu, kad vėlinti pensinį amžių būtina ir tai vertintina teigiamai. Nors kritikuotinas 
įstatymo leidėjo nustatytas per trumpas pereinamasis laikotarpis šiai nuostatai įgyvendinti.  

Daugelio ekspertų1060 teigiamai vertinamas ir pensinio amžiaus suvienodinimas vyrams ir 
moterims. Tendencija moterims nustatyti ankstyvesnį pensinį amžių gali būti grindžiama tuo, jog dėl 

                                                           

1057 „Eurostato“ duomenys. Eurostat. European Commission. Prieiga per internetą: 

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1058 Statistikos departamento duomenys. Prieiga per internetą: 

<http://osp.stat.gov.lt/rodikliai> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1059 Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21, 25, 33, 56, 57 ir 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo 

įstatymo projekto XIP-2237 aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=375393&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1060 Autorės interviu su ekonomistu, socialinių mokslų daktaru, 2012 m. birželio 27 d.; autorės interviu su socialinių mokslų daktaru, 

atliekančiu mokslinius tyrimus pensijų sistemos srityje, 2012 m. birželio 29 d.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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savo psichinių ir fiziologinių savybių moters organizmas yra ne toks atsparus kaip vyrų.1061 Bene 
geriausiai tokį požiūrį iliustruoja Čekijos Respublikos pensijų sistema. Šioje šalyje vyrų pensinis amžius 
yra 64 m. ir 4 mėn., o šis amžius moterims priklauso nuo užaugintų vaikų skaičiaus: nesant vaikų – 60 m. 
8 mėn.; užauginus vieną vaiką – 59 m. 8 mėn.; du vaikus – 58 m. 8 mėn; 3–4 vaikus – 57 m. 8 mėn; 5 ir 
daugiau vaikų – 56 m. 8 mėn.1062 Vis dėlto galima abejoti tokio skirtingo pensinio amžiaus nustatymo 
pagrįstumu, ar išties vis dar gali būti pateisinami tokie skirtumai, juolab kad mokslinės ir politinės 
diskusijos dėl skirtingo moterų ir vyrų pensinio amžiaus vyksta ilgą laiką. 

Vadovaujantis ES Tarybos direktyvos 79/7/EEB dėl laipsniško vienodo požiūrio į vyrus ir 
moteris principo įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje1063 nuostatomis, skirtingas moterų ir vyrų 
pensinis amžius nelaikomas diskriminacija. Taigi šios nuostatos teisiškai negalima vertinti kaip 
diskriminacinės.  

Pirmiausia kyla klausimas, kuriai iš lyčių nuostatos dėl amžiaus gali būti nepalankesnės. Viena 
vertus, tai, kad moterims pensinis amžius sukanka anksčiau, reiškia, kad ir socialinio draudimo stažo 
moteris gali turėti mažiau, vadinasi, šis rodiklis turi tiesioginės įtakos būsimos pensijos dydžiui. Taigi 
galima teigti, kad ankstyvesnis moterų pensinis amžius neigiamai veikia pensijos dydį. Tačiau tokia 
situacija būtų nepateisinama (laikoma diskriminacine) tik tokiu atveju, jei, sulaukus pensinio amžiaus, 
būtų privaloma pasitraukti iš darbo rinkos. Tačiau moterys gali apsispręsti, ar pasinaudoti įstatymo 
suteikta galimybe anksčiau išeiti į pensiją ir gauti santykinai mažesnę pensiją, ar ir sulaukus pensinio 
amžiaus toliau tęsti darbinę karjerą ir pailginti socialinio draudimo laikotarpius. Vadinasi, kol egzistuoja 
tokia pasirinkimo galimybė, nustatytas ankstyvesnis moterų pensinis amžius laikytinas ne 
diskriminuojančia, bet diferencijuojančia nuostata. 

Kita vertus, vėlesnį vyrų pensinį amžių galima laikyti jiems nepalankiu. Atsižvelgiant į pasaulyje 
nustatytą tendenciją, kad tikėtina vidutinė vyrų gyvenimo trukmė yra trumpesnė nei moterų,1064 galima 
teigti, jog susiklosto situacija, kad vyrai, galintys išeiti į pensiją vėlesnio amžiaus nei moterys, senatvės 
pensiją gauna trumpesnį laiką. 

Būtent vyrams nepalankesnis pensinio amžiaus reguliavimas kelia daugiau diskusijų. Tokio 
skirtumo nustatymo būtinybė dažniausiai grindžiama poreikiu geriau įgyvendinti lygias moterų ir vyrų 
galimybes socialinėje apsaugoje. Jau buvo nurodyta, kad socialinės apsaugos sistemos formavimo 
pradžioje buvo atkreiptas dėmesys į natūraliai susiklosčiusius skirtumus tarp moterų ir vyrų. Taigi 
pozityviosios diskriminacijos priemonėmis, t. y. ankstyvesniu moterų pensiniu amžiumi, ir buvo 
siekiama kiek įmanoma išlyginti atsirandančius skirtumus.1065 Socialinės apsaugos sistemos dažnai 
formavosi kaip sistemos, pirmiausia skirtos šeimos maitintojui socialiai apsaugoti, tačiau vėliau, vis 
daugiau moterų įsiliejant į darbo rinką, šios nuostatos pasirodė neužtikrinančios lygių galimybių. Tad 
patvirtinus nuostatą, kad vaiko auginimo laikotarpis turi būti įskaitytas į socialinio draudimo ar darbo 
stažą, kartu buvo nutarta, kad ankstyvesnis pensinis moterų amžius turėtų padėti pasiekti didesnę lygybę.  

                                                           

1061 Maculevič J. Socialinės apsaugos teisės principų samprata ir jų reikšmė formuojant socialinės apsaugos santykius // 

Jurisprudencija, 2004, Nr. 56 (48), p. 5–11.  
1062 Nuo 2011 m. pensinis amžius vyrams didinamas kasmet po 2 mėn., kol pasieks 65 m. ribą, moterims – po 4 mėn., kol pasieks 

65 m. ribą neturinčioms vaikų arba turinčioms vieną vaiką ir atitinkamai 62–64 m. ribą, jei moterys turi du ir daugiau vaikų.  
1063 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 6/24, 1979 1 10. 
1064 „Eurostato“ 2008 m. duomenimis, tikėtina vyrų gyvenimo trukmė buvo 76,4 m., moterų – 82,4 m. (pateikiamas Europos Sąjungos 

valstybių vidurkis); asmenų, sulaukusių 60 m., tikėtina tolesnio gyvenimo trukmė yra: nuo 16,1 iki 23,1 m. vyrams ir nuo 19,9 iki 

27,6 m. moterims. Prieiga per internetą:  

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal /population/data/main_tables> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1065 Barnard C. EC Employment law. Oxford, 2006, p. 500. 
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Vis dėlto šiuo metu vis labiau linkstama priimti sprendimus dėl moterų ir vyrų pensinio amžiaus 
suvienodinimo. Dauguma Europos valstybių (pvz., Belgija, Portugalija, Danija, Graikija, Airija) jau yra 
nustačiusios vienodą vyrų ir moterų pensinį amžių, o kitos šalys (pvz., Estija, Austrija, Jungtinė 
Karalystė) moterų pensinį amžių pamažu vėlina, iki jis pasieks vyrų amžiaus ribą. Lietuvoje nuo 2012 m. 
pensinis amžius pradėtas po truputį vėlinti, kol jis 2026 m. pasieks Lietuvos Respublikos valstybinių 
socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 str. tiek vyrams, tiek moterims nustatytą senatvės pensijos 
amžių – 65 m.  

Pensinio amžiaus suvienodinimas turėtų būti vertinamas kaip pagrįstas žingsnis, kadangi moterų ir 
vyrų užimtumo lygis ir pobūdis šiuolaikinėje visuomenėje skiriasi mažai, todėl ir remtis išskirtinėmis 
psichinėmis ir fiziologinėmis moterų savybėmis šiuo metu yra nelabai tikslinga. Taigi moterų ir vyrų 
pensinio amžiaus skirtumai nebėra tokie aktualūs. Be to, vietoj skirtingo pensinio amžiaus, kaip 
pozityviosios diskriminacijos priemonės, linkstama vis plačiau taikyti kitą priemonę – į stažą įskaityti 
vaiko priežiūros laikotarpius. Pastaroji priemonė leistų tikslingiau atsižvelgti į specifinę moterų padėtį ir 
užtikrinti pakankamą jų apsaugą tais laikotarpiais, kai dėl vaiko priežiūros laikotarpių jos negali gauti 
pajamų ir įgyti pensijų socialinio draudimo stažo. 

Kita vertus, reikėtų pastebėti, kad pensinio amžiaus didinimas turi probleminių aspektų. Lietuvos 
Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 57 str. 2 d. nustatyta, jog pensinis amžius 
pradedamas didinti nuo 2012 m. sausio 1 d. ir nuo kiekvienų vėlesnių metų sausio 1 d. senatvės pensijos 
amžius kasmet didinamas: moterims – 4 mėn. per metus, vyrams – 2 mėn. per metus, kol pasieks 
nustatytą 65 m. senatvės pensijos amžių.1066 Žinoma, pensinio amžiaus didinimas turi būti vykdomas 
palaipsniui, kad priešpensinio amžiaus asmenys nepatirtų nepagrįstai didelių apribojimų, nebūtų iš esmės 
pažeisti jų teisėti lūkesčiai, darbinės veiklos ir pensinio poilsio planai. Tačiau Lietuvoje pasirinktas 
laipsniško didinimo modelis turi du diskutuotinus aspektus. Pirma, manytina, kad pensinis amžius yra 
didinamas per dideliais tempais, ypač moterų atžvilgiu. Atsižvelgiant į priešpensinio amžiaus asmenų 
lūkesčius, jų sudėtingą padėtį darbo rinkoje, pensinio amžiaus didinimas 4 mėn. (moterų atžvilgiu) gali 
būti laikomas per greitu. Antrasis, dar labiau kritikuotinas aspektas, yra tai, kad moterų ir vyrų pensinis 
amžius didinamas skirtingai. Tokiu būdu moterų, patenkančių į priešpensinio amžiaus kategoriją, padėtis 
ir jų teisėti lūkesčiai nukenčia labiau nei tokios pat padėties vyrų.  

 

V.1.2.2. Teisė į socialinę apsaugą motinystės atveju: ligos ir motinystės socialinio draudimo 

             laikotarpių proporcingumo stoka 

 

Įtraukiant naujus asmenis į socialinio draudimo sistemą, buvo siekiama įgyvendinti tiek iškeltą uždavinį 
subalansuoti socialinio draudimo biudžetą, tiek numatyti papildomas socialines garantijas tam tikroms 
asmenų grupėms. Tačiau Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo1067 
nuostatos, numatančios reikalavimus išmokoms gauti, gali lemti tai, kad dalis apdraustųjų, sumokėjusių 
socialinio draudimo įmokas, teisės į pašalpą taip niekada ir neįgis. Šis įstatymas nustato, jog teisę į 
motinystės pašalpą turi apdraustieji asmenys (draudžiama juridinio fakto atsiradimo metu), turintys ne 
trumpesnį kaip 12 mėn. per paskutinius 24 mėn. ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Asmenys, 
gaunantys pajamų iš sporto ar atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, laikomi apdraustaisiais nuo 

                                                           

1066 Valstybės žinios, 2004, Nr. 171-6295 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
1067 Valstybės žinios, 2000, Nr. 111-3574 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=116582&b=
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socialinio draudimo pradžios datos iki draudžiamojo įvykio dienos, jei per šį laikotarpį buvo sumokėtos 
socialinio draudimo įmokos nuo pajamų sumos, ne mažesnės kaip šio laikotarpio minimalios mėnesinės 
algos suma. Tokie asmenys apdraustaisiais laikomi ne ilgesnį kaip 24 mėn. laikotarpį nuo socialinio 
draudimo pradžios datos. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, gali susidaryti situacija, kad asmuo, gavęs 
vienkartinį atlyginimą pagal autorinę sutartį, socialinio draudimo įmokas privalės sumokėti (nurodytas 
įstatymas nenustato jokios žemutinės pajamų sumos, nuo kurios būtų galima nemokėti įmokų), tačiau 
dėl to, kad jo autorinis atlyginimas bus mažesnis nei atitinkamo laikotarpio minimalios mėnesinės algos 
suma, jis nebus laikomas apdraustu, taigi neįgis teisės ir į socialinio draudimo motinystės pašalpą. 
Analogiška situacija susidarys ir tuomet, kai asmuo, gavęs autorinį atlyginimą, kad ir kokio jis būtų 
dydžio, ir nuo šios sumos sumokėjęs įmokas, praėjus nurodytam 24 mėn. terminui, nebeteks teisės gauti 
pašalpos, nes nebetenkins keliamų reikalavimų. Tokie atvejai gali būti reti, tačiau reikia nepamiršti, kad 
pagrindinis socialinio draudimo organizavimo principas yra visuomenės narių solidarumas, kuris 
reikalauja, kad asmuo, šiuo metu prisidedantis prie socialinio draudimo sistemos finansavimo, turėtų 
galimybę pats gauti atitinkamą naudą atsidūręs socialiniu požiūriu rizikingoje padėtyje. Žinoma, 
nebūtina, kad indėlis į finansavimą ir gaunamos išmokos būtų tiesiogiai susijusios, tačiau teisė bent į 
minimalią grąžą turi būti įtvirtinta.  

Dar vienas motyvas, neva paskatinęs smarkiai išplėsti draudžiamųjų socialiniu draudimu 
kategoriją, buvo siekis suteikti socialines garantijas toms grupėms, kurios šiuo atveju dar nebuvo 
apsaugotos nuo motinystės ar tėvystės socialinės rizikos. Tačiau ir šią nuostatą reikėtų kritiškai vertinti 
dėl keleto priežasčių.  

Pirma, iki šiol įstatymas suteikė galimybę asmenims, kurie privalomai nedraudžiami ligos ir 
motinystės socialiniu draudimu, apsidrausti savanoriškai. Reikia pripažinti, kad savarankiškai dirbantys ir 
jiems prilyginti asmenys galimybe apsidrausti savanoriškai ir užsitikrinti motinystės ar tėvystės pašalpas 
naudojosi iš tiesų labai retai. Tai rodo, kad šios asmenų grupės nebuvo suinteresuotos šia draudimo 
rūšimi. Pažymėtina, kad motinystės ar tėvystės socialinė rizika skiriasi nuo daugumos kitų socialinių 
rizikų tuo, kad ji paprastai yra planuojama, jai galima pasirengti (ne taip kaip ligos, nelaimingų atsitikimų 
darbe ar nedarbo rizikai). Savarankiškai dirbančių asmenų darbo veiklos pobūdis leidžia jiems 
savarankiškai planuoti savo darbą, jo būdus, terminus, galiausiai tam tikru mastu ir savo pajamas. Galbūt 
tai yra viena iš priežasčių, kodėl savarankiškai dirbantys asmenys, o ypač asmenys, gaunantys pajamų iš 
kūrybinės veiklos, neturi poreikio ilgam laikui atitrūkti nuo savo veiklos dėl motinystės ar tėvystės. Be to, 
ne visada toks asmuo net ir norėdamas galės pasinaudoti vaiko priežiūros atostogomis, kurių metu 
mokama motinystės (tėvystės) pašalpa. Abejotina, ar autorius, pasirašęs sutartį ir ja iki tam tikro termino 
įsipareigojęs parengti kūrinį, ryšis nevykdyti įsipareigojimų ir sulaukti civilinės atsakomybės pasekmių tik 
dėl to, kad galėtų pasinaudoti teise gauti motinystės (tėvystės) pašalpą.  

Antra, įstatymų leidėjas visiškai neatsižvelgė į tai, kad, nustačius privalomąjį draudimą motinystės 
ar tėvystės pašalpoms, vienas ir tas pats asmuo bus apsaugotas dvigubai ar net trigubai,1068 kai jam to 
nereikia, atsižvelgiant į savarankiškai dirbančio asmens veiklos ir jos organizavimo pobūdį. Be to, šiuo 
atveju vėlgi reikia prisiminti tai, kad individuali veikla, kitaip nei darbo santykiai, pasižymi visiškai 
savarankišku darbo organizavimu. Šiuo aspektu galima būtų pateisinti privalomąjį socialinį draudimą 
motinystės ar tėvystės išmokoms, taikomą vadinamųjų liberaliųjų profesijų atstovams: advokatams, 
notarams, antstoliams, žurnalistams. Šių asmenų veiklos pobūdis turi tam tikrų sąsajų su darbo santykiais 
(veiklos pastovumas, daugmaž apibrėžtas darbo laikas, gaunamo atlygio periodiškumas). Liberaliųjų 

                                                           

1068 Tokia triguba apsauga gali atsirasti tuomet, kai asmuo vienu metu dirba pagal darbo sutartį (pvz., aukštosios mokyklos lektorius), 

vykdo individualią veiklą (pvz., advokato) ir dar pagal autorinę sutartį rengia leidinį ar skaito paskaitas.  
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profesijų atstovų socialinis draudimas motinystės ar tėvystės rizikos atveju gana paplitęs Europos 
valstybėse, tiesa, labiau kaip savanoriškas draudimas.1069 Tačiau įtraukimas į privalomąją draudimo 
sistemą tų asmenų, kurie gauna nereguliarius vienkartinius atlyginimus pagal autorines sutartis, kai tokia 
jų veikla nėra vienintelė ar pagrindinė, yra sunkiai pagrindžiamas kaip būtinybė apsaugoti šiuos asmenis 
esant motinystės ar tėvystės rizikai.  

Žinoma, reikia pripažinti, kad tokios situacijos gali susiklostyti nedažnai. Tačiau manytina, kad 
įstatymo leidėjo pareiga, keičiant vienos iš jautriausių gyvenimo sričių – socialinės apsaugos – 
reguliavimą, yra atsižvelgti į galimas tokio reguliavimo pasekmes, trūkumus ir pranašumus, juolab kad 
pradedami pirmieji teisminiai ginčai. Antai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pradeda 
formuoti praktiką, pagal kurią asmenų skundai dėl neišmokėtų pašalpų ar jų dalies yra tenkinami, 
kadangi įstatymų nuostatomis neatsižvelgiama į savarankiškai dirbančių asmenų veiklos ir pajamų 
gavimo ypatumus.1070  

Tokį įstatymo nuostatų pakeitimo skubotumą ir socialinio draudimo pašalpų skyrimo nuostatų 
nesuderinimą su individualios veiklos pobūdžiu patvirtina ir kilę ginčai dėl šių pašalpų skyrimo. 
Administracinėje byloje1071 buvo nagrinėjama situacija, kai individualios įmonės savininkė motinystės 
pašalpos gavimo laikotarpiu neva gavo draudžiamųjų pajamų, nuo kurių priklausė ir pašalpos permokos 
susidarymas, nors realiai jokios veiklos nevykdė. Akivaizdu, kad tokia situacija susidarė dėl nepakankamo 
teisės aktų reguliavimo, jų nuostatų nepritaikymo savarankiškai dirbančių asmenų situacijai. Reguliavimo 
nepagrįstumas buvo patvirtintas ir KT.1072 KT pabrėžė, jog jeigu apdraustasis, kuris yra išleistas vaiko 
priežiūros atostogų, šių atostogų metu turi iš ne per jas vykdytos darbinės veiklos gautų draudžiamųjų 
pajamų, jos negali daryti įtakos mokamos pašalpos dydžiui.  

Viena vertus, sveikintina yra tai, kad įstatymų leidėjas atsižvelgė į teismų praktiką ir bandė situaciją 
ištaisyti. Tačiau įstatymų leidėjas pasirinko ne pritaikyti pašalpų skyrimo nuostatas individualių įmonių 
savininkams, bet apskritai šią asmenų kategoriją pašalino iš ligos ir motinystės socialiniu draudimu 
draudžiamų asmenų grupės. Toks įstatymų leidėjo sprendimas gali būti kritikuotinas. Kadangi teismų 
praktika dėl neteisėtos ir nepagrįstos pašalpų mokėjimo tvarkos buvo susijusi tik su individualių įmonių 
savininkais, įstatymų pakeitimai išsprendė tik jų situaciją. O kitų savarankiškai dirbančių asmenų 
atžvilgiu (advokatų, notarų, antstolių, kitų asmenų, besiverčiančių savarankiška veikla) ligos ir motinystės 
socialinio draudimo taisyklės liko nepakeistos, nors jos iš esmės atitinka buvusias individualių įmonių 
savininkų draudimo sąlygas.  

Nuo 2007 m. įsigaliojus asmenims palankesnėms motinystės (tėvystės) pašalpų mokėjimo 
nuostatoms (pašalpos mokėjimo terminą pratęsus iki dvejų metų ir padidinus pašalpos dydį iki 100 proc. 
už pirmuosius metus ir 85 proc. už antruosius), ilgainiui pastebėta nemažai piktnaudžiavimo atvejų. 
Kartais, susitarus su darbdaviu, padidinamas darbo užmokestis tuo laikotarpiu, pagal kurį turi būti 
skaičiuojamos motinystės pašalpos. Siekiant užkirsti kelią tokiems piktnaudžiavimams, buvo priimtas 
sprendimas griežtinti tam tikras pašalpos skyrimo ir mokėjimo sąlygas.  

Pirma, nustatytas ilgesnio ligos ir motinystės socialinio draudimo laikotarpio reikalavimas teisei į 
motinystės ar tėvystės pašalpas įgyti. Antrasis sugriežtinimas susijęs su pašalpų apskaičiavimu ir asmens 
pajamų, kurių reikia tokiems skaičiavimams, vertinimu. Motinystės ar tėvystės socialinio draudimo 

                                                           

1069 EU's Mutual Information System on Social Protection (MISSOC). Prieiga per internetą:  

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=en> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1070 2012 m. birželio 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A552-1974/2012; 2012 m. gegužės 3 d. sprendimas administracinėje 

byloje Nr. A552-1522/2012.  
1071 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-216/2012. 
1072 KT 2013 m. gegužės 16 d. // Valstybės žinios, 2013, Nr. 52-2604. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=en


 

-216- 

 

pašalpos apskaičiuojamos atsižvelgiant į vadinamąjį asmens „kompensuojamąjį darbo užmokestį“, kurį 
sudaro asmens draudžiamųjų pajamų suma.1073 Iki Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio 
draudimo įstatymo pakeitimo kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas motinystės, tėvystės, 
motinystės (tėvystės) pašalpų dydis, buvo apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias 
pajamas, turėtas užpraeitą kalendorinį ketvirtį, buvusį prieš nėštumo ir gimdymo, tėvystės arba vaiko 
priežiūros atostogų pradžios mėnesį (t. y. per 3 mėn. laikotarpį). Pakeitus įstatymą, buvo vertinamos 
9 mėn. laikotarpio draudžiamosios pajamos, o nuo 2009 m. liepos 1 d. – 12 kalendorinių mėnesių, 
buvusių prieš nėštumo ir gimdymo, tėvystės arba vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį, pajamos. 

Manytina, kad tokie reikalavimai iš tiesų gali padėti užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimams, 
tačiau, kita vertus, tai turi įtakos ir kitiems asmenims.  

Galima teigti, kad griežtesnių reikalavimų nustatymas padės siekiant ir kito įstatymų leidėjo 
suformuluoto uždavinio – subalansuoti socialinio draudimo biudžetą. Akivaizdu, kad, sugriežtinus 
pašalpų gavimo sąlygas, daugiau asmenų neįgis teisės į pašalpas, taigi bus mažiau biudžeto išlaidų. Toks 
socialinio draudimo biudžeto subalansavimo mechanizmas savaime nėra itin ydingas, bent jau vertinant 
ekonomikos krizės požiūriu. Tačiau svarstytinas klausimas, ar tikrai draudimo laikotarpių pailginimas yra 
vienintelė priemonė, galinti padėti sumažinti socialinio draudimo išlaidas. 

Įstatymų leidėjo sprendimas sugriežtinti išmokų skyrimo sąlygas gali būti kritikuojamas dėl dviejų 
priežasčių. Pirma, piktnaudžiavimo atvejai dažniausiai buvo susiję su motinystės (tėvystės) pašalpų 
gavimu, o socialinio draudimo stažo reikalavimai buvo sugriežtinti visų trijų šių tipų pašalpų gavėjams. 
Tokiu būdu susiklostė situacija, kai pakankamai trumpalaikėms motinystės ir tėvystės pašalpoms gauti 
(kurių mokėjimas trunka 1 ir 4 mėn.) reikalaujama gerokai ilgesnio, nei gaunama pati išmoka, įmokų 
mokėjimo laikotarpio. Be to, didelė dalis vadinamųjų piktnaudžiavimo atvejų nepatvirtinti, kadangi 
piktnaudžiavimu gali būti laikomi tik fiktyvūs darbo ir draudimo laikotarpiai, o ne darbo užmokesčio 
padidinimas atitinkamu laikotarpiu. 

Antra, sugriežtinus socialinio draudimo stažo reikalavimus, Lietuva tapo valstybe, kurioje 
reikalaujama bene ilgiausio socialinio draudimo stažo, norint gauti ypatingą reikšmę socialinių pašalpų 
sistemoje turinčią motinystės (nėštumo ir gimdymo atveju skiriamą) išmoką. Lyginant ES valstybių narių 
taikomus socialinio draudimo arba darbo laikotarpių reikalavimus, matyti, jog tik keletas valstybių taiko 
tokius reikalavimus kaip Lietuva (Bulgarija, Vengrija) ir nė viena valstybė nereikalauja ilgesnių 
laikotarpių.1074 Mažiausi reikalavimai nustatyti Italijoje, Austrijoje, Nyderlanduose (pastarojoje apskritai 
nėra nurodytų laikotarpių reikalavimų), Danijoje reikia būti išdirbus 0,5 mėn. per 13 savaičių, 
Rumunijoje – 1 mėn. per 12 mėn., Belgijoje, Islandijoje, Liuksemburge, Portugalijoje – 6 mėn., 
Šveicarijoje – 9 mėn., Prancūzijoje, Norvegijoje – 10 mėn.  

 

 

 

                                                           

1073 Asmens draudžiamosios pajamos suprantamos kaip visos asmens pajamos, nuo kurių buvo mokamos arba turėjo būti mokamos 

socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, taip pat apdraustajam priskaičiuotos ligos (įskaitant darbdavio 

mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, ligos dėl 

nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpos, mokamos vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 

socialinio draudimo įstatymu, ir priskaičiuotos nedarbo socialinio draudimo išmokos, mokamos vadovaujantis Nedarbo socialinio 

draudimo įstatymu. 
1074 EU's Mutual Information System on Social Protection (MISSOC). Prieiga per internetą:  

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=en> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=en
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V.1.2.2.1. Nepakankamas teisės į nedarbo draudimo išmoką ir ligos pašalpą užtikrinimas 

 

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo1075 5 str. nustato, jog teisę į nedarbo 
draudimo išmoką turi asmuo, įgijęs 18 mėn. nedarbo socialinio draudimo stažą per paskutinius 36 mėn. 
Tačiau šis įstatymas nustato ir išimtis, kada socialinio draudimo stažo apskritai nereikalaujama. Tokie 
atvejai yra, kai asmuo: 

- įstatymų nustatyta tvarka buvo atleistas iš darbo ar valstybės tarnautojo pareigų nesant 
darbuotojo ar valstybės tarnautojo kaltės, dėl nepriklausančių nuo darbuotojo ar valstybės tarnautojo 
aplinkybių ir darbdavio bankroto atveju; 

- baigė privalomąją pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba buvo 
atleistas iš šios tarnybos ištarnavęs ne mažiau kaip pusę nustatyto laiko. 

Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų valstybių, bedarbio pašalpos gavimas priklauso nuo anksčiau 
buvusių draudimo arba darbo laikotarpių. Beje, Lietuvoje šis laikotarpis yra vienas ilgiausių tarp Europos 
valstybių.1076 

Mažiausius socialinio draudimo arba darbo laikotarpių reikalavimus taiko Islandija – 3 mėn., 
Prancūzija – 4 mėn., Kipras, Liuksemburgas – 6 mėn. Didžiausius reikalavimus taiko Šveicarija, 
Vokietija, Italija, Čekija, Danija, Estija, Ispanija. Šiose valstybėse turi būti mokėtas socialinis draudimas 
arba dirbta 12 mėn. per 2–6 m. laikotarpį.  

Nustačius griežtus stažo reikalavimus, kyla grėsmė, jog asmuo, net kurį laiką mokėjęs nedarbo 
draudimo įmokas, nedarbo atveju neturės teisės gauti socialinio draudimo išmokos. Problemą padidina 
tai, kad Lietuvoje nenumatoma jokia nedarbo draudimo išmokai alternatyvi išmoka. Be to, kaip ir 
motinystės bei tėvystės socialinio draudimo pašalpų atveju, pastebimas gana didelis reikalaujamo 
socialinio draudimo stažo ir maksimalios išmokos mokėjimo trukmės skirtumas.  

Antrasis kritikuotinas nedarbo draudimo išmokų reguliavimo aspektas susijęs su išmokų dydžio 
ribojimu – vadinamosiomis išmokų „lubomis“. Visos socialinio draudimo išmokos (išskyrus valstybinio 
socialinio draudimo našlių pensiją) apskaičiuojamos visiškai ar iš dalies atsižvelgiant į konkrečius dydžius 
– buvusias draudžiamąsias asmens pajamas arba kompensuojamąjį darbo užmokestį. Būtent tai leidžia 
atsižvelgti į sumokėtų įmokų dydžius.  

Tačiau Lietuvos Respublikos socialinio draudimo įstatymai numato visų socialinio draudimo 
išmokų „lubas“: 1077 

- apskaičiuojant socialinio draudimo pensiją, asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas1078 
(metinių koeficientų vidurkis) negali būti didesnis kaip 5; 

- maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) bei 
profesinės reabilitacijos pašalpoms apskaičiuoti negali viršyti teisės į atitinkamą pašalpą atsiradimo 
mėnesį galiojusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 3,2 
dydžio sumos; 

                                                           

1075
 Valstybės žinios, 2004, Nr. 4-26 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).  

1076 EU's Mutual Information System on Social Protection (MISSOC). Prieiga per 

 internetą: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=en> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1077 Nurodomi įprasti teisės aktų apribojimai, neatsižvelgiant į laikinąsias nuostatas dėl išmokų mažinimo ekonomikos krizės 

sąlygomis. 
1078 Apdraustojo asmens 1995–2001 m. draudžiamųjų pajamų koeficientas apskaičiuojamas asmens kalendorinių metų draudžiamąsias 

pajamas dalijant iš tiek mėnesių, kiek tais metais asmeniui įskaitoma į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, ir iš vidutinių tų 

metų mėnesinių draudžiamųjų pajamų.  

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=224462&b=
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=en
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- nedarbo draudimo išmoka negali būti didesnė kaip 70 proc. paskutinių Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio; 

- nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokoms skaičiuoti taikomas 
ne didesnis kaip 3 kompensavimo koeficientas.1079 

Iš esmės tokios nuostatos savaime nepažeidžia socialinės apsaugos sistemos organizavimo 
principų. Socialinio draudimo sistemoje gali egzistuoti tiek išmokų, tiek įmokų „lubos“. Tačiau nedarbo 
draudimo išmokai tinkama proporcija tarp sumokėtų įmokų ir gaunamos išmokos nėra nustatoma. 
Pasak ekspertės,1080 dabartinis nedarbo draudimo išmokos reguliavimas labiau primena paramos išmoką, 
o ne išmoką, paremtą socialiniu draudimu. Be to, tokios žemos šios išmokos „lubos“ neatitinka Europos 
Tarybos Europos socialinės apsaugos kodekse1081 įtvirtintų reikalavimų.1082 Dabartinis reguliavimas 
akivaizdžiai yra neteisingas tų asmenų, kurie darbo santykių metu gavo vidutinį ar didesnį darbo 
užmokestį, atžvilgiu, nes jų gaunama parama nedarbo atveju yra minimali. Nors nedarbo draudimo 
išmokos drastiškai buvo sumažintos tuo pat metu, kaip ir daugelis kitų socialinių išmokų (prasidėjus 
ekonomikos krizei), tačiau dėl šių išmokų valstybės sprendimai itin griežti. Mažinant socialinio draudimo 
pensijas, dar buvo išlaikyta proporcija tarp asmens indėlio į socialinio draudimo sistemą ir gaunamų 
pajamų dydžio, o nedarbo draudimo išmokos buvo radikaliai apribotos, neatsižvelgiant į individualų 
asmens indėlį. Negana to, grąžinant sumažintas socialines išmokas į buvusį ikikrizinį lygį ir ieškant 
kompensavimo būdų, nedarbo draudimo išmokų atkūrimo klausimas netgi nesvarstomas, jau nekalbant 
apie kompensavimą.  

Reikėtų pastebėti, kad nedarbo draudimo išmokų nepakankamumo problema yra ne tik išmokos 
dydis. Akivaizdu, kad išmokų dydžiai priklauso ir nuo ekonominės padėties valstybėje. Reikšmingas 
asmenų teisių pažeidimas yra būtent nepakankamas išmokos ir sumokėtų įmokų santykis. Tokia situacija 
susidaro dėl Lietuvos socialiniam draudimui būdingo bruožo – tik išmokų, bet ne įmokų „lubų“ 
taikymo. Toks reguliavimas lemia ne tik nedarbo draudimo išmokos nepakankamumo problemą, bet ir 
kitos trumpalaikės socialinio draudimo išmokos – ligos pašalpos – reguliavimo nepagrįstumą.  

Krizės akivaizdoje itin dideliu mastu apribotas ligos pašalpos dydis turi būti vertinamas kaip 
nepakankamai užtikrinantis asmenų socialinės apsaugos teises. Be to, net ir atkuriant kitas socialines 
garantijas, ligos pašalpos dydžio klausimas nėra svarstomas.  

 

 
V.1.2.2.2. Įmokų ir išmokų santykis – „lubų“ taikymas 

 
Kaip buvo nurodyta, kai kurių išmokų nepakankamumas jų dydžio aspektu nėra vienintelė problema. 
Socialinio draudimo išmokų dydžių apskaičiavimas pažeidžiant asmens indėlio į sistemą įvertinimą taip 
pat gali būti laikomas asmens interesų ir teisių nepakankamu užtikrinimu. 

Kalbant apie įmokų ir išmokų santykį nagrinėtinos Lietuvos teisės aktų nuostatos, įtvirtinančios 
tokį santykį. Pirmasis aspektas yra socialinio draudimo įmokų „lubos“. Įmokų „lubos“ gali būti 
suprantamos ir taikomos įvairiai (taip pat ir apskritai netaikomos). Visgi labiausiai paplitę du „lubų“ 
taikymo metodai: pirmasis – asmenys, kurių pajamos viršija tam tikrą dydį, apskritai yra eliminuojami iš 

                                                           

1079 Asmens vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų santykis su einamųjų metų draudžiamosiomis pajamomis.  
1080 Autorės interviu su tarptautinės socialinės apsaugos eksperte, 2012 m. birželio 27 d.  
1081 European Code of Social Security. Strasbourg, 16.IV.1964. Council of Europe. Prieiga per internetą: 

<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/048.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1082 Nors Lietuva 2005 m. lapkričio 15 d. Strasbūre pasirašė 1964 m. Europos socialinės apsaugos kodeksą, jis iki šiol neratifikuotas. 

 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/048.htm


 

-219- 

 

socialinio draudimo sistemos; antrasis – nustatoma pajamų riba, nuo kurios įmokos nėra 
skaičiuojamos.1083 Lietuvoje taikomas antrasis metodas, kai dalis apdraustųjų nemoka įmokų nuo tam 
tikros pajamų sumos. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas1084 nustato 
pajamas (pajamų rūšis), nuo kurių skaičiuojamos draudimo įmokos ir atskiroms kategorijoms numato 
minimalią bei maksimalią įmokų skaičiavimo bazę. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog šis įstatymas įmokų 
„lubas“ numato tik kelioms kategorijoms apdraustųjų, tai yra: 

- apdraustųjų asmenų, turinčių meno kūrėjo statusą, socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 
50 proc. pajamų pagal autorinę sutartį sumos; 

- 50 proc. pajamų pagal autorinę sutartį sumos riba taikoma ir asmenims, neturintiems kūrėjo 
statuso, tačiau gaunantiems autorinius atlyginimus tuo metu, kai jie nėra laikomi apdraustaisiais kitais 
pagrindais; 

- asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų 
pajamų mokesčio įstatyme1085 (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys, išskyrus 
verslo liudijimus turinčius asmenis), įmokų bazę taip pat sudaro 50 proc. individualios veiklos 
apmokestinamųjų pajamų;  

- ūkininkų ir jų partnerių atveju įmokos skaičiuojamos nuo ne didesnės negu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 12 dydžių sumos. 

Matyti, kad įmokų „lubos“ Lietuvoje taikomos labai nedidelei visų apdraustųjų daliai, t. y. daliai 
savarankišką veiklą vykdančių asmenų. „Lubos“ visai netaikomos didžiausiai grupei apdraustųjų asmenų 
– dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams. Viena vertus, „lubų“ taikymas gali būti 
vertinamas kaip negatyvus, kadangi tai gali lemti ir mažesnes išmokas ateityje.1086 Kita vertus, įmokų 
„lubos“ gali būti vertinamos kaip finansinė lengvata, kuri reiškia, kad asmuo iš dalies yra atleidžiamas 
nuo dalyvavimo solidarumo sistemoje. Laikoma, kad asmuo, gaudamas didesnes pajamas, gali laisvai 
jomis disponuoti ir užsitikrinti pajamų dalį nedarbingumo atveju ne iš socialinio draudimo sistemos, bet 
iš privačių santaupų ar investicijų.1087 Kad ir koks poveikis laikytinas asmeniui realesniu ar svarbesniu, 
galima pripažinti, kad įmokų „lubų“ taikymas tik nedidelei apdraustų asmenų daliai nėra pagrįstas, nes 
tokie patys „lubų“ nustatymo tikslai ir poveikis gali būti priskiriami ir pagal darbo sutartis dirbantiems 
asmenims, ir kitiems bendroje socialinio draudimo sistemoje dalyvaujantiems asmenims.  

Antrasis „lubų“ taikymo aspektas susijęs su išmokų dydžio ribojimu – išmokų „lubomis“. Visos 
socialinio draudimo išmokos (išskyrus valstybinio socialinio draudimo našlių pensiją) apskaičiuojamos 
visai ar iš dalies atsižvelgiant į konkrečius dydžius –buvusias draudžiamąsias asmens pajamas arba 
kompensuojamąjį darbo užmokestį. Būtent šių dydžių naudojimas leidžia atsižvelgti į sumokėtų įmokų 
dydžius. Tačiau Lietuvos Respublikos socialinio draudimo įstatymai numato visų socialinio draudimo 
išmokų „lubas“:1088 

                                                           

1083 Horlick M., Lucas R. Role of the Contribution Ceiling in Social Security Programs: Comparison of Five Countries // Social 

Security Bulletin, 1971, No. 19, p. 19–31. 
1084 Valstybės žinios, 2004, Nr. 171-6295 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
1085 Valstybės žinios, 2002, Nr. 73-3085 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
1086 Pieters D., Schoukens P. Country Report on Belgium. Security: A General Principle of Social Security Law in Europe. Groningen: 

Europa Law Publishing, 2010, p. 64. 
1087 Horlick M., Lucas R. Role of the Contribution Ceiling in Social Security Programs: Comparison of Five Countries // Social Security 

Bulletin, 1971, No. 19, p. 19–31. 
1088 Nurodomi įprasti teisės aktų apribojimai, neatsižvelgiant į laikinąsias nuostatas dėl išmokų mažinimo ekonomikos krizės sąlygomis. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=171369&b=
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- apskaičiuojant socialinio draudimo pensiją, asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas,1089 kuris 
yra metinių koeficientų vidurkis, negali būti didesnis kaip 5; 

- maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) bei 
profesinės reabilitacijos pašalpoms apskaičiuoti negali viršyti teisės į atitinkamą pašalpą atsiradimo mėnesį 
galiojusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 3,2 dydžio 
sumos; 

- nedarbo draudimo išmoka negali būti didesnė kaip 70 proc. paskutinių Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio; 

- nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokoms skaičiuoti taikomas 
ne didesnis kaip 3 kompensavimo koeficientas.1090 

Iš esmės tokios išmokų „lubos“ savaime nepažeidžia socialinės apsaugos teisių. Priimtina, kad 
socialinio draudimo sistemoje gali egzistuoti tiek išmokų, tiek įmokų „lubos“. Tačiau galima laikytis 
nuomonės, jog, maksimaliai taikant išmokų „lubas“, turėtų būti plačiau taikomos ir įmokų „lubos“. Toks 
reguliavimas, kai įmokų „lubos“ didžiajai daliai apdraustųjų asmenų apskritai nenustatomos, o socialinio 
draudimo išmokos turi aiškiai apibrėžtas „lubas“, taikomas visiems išmokų gavėjams, gali būti laikomas 
neteisingu ir pažeidžiančiu vieną iš solidarumo principo aspektų, o būtent tinkamą įmokų ir išmokų 
santykį. Žinoma, negali būti nustatomos pernelyg žemos įmokų „lubos“, kadangi tokiu atveju solidarumo 
principas, kaip finansų perskirstymo galimybė, nebūtų pakankamai įgyvendinamas.  

Tinkamas įmokų ir išmokų santykis gali būti analizuojamas ir privalomojo sveikatos draudimo 
schemoje.1091 Kaip nurodyta, sumokėtų įmokų santykis nebūtinai turi būti ekvivalentiškas gaunamoms 
išmokoms, tačiau ryšys turi būti pakankamas. Būtent tokio ryšio nebuvimas pastebimas Lietuvos 
privalomojo sveikatos draudimo schemoje. Kaip esminę problemą galima laikyti tokį įstatymuose 
nustatytą reglamentavimą, kai privalomojo sveikatos draudimo įmokos mokamos nuo visų asmens 
gaunamų pajamų, net jei jos vienu metu yra gaunamos iš skirtingos ekonominės veiklos šaltinių (pvz., 
dirbant pagal darbo sutartį ir tuo pat metu užsiimant savarankiška veikla ar gaunant pajamas iš kūrybinės, 
autorinės veiklos). Tačiau sveikatos paslaugų, teikiamų apdraustajam asmeniui, kiekis ir vertė absoliučiai 
nesiejama su įmokėtų įmokų dydžiu. Tokia teisinė situacija lemia, jog asmens, prisidėjusio prie draudimo 
schemos daug daugiau nei kiti asmenys, gaunamų išmokų vertė yra tokia pati kaip ir kitų asmenų. Galima 
teigti, kad tokia situacija neatitinka vieno iš socialinės apsaugos užtikrinimo aspektų – pakankamo 
proporcingumo tarp indėlio ir gaunamos naudos.  

 

 

 

 

 

                                                           

1089
 Apdraustojo asmens 1995–2001 m. draudžiamųjų pajamų koeficientas apskaičiuojamas asmens kalendorinių metų 

draudžiamąsias pajamas dalijant iš tiek mėnesių, kiek tais metais asmeniui įskaitoma į valstybinio socialinio pensijų 

draudimo stažą, ir iš vidutinių tų metų mėnesinių draudžiamųjų pajamų.  
1090

 Asmens vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų santykis su einamųjų metų draudžiamosiomis pajamomis.  
1091

 Sveikatos draudimo atžvilgiu „išmokos“ suprantamos kaip išmokos natūra, t. y. tam tikros apimties ir tam tikros vertės 

nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. 
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V.2. Teisė į sveikatos apsaugą asmens  
sveikatos priežiūros aspektu 

 
Dr. Lina Beliūnienė 

 

V.2.1. Užtikrinimo padėtis Lietuvoje 2008–2013 m.  
 

Gyventojų sveikatos lygį ir tiesioginius sveikatos politikos įgyvendinimo rezultatus rodantys pasaulinėje 
praktikoje1092 taikomi vidutinės gyvenimo trukmės, kūdikių mirtingumo rodikliai Lietuvoje gerėjo, bet 
2008–2010 m. pastebimi gyventojų mirtingumo svyravimai: 2007 m. užfiksuotas aukščiausias iki tol vis 
didėjusio mirtingumo rodiklis – 13,5 mirusiųjų 1 tūkst. gyventojų, nuo 2008 m. mirtingumas mažėjo 
(2008 m. – 13,1; 2009 m. – 12,6), o 2010 m. mirtingumo rodiklis vėl šiek tiek padidėjo (12,8).1093 2011 m. 
mirtingumo rodiklis vėl šiek tiek sumažėjo – 12,7 1 tūkst. gyventojų, o 2012 m. išaugo iki 13,7 1 tūkst. 
gyventojų.1094 Mirties priežasčių struktūra Lietuvoje yra panaši kaip ir ES valstybėse. Dažniausia mirties 
priežastis – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys (nelaimingi 
atsitikimai, apsinuodijimai ir traumos).1095  

2008–2010 m. gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Lietuvoje pamažu ilgėjo. Lietuvos 
moterų tikėtina gyvenimo trukmė 2008 m. buvo 77,6 m., 2009 m. – 78,6 m., 2010 m. – 78,78 m.1096 (2008–
2010 m. pailgėjo 1,18 m.). Lietuvos vyrų tikėtina gyvenimo trukmė atitinkamai buvo 66,3 m., 67,5 m., 
67,98 m.1097 (2008–2010 m. pailgėjo 1,68 m.). Lietuvoje gimusių vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 
mažiausia ES, o moterų gyvenimo trukmės rodiklis priartėjo prie naujųjų ES šalių vidurkio. 2011–2012 m. 
duomenimis, moterų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė dar ilgėjo (atitinkamai 79,1 m. ir 79,5 m.), o per 
2012 m. vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė kiek sumažėjo, palyginus su 2011 m. (atitinkamai 68,5 m. 
2012 m. ir 68,4 m. 2011 m.).1098 

                                                           

1092 Gurevičius R., Jaselionienė J. Pirmosios Lietuvos sveikatos programos (1998–2010) rezultatai skaičiais. Nacionalinės sveikatos 

tarybos metinis pranešimas. 2011 m. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=697&p_k=1> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1093 2010 m. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=697&p_k=1> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1094 Lietuvos sveikatos statistika 2011 m. Prieiga per internetą: <http://sic.hi.lt/data/la2011.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); 

Lietuvos sveikatos statistika 2012 m. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/la2012.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1095 2010 m. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=697&p_k=1> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Lietuvos sveikatos statistika 2011 m. 

Prieiga per internetą: <http://sic.hi.lt/data/la2011.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Lietuvos sveikatos statistika 2012 m. Prieiga 

per internetą: <http://www.hi.lt/images/la2012.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1096 Lietuvos sveikatos statistika 2008 m. Prieiga per internetą: <http://sic.hi.lt/data/la2008.pdf> (prisijungta 2012 m. liepos 26 d.); 

Lietuvos sveikatos statistika 2009 m. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/la2009.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); 

Lietuvos sveikatos statistika 2010 m. Prieiga per internetą: <http://sic.hi.lt/data/la2010.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1097 Ten pat.  
1098 Lietuvos sveikatos statistika 2011 m. Prieiga per internetą: <http://sic.hi.lt/data/la2011.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); 

Lietuvos sveikatos statistika 2012 m. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/la2012.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=697&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=697&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=697&p_k=1
http://sic.hi.lt/data/la2008.pdf
http://www.hi.lt/images/la2009.pdf
http://sic.hi.lt/data/la2010.pdf
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Kūdikių mirtingumo rodiklis nagrinėjamuoju laikotarpiu buvo gana žemas ir po truputį artėja prie ES 
vidurkio,1099 prie labiausiai išsivysčiusių šalių rodiklio. 2008–2012 m. kūdikių mirtingumo rodiklio 
mažėjimas buvo toks: 1 tūkst. gyvų gimusiųjų 2008 m. – 5,0; 2009 m. – 5,0; 2010 m. – 4,3,1100 2011 m. – 
4,2, o 2012 m. – 3,9.1101  

Mažėjant gimstamumui ir ilgėjant vidutinei gyvenimo trukmei, įsigali gyventojų senėjimo 
tendencija.1102 Dėl to daugėja lėtinių ligų, didėja sveikatos priežiūros įstaigų krūvis. Demografinio senėjimo 
pokyčiai lemia socialines ir ekonomines, gyventojų socialinio aprūpinimo bei sveikatos priežiūros 
problemas ir socialinių paslaugų seniems žmonėms poreikio didėjimą.1103 

Teisės į sveikatos priežiūros užtikrinimą Lietuvos gyventojai vertina labiau neigiamai nei teigiamai. 
2008–2011 m. atliktų gyventojų apklausų duomenimis, daugelis respondentų: 2009, 2010 ir 2011 m. – 60,0, 
60,9 ir 68,4 proc., mano, kad konstitucinė teisė į sveikatos priežiūrą Lietuvoje užtikrinta tik iš dalies, kad 
neužtikrinta – atitinkamai 12,3, 13,5 ir 11,6 proc., kad visiškai užtikrinta – atitinkamai 22,3, 16,9 ir 
7,8 proc.1104   

Sveikatos paslaugų vertinimą vartotojų požiūriu Lietuvoje atlikę pasaulio ekspertai jau 2009 m. teigė, 
kad pasiekta gana ryški pažanga pacientų teisių srityje, kad Lietuva pagal pacientų teisių gerbimą (rodiklį 
„Sveikatos apsaugos įstatymas, grįstas pacientų teisėmis“, įvardijamą pirmojoje vartotojų sveikatos indekso 
rodiklių grupėje „Pacientų teisės ir informacija1105) yra antroje vietoje po Šveicarijos. Aišku, reikia atsižvelgti 
ir į tai, kad apskritai pirmosios vartotojų sveikatos indekso rodiklių grupės „Pacientų teisės ir informacija“ 
Lietuvos vertinimo rezultatai, 2012 m. duomenimis, šiek tiek pablogėjo.1106  

Nors pacientų teisių sąrašo įtvirtinimas specialiame įstatyme, tokio sąrašo išsamumas pacientų 
požiūriu vertinamas teigiamai,1107 atkreipiamas dėmesys į tai, kad pacientai naudojasi ne visomis šiame 

                                                           

1099 Gurevičius R., Jaselionienė J. Pirmosios Lietuvos sveikatos programos (1998–2010) rezultatai skaičiais. 2011 m. Nacionalinės 

sveikatos tarybos metinis pranešimas. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=697&p_k=1> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1100 Lietuvos sveikatos statistika 2010 m. Prieiga per internetą:  

<http://www.hi.lt/images/Lietuvos%20sveikatos%20statistika2010.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1101 Ten pat; taip pat žr.: Lietuvos sveikatos statistika 2011 m. Prieiga per internetą: <http://sic.hi.lt/data/la2011.pdf> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.); Lietuvos sveikatos statistika 2012 m. Prieiga per internetą:  

<http://www.hi.lt/images/la2012.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1102 Apie ją ir jos įtaką plačiau žr.: Nacionalinės sveikatos tarybos 2012 m. metinis pranešimas „Sveikas senėjimas – nauji iššūkiai 

Lietuvai“. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=697&p_k=1> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1103 Naujienų portalo „Delfi“ duomenimis, su slaugos paslaugomis, paliatyviąja pagalba susijusios problemos yra viena iš daugiausia 

publikacijų sulaukusių temų. Pažymėtina, kad 2012 m. šiame portale dažnai nagrinėtos ir kitos probleminės sritys: įvairių kitų sveikatos 

apsaugos paslaugų teikimas, jų kokybė, greitosios medicinos pagalbos stočių reorganizavimas, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių 

įsigijimo kompensavimas ir t. t.  
1104 Lietuvos gyventojų nuomonė apie privalomojo sveikatos draudimo sistemą, ligonių kasų ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą 2009, 

2010, 2011 m. [2012-03-27] Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Prieiga per internetą: 

<http://www.vlk.lt/resources/files/2012/other/20120327TyrimoPristatymasSAM.pdf>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1105 Kitos penkios rodiklių grupės yra: eilės (laukimo laikas); gydymo rezultatai; valstybinės sveikatos sistemos dosnumas; vaistų 

prieinamumas; e. sveikata. Žr.: Björnberg A., Cebolla Garrofé B. and Lindblad S. Health Consumer Powerhouse Euro Health Consumer 

Index 2009 Report. Prieiga per internetą: <http://www.healthpowerhouse.com/files/Report-EHCI-2009-090925-final-with-cover.pdf> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1106 Nuo 136 iki 131 taško. Žr.: Björnberg A. Health Consumer Powerhouse. Euro Health Consumer Index 2012 Report. Prieiga per 

internetą: <http://www.healthpowerhouse.com/files/Report-EHCI-2012.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1107 Ekspertė teigia, kad „pacientų teisės remiasi geriausia Europos šalių praktika“ (interviu su sveikatos politikos srities profesore, 

2012 m. gegužės 23 d.); J. Kutkauskienės nuomone, „1996 m. spalio 3 d. Seimo priimtas specialus įstatymas, reglamentuojantis pacientų 

teises, įtvirtino paciento teisių sąrašą, kuris beveik sutampa su kitų šalių pacientams teikiamomis teisėmis“. Žr.: Kutkauskienė J. Paciento 

teisių ir pareigų teisinio reglamentavimo Lietuvoje problematika ir raidos tendencijos // Jurisprudencija, 2008, Nr. 12 (114), p. 84.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=697&p_k=1
http://www.hi.lt/images/Lietuvos%20sveikatos%20statistika2010.pdf
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=697&p_k=1
http://www.vlk.lt/resources/files/2012/other/20120327TyrimoPristatymasSAM.pdf
http://www.healthpowerhouse.com/files/Report-EHCI-2009-090925-final-with-cover.pdf
http://www.healthpowerhouse.com/files/Report-EHCI-2012.pdf
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sąraše įtvirtintomis teisėmis. Teigiama, kad „žmonės neryžtingi, nes vyrauja nuomonė, kad apskundus kokią 
nors įstaigą ar gydytoją galbūt vėl prireiks jų pagalbos, tada „ne taip“ gydys“.1108 

Kita vertus, nesinaudojama teisėmis ir dėl vis per menko sveikatos priežiūros paslaugų vartotojų 
informuotumo apie jų teises, šių teisių turinį. Tai, kad gyventojai nepakankamai domisi savo teisėmis ir 
pareigomis sveikatos priežiūros srityje, kaip viena iš sveikatos apsaugos sistemos problemų nurodyta ir 
strateginiame Lietuvos sveikatos sistemos dokumente – Sveikatos sistemos 2011–2020 m. plėtros 
metmenyse.1109  

Pripažintina, kad ir sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai ne visada tinkamai informuoja pacientus. 
Pvz., LAT 2010 m. nagrinėtoje byloje konstatuota Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro 
gydytojų nepakankamai atidžiai ir rūpestingai atlikta profesinė pareiga informuoti ieškovę apie jos sveikatos 
būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir prognozę. Tai nulėmė žalos 
ieškovės sveikatai atsiradimą: viena iš žalos ieškovei atsiradimo priežasčių buvo ta, jog pacientė nebuvo 
tinkamai informuota apie būtinumą po operacijos atvykti į gydymo įstaigą, taip pat siuntime į kitą gydymo 
įstaigą nebuvo tiksliai įvardyta ieškovės negalavimo priežastis, todėl kitos gydymo įstaigos gydytojai negalėjo 
parinkti tinkamo gydymo.1110   

Nuo 2010 m. įsigaliojusi Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 
naujoji redakcija išplėtė paciento statuso reguliavimą – išsamiai įtvirtino pacientų pareigas. Iki tol paciento 
pareigos buvo ir tebėra įtvirtintos, pvz., CK šeštosios knygos antrajame skirsnyje „Asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimas“ (6.725 str. 1 d. „Paciento pareiga sumokėti sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjui asmens sveikatos priežiūros sutartimi sutartą kainą už sveikatos priežiūros paslaugas“; 6.731 str. 
„Paciento pareiga bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėju“; 6.739 str. 1 d. 
„Paciento pareiga vykdyti sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo nurodymus“).1111 Lietuvos Respublikos 
gyventojų pareigos sveikatinimo veikloje reguliuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 
85 str.: Lietuvos Respublikos gyventojai privalo: rūpintis savo sveikata, savo nepilnamečių vaikų (įvaikių, 
globotinių) sveikata, savo tėvų sveikata; nepažeisti kitų asmenų sveikatos teisių; nekenkti aplinkai; mokėti 
privalomojo sveikatos draudimo įmokas, kurias nustato Sveikatos draudimo įstatymas.1112 Paciento pareigų 
reguliavimo poreikis pabrėžtas mokslininkų,1113 teisininkų.1114  

Specialistų nuomone, aiškesnis ir nuoseklesnis tapo ginčų valdymo mechanizmas.1115 Nustatytas trijų 
pakopų ginčų sprendimo mechanizmas, prasidedantis gydymo įstaigoje ir pasibaigiantis teisme. Tarpinė 
pakopa – privalomas ikiteisminių ginčų nagrinėjimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl pacientų 
teisių pažeidimo fakto ir tuo padarytos žalos dydžio nustatymo. Iki tol pasitaikydavo atvejų, kai teismo 

                                                           

1108 Masionytė A. Pacientų teisių gynimas virto farsu // Naujienų portalas „lzinios.lt“, 2011 m. lapkričio 22 d. Prieiga per internetą: 

<http://lzinios.lt/lzinios/Sveikata/Pacientu-teisiu-gynimas-virto-farsu> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1109 Žr.: 2011 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos sistemos 2011–2020 m. 

plėtros metmenų patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2011, Nr. 73-3498.  
1110 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2010. 
1111 Valstybės žinios, 2000, Nr. 74-2262 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).  
1112 Valstybės žinios, 1998, Nr.112-3099 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).  
1113 Kutkauskienė J. Paciento teisių ir pareigų teisinio reglamentavimo Lietuvoje problematika ir raidos tendencijos // Jurisprudencija, 

2008, Nr. 12 (114); Sriubas M. Paciento teisių ir pareigų reglamentavimas Lietuvoje // Justitia, 2008, Nr. 1 (67), p. 38. Taip pat žr.: 

Špokienė I. Pacientų pareigų katalogas Lietuvoje: teisinė turinio analizė // Jurisprudencija, 2013, Nr. 19 (4). 
1114 Rudanov A. Pacientų ir sveikatos priežiūros įstaigų teisių ir pareigų svarstyklės išsilygino // Naujienų portalas „balsas.lt“, 2010 m. 

kovo 2 d. Prieiga per internetą: <http://www.balsas.lt/naujiena/377529/andrej-rudanov-pacientu-ir-sveikatos-prieziuros-istaigu-teisiu-ir-

pareigu-svarstykles-issilygino/2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1115 Ten pat. Iki šiolei buvusios tvarkos nepakankamą aiškumą įvardija M. Sriubas. Žr.: Sriubas M. Paciento teisių pažeidimų 

nagrinėjimas Lietuvoje // Teisės problemos, 2010, Nr. 1 (67), p. 4. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=107687
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proceso metu kildavo ginčų dėl to, kad pacientas kreipėsi iškart į teismą.1116 Lyginant 2008–2009 ir 2010–
2011 m. duomenis, matyti, kad pirmosios instancijos teismuose bylų, pvz., dėl asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo, skaičius didėjo, nors 2012 m. – mažėjo. Antai gauta bylų: 2008 m. – 4; 2009 m. – 3; 
2010 m. – 10; 2011 m. – 10; 2012 m. – 8 (nors ir buvo likęs nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje: 2008 m. – 3; 2009 m. – 1; 2010 m. – 5; 2011 m. – 7; 2012 m. – 3).1117  

Ikiteisminėse institucijose asmenų skundų skaičius nagrinėjamuoju laikotarpiu netolygus. Pvz., 
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos skundų 
dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kasmet gauna vis mažiau: 2009 m. – 294; 2010 m. – 208; 
2011 m. – 171. Tačiau Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos duomenimis, nagrinėjama vis daugiau skundų: 2009 m. – 70; 2010 m. – 87; 2011 m. – 95.1118  

Remiantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2010–2012 m. gautų skundų dėl galimų teisės į 
sveikatos apsaugą pažeidimų nagrinėjimo praktika, skundų skaičius kiekvienais metais išliko stabilus – po 2 
proc.1119 Lyginant su ankstesnių dvejų metų (2008–2009 m.) duomenimis, Seimo kontrolierių įstaigoje 
išnagrinėtų skundų dėl galimų šios teisės pažeidimų skaičius taip pat svyruoja apie 2 proc.1120  

Pacientų teisių gynimo organizacijų aktyvumas1121 nagrinėjamuoju laikotarpiu vertinamas kaip 
teigiamas pokytis, bet nevyriausybinių organizacijų veikla dar per mažai išplėtota.1122 Be to, menkai 
vertinama nevyriausybinių organizacijų patariamosios nuomonės įtaka valstybės sprendimų priėmimo 
procesui: nepakankamai dėmesio skiriama Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos1123 keliamiems 
įvairiems sveikatos apsaugos reformos klausimams.1124 Tačiau šios tarybos atstovų įtraukimas į sprendimų 

                                                           

1116 Rudanov A. Pacientų ir sveikatos priežiūros įstaigų teisių ir pareigų svarstyklės išsilygino // Naujienų portalas „balsas.lt“, 2010 m. 

kovo 2 d. Prieiga per internetą: <http://www.balsas.lt/naujiena/377529/andrej-rudanov-pacientu-ir-sveikatos-prieziuros-istaigu-teisiu-ir-

pareigu-svarstykles-issilygino/2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1117 2008 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m., 2012 m. Civilinių bylų nagrinėjimo ataskaitos (I instancijos teismuose). Prieiga per internetą: 

<http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1118 Bylų medikams dabar keliama dvigubai daugiau nei prieš dešimtmetį // Naujienų portalas „Veidas“, 2012 m. kovo 29 d. Prieiga per 

internetą: <http://www.veidas.lt/bylu-medikams-dabar-keliama-dvigubai-daugiau-nei-pries-desimtmeti-2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
1119 Žr.: Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2010 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.); Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2011 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: 

<http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2012 metų veiklos ataskaita. Prieiga 

per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1120 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2008 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.); Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2009 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1121 Teigiama, kad „pacientų teises aktyviai ėmė ginti nevyriausybinės organizacijos bei visuomenės informavimo priemonės“. Žr.: 

Brogienė D. Paciento teisės į kokybišką sveikatos priežiūros paslaugą ir žalos sveikatai atlyginimą. Daktaro disertacija. Biomedicinos 

mokslai, visuomenės sveikata (10 B). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2010. Prieiga per internetą:  

<http://pacientufondas.lt/uploads/userfiles/dis_brog(1).pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1122 Jankauskienė D. Sveikatos sistemos organizacijų kultūra vis dar sovietinė // Sveikatos naujienų portalas „lsveikata.lt“, 2012 m. 

gegužės 17 d. Prieiga per internetą: <http://www.lsveikata.lt/products/d-jankauskiene-sveikatos-sistemos-organizaciju-kultura-vis-dar-

sovietine/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1123 26 įvairiomis ligomis sergančių pacientų organizacijas vienijanti Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba siekia atstovauti 

pacientų teisėms, ginti jų interesus, teikia siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės bei savivaldos 

institucijoms, rengiant ir priimant naujus, keičiant ir papildant jau priimtus teisės aktus, tiesiogiai susijusius su sergančių žmonių 

interesais. Ši taryba atlieka neetatinio eksperto funkcijas Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitete (nuo 2003 m.); yra 

Privalomojo sveikatos draudimo tarybos narė (nuo 2003 m.); Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo 2005–2010 m. programos 

koordinavimo tarybos narė; turi 2 Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos narius (nuo 2004 m.); yra Sveikatos apsaugos 

ministerijos Kolegijos narė (nuo 2005 m.). 
1124 Konferencijos „Europos pacientų teisių diena“, vykusios 2011 m. birželio 28 d. Vilniuje, rezoliucija. Prieiga per internetą: 

<http://www.dia.lt/laikrastis/71/index.html> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www.teismai.lt/dokumentai/civilines.xls
http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/
http://www.lrski.lt/
http://www.lrski.lt/
http://www.lrski.lt/
http://pacientufondas.lt/uploads/userfiles/dis_brog(1).pdf
http://www.dia.lt/laikrastis/71/index.html
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priėmimo procesą yra sveikintinas; jis sudaro galimybes daryti visuomenės spaudimą tobulinant sveikatos 
priežiūros sistemą, tebelaikomą sena ir neskaidria, pagrįsta hierarchiniais ryšiais.1125 

EŽTT teisė į sveikatos apsaugą ginama pasitelkiant kitas pilietines teises, pvz., teisę į gyvybę, 
žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo draudimą, teisę į laisvę ir saugumą, teisę į teisingą 
teismą, teisę į privatų gyvenimą, teigiant, kad valstybė pažeidė nediskriminavimo principą ir kt. Šiame 
Teisme nuo 2008 iki 2011 m. bylose prieš Lietuvą konstatuotas vieno teisės į sveikatos apsaugą aspekto 
pažeidimas: byloje Iljina ir Sarulienė prieš Lietuvą Teismas pripažino, kad valstybė yra atsakinga pagal EŽTK 
3 str. už žeminantį orumą elgesį, kuris pasireiškė fizinės ir dvasinės prievartos visuma prieš pareiškėjas, ir 
veiksmingo incidento tyrimo nebuvimą, todėl nurodyta EŽTK nuostata buvo pažeista.1126 Kitoje byloje – 
D. D. prieš Lietuvą – šis Teismas pripažino, kad bylos nagrinėjimas dėl neveiksnios pareiškėjos globėjo 
pakeitimo buvo neteisingas, nes, jai nepaskyrus advokato, nebuvo užtikrintas tinkamas procesas, todėl buvo 
pažeista EŽTK numatyta teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, be to, pripažinti tam tikri teisės į laisvę ir 
saugumą pažeidimo aspektai.1127 

Be visų nurodytų neigiamų aspektų, pripažįstama nemažai sveikatos sistemos, reguliuojamos dar 
1994 m. priimtu sisteminiu įstatymu, problemų, susijusių su teisės į sveikatos apsaugą įgyvendinimu ir jos 
užtikrinimu. Tradiciškai įvardijamos šios sveikatos sistemos problemos: 1) daug įvairių nepakankamos 
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės trūkumų: a) medicininiai aspektai: nepakankama kai kurių medikų 
kvalifikacija, modernios įrangos ir medikamentų ribotumas, tikėtinos disproporcijos tarp prie pasaulinių 
standartų artėjančių universitetinių centrų turimų galimybių ir aiškios vietos sveikatos sistemoje 
nerandančios pirminės sveikatos priežiūros, taip pat antrinės ambulatorinės ir stacionarinės sveikatos 
priežiūros įstaigų turimų galimybių, profilaktinės medicinos priemonių diegimo ir visuomenės sveikatos 
centro teikiamų galimybių išnaudojimo rezervų ir b) gyventojų aptarnavimo aspektai: nepagarba pacientui, 
eilės, neoficialūs mokėjimai; 2) nepakankamas paslaugų ir medicininių prekių prieinamumas (dėl finansinių 
barjerų – palyginti su gyventojų pajamomis, aukštos nekompensuojamųjų medikamentų kainos, taip pat 
paplitę neoficialūs mokėjimai; dėl informacinių barjerų ir dėl išteklių paskirstymo netolygumo), 3) 
neišnaudoti medikų (pvz., vizitų skaičius vienam gydytojui, operacijų skaičius vienam chirurgui, optimalus 
darbinių funkcijų paskirstymas tarp gydytojų, slaugytojų, kito personalo) ir medicinos įrangos (pvz., kiek 
valandų per parą dirba medicinos įranga arba operacinė, kiek vienu aparatu ištiriama pacientų) 
produktyvumo didinimo rezervai.1128 Kitu aspektu taip pat išdėstomos šios problemos: nepakankamai 
nuosekli sveikatos politika ir jos įgyvendinimas, nepakankamai efektyvi sveikatos priežiūros organizavimo 
sistema, nepakankama gyventojų atsakomybė už savo sveikatą, nepakankami sveikatos sistemos 
reguliavimo principai ir metodai.1129  

                                                           

1125 Toks sveikatos sistemos apibūdinimas, taikomas ne vien Lietuvai, pateiktas 2009 m. „Health Consumer Powerhouse“ tyrimą pristatančiame spaudos 
pranešime. Žr.: Lietuvoje sumažėjo ES metinis sveikatos priežiūros indeksas. Finansų krizė daro savo? 2009 m. rugsėjo 28 d., Briuselis. Prieiga per 

internetą: <http://www.healthpowerhouse.com/files/Lithuania.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). Iš esmės reformuojant sveikatos apsaugą, tarp kitų 

priemonių, ne kartą patvirtinama būtinybė mažinti korupciją. Pvz., žr.: Gudžinskas L. Pokomunistinių valstybių ir jų gerovės režimų transformacija: 
Baltijos šalių lyginamoji analizė. Daktaro disertacijos santrauka. Socialiniai mokslai, politikos mokslai (02 S). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012. 

Prieiga per internetą:  

<http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2012~D_20120917_092729-56937/DS.005.1.01.ETD> (prisijungta 2012 m. lapkričio 29 d.). 
1126 Preliminarus 2011 m. kovo 15 d. EŽTT sprendimo byloje Iljina ir Sarulienė prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 32293/05) vertimas. Prieiga per internetą: 

<http://www.tm.lt/dok/ILJINA_ir_SARULIENE_2011_sprendimas.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1127 D. D. v. Lithuania, no. 13469/06, 14 February 2012. 
1128 Žr.: Černiauskas G., Panovas I. Sveikatos sistemos finansavimas. Medicinos paslaugų ir prekių rinkos // R. Buivydas ir kt. Lietuvos sveikatos sektorius 

amžių sandūroje. Vilnius: Sveikatos ekonomikos centras, 2010, p. 264. 
1129 Žr.: Lietuvos sveikatos sistemos 2011–2020 metų plėtros metmenų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. XI-
1430, 13–17 p. (Valstybės žinios, 2011, Nr. 73-3498). Pastarosios dvi minėtos temos (gyventojų atsakomybės už savo sveikatą didinimas, solidarumo 

principo vaidmens akcentavimas) plėtojamos autorės tyrime nagrinėjamuoju laikotarpiu publikuotame straipsnyje: Špokienė I. Solidarumo principo turinys 
ir vaidmuo sveikatos priežiūros teisinio reguliavimo srityje // Jurisprudencija, 2010, Nr. 3 (121), taip pat žr.: Juškevičius J. Principų taikymas norminant 

sveikatos priežiūros sritį // Jurisprudencija, 2008, Nr. 12 (114); Širinskienė A. Atsargumo principo taikymo teisinės prielaidos aplinkos ir žmogaus 

sveikatos apsaugos srityse // Jurisprudencija, 2008, Nr. 12 (114). 

http://www.healthpowerhouse.com/files/Lithuania.pdf
http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2012~D_20120917_092729-56937/DS.005.1.01.ETD
http://www.tm.lt/dok/ILJINA_ir_SARULIENE_2011_sprendimas.pdf
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Atkreiptinas dėmesys ir į nagrinėjamuoju laikotarpiu prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai pripažintas tiriamos srities nuostatas. Antai KT 2013 m. gegužės 16 d. nutarimu1130 
konstatuota, kad Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 8 str. 2 d. (2009 m. liepos 22 d. 
redakcija, Valstybės žinios, 2009, Nr. 93-3983; 2011 m. gruodžio 13 d. redakcija, Valstybės žinios, 2011, 
Nr. 160-7564; 2012 m. lapkričio 13 d. redakcija, Valstybės žinios, 2012, Nr. 136-6967) prieštarauja 
(prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. tiek, kiek įstatymų leidėjas nustatė, jog kai kurių 
asmenų privalomasis sveikatos draudimas įsigalioja tik kitą mėnesį po tos dienos, kai 3 mėn. iš eilės už juos 
buvo mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos arba jie patys jas mokėjo, arba tik nuo tos dienos, 
kai šie asmenys sumoka 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio įmoką.  

Nors siekiama žengti žingsnius, padedančius spręsti kai kurias sveikatos sistemos problemas, pvz., 
sveikatos priežiūros finansavimo problemas, kliudančias tinkamam Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
53 str. 1 d.1131 numatytų asmenų garantijų įgyvendinimui. Antai reiškiamos iniciatyvos, siekiant panaikinti 
apribojimus iš Sveikatos draudimo įstatymo kylančiai asmens sveikatos priežiūros įstaigų teisei sudaryti 
sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, t. y. šios teisės susiaurinimus, pripažintus neteisėtais Vyriausiojo 
administracinio teismo 2012 m. lapkričio 19 d. sprendimu: Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo 11 p. be įstatymuose numatyto pagrindo sukūrė naujas 
teisės normas, nustatančias tam tikras papildomas sąlygas sudarant sutartis su Sveikatos draudimo įstatymo 
reikalavimus atitinkančiomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl paslaugų teikimo išlaidų 
apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis (aptariamas įstatymo 
įgyvendinamasis teisės aktas pripažintas prieštaravęs Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 
(2009 m. birželio 11 d. įstatymo Nr. XI-283 redakcija) 3 str. 1 p. ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
draudimo įstatymo (2002 m. gruodžio 3 d. įstatymo Nr. IX-1219 redakcija) 26 str. 2 d.).1132 Atsižvelgiant į 
nurodytame KT nutarime išdėstytas nuostatas dėl piliečiams garantuojamos nemokamos medicinos 
pagalbos konstitucinės garantijos, šios pagalbos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų, užsibrėžtas siekis, 
kad pacientai, gaudami paslaugas įstaigose, turinčiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, 
nepriklausomai nuo nuosavybės formos nebūtų verčiami papildomai primokėti už suteiktas paslaugas. 

Nurodytina, kad tyrime nagrinėjamuoju laikotarpiu teisinėje mokslinėje literatūroje taip pat 
atkreipiamas dėmesys į šias temas: pacientų bei gydytojų santykių reguliavimo klausimą,1133 į paciento 
sveikatos informacijos konfidencialumo užtikrinimą,1134 į vaistų ir su jais susijusias temas,1135 kokybiškų 
sveikatos priežiūros paslaugų turinio ypatumus,1136 privataus sveikatos draudimo teisinio reguliavimo,1137 

                                                           

1130 Valstybės žinios // 2013, Nr. 52-2604. 
1131 „Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Įstatymas nustato piliečiams 

nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarką“ // Valstybės žinios, 1992, Nr. 33-1014 (su vėlesniais 

pakeitimais ir papildymais). 
1132 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkričio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I822-29/2012.  
1133 Kutkauskienė J., Rudzinskas A. Informuoto paciento sutikimas: pacientui teikiamos informacijos teisinio įvertinimo problemos // 

Socialinių mokslų studijos, 2009, Nr. 2 (2); Šimonis M. Paciento autonomija: esmė ir įtvirtinimas Lietuvos teisėje // Teisė, 2006, t. 58; 

Sriubas M. Informuoto paciento sutikimo pažeidimo atvejai // Teisės problemos, 2011, Nr. 1 (71). 
1134 Mozūraitis G. Paciento sveikatos informacijos konfidencialumo ribos // Socialinių mokslų studijos, 2011, Nr. 3 (3).  
1135 Špokienė I. Homeopatijos teisinis reguliavimas Europos Sąjungoje ir Lietuvoje // Jurisprudencija, 2011, Nr. 18 (4); Špokienė I. Vaistų 

ir maisto papildų teisinio atribojimo teoriniai ypatumai ir praktinės problemos // Jurisprudencija, 2011, Nr. 18 (2); Stakišaitis D. Praktiniai 

ir teisiniai vaikų gydymo vaistais aspektai // Jurisprudencija, 2008, Nr. 12 (114); Špokienė I. Retomis ligomis sergančių pacientų teisinės 

galimybės gydytis neregistruotais vaistais // Socialinių mokslų studijos, 2010, Nr. 2 (6); Špokienė I. Retųjų vaistų prieinamumo problema 

teisės į sveikatos priežiūrą kontekste // Jurisprudencija, 2008, Nr. 12 (114).  
1136 Sriubas M. Paciento teisės į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas turinio ypatumai Lietuvoje // Teisės problemos, 2013, 

Nr. 1 (79). 
1137 Pvz., Elzbergas T. Europos Sąjungos teisės įtaka privataus sveikatos draudimo teisiniam reguliavimui // Jurisprudencija, 2008, 

Nr. 12 (114).  
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atsakomybės už padarytą žalą klausimus,1138 taip pat į kitas temas, kurias įtvirtinantys šaltiniai autorės tyrime 
nurodomi toliau.  

Su plačiu asmens sveikatos priežiūros aspekto teisinio reguliavimo ir jo užtikrinimo praktikoje 
įgyvendinant teisę į sveikatos apsaugą probleminių sričių spektru susipažinta ir autorės atliktų interviu su 
teisininkais, eksperte, dalyvaujančia formuojant sveikatos politiką, mokslininke, asociacijų, veikiančių 
pacientų teisių gynimo srityje, atstove, metu. Apklaustieji ekspertai patvirtino ir jau anksčiau išvardytas 
problemas, taip pat pabrėžė kitus neigiamus aspektus. Buvo nurodytos šios teisinio reguliavimo ir jo 
praktinio užtikrinimo problemos: senyvo amžiaus asmenų sveikatos apsaugos teisių neužtikrinimas, 
konstitucinės garantijos, kad su žmogumi be jo žinios ir laisvo sutikimo negali būti atliekami moksliniai ar 
medicinos bandymai, neužtikrinimas psichikos sveikatos sutrikimų turinčių, senyvo amžiaus žmonių 
atžvilgiu; psichikos sutrikimų turinčių asmenų neveiksnumo instituto reguliavimo problemos, teisinis 
valstybės nemokamai teikiamos medicinos pagalbos neapibrėžtumas (tai, kad įstatymų nuostatos, 
numatančios žmogui galimybę tam tikrais atvejais rinktis paslaugas ir už jas mokėti, leidžia manipuliuoti, net 
piktnaudžiauti mokamomis ir nemokamomis paslaugomis), teisės į žalos atlyginimą įgyvendinimo sunkumai 
neįtvirtinus specialiosios žalos pacientams kompensavimo sistemos pagal atsakomybės be kaltės koncepciją; 
įstatymų lygio nuostatos, pagal kurią dėl žalos pacientas turi pirmiausia kreiptis į gydymo įstaigą, 
neveiksmingumas; neturtinės pacientui padarytos žalos atlyginimo sunkumai; informacijos, medicininės 
dokumentacijos asmens artimiesiems gydymo įstaigose teikimo kliūtys, paciento teisės į privataus gyvenimo 
(medicininės informacijos) neliečiamumą neužtikrinimas stacionarinėse gydymo įstaigose, taip pat kiti 
probleminiai aspektai: prastas pacientų teisių žinojimas ir naudojimasis jomis, nepakankamas žmonių 
sveikatos ugdymas, tai, kad menkai užtikrinamas medicinos paslaugų kokybės rezultatų skelbimas ir 
viešinimas instituciniu ir asmenų lygiu, medicinos srities naujovių, naujų vaistų prieinamumas, netinkama 
sveikatos sistemos organizacinė kultūra ir vadyba, klestintys pacientų „atsilyginimai“ medikams, medicinos 
paslaugų kainodaros sistemos neatspindėjimas visų sveikatos priežiūros paslaugų sąnaudų. Tad interviu 
duomenys išryškino šiame tyrime nagrinėjamos srities teisinio reguliavimo ir jo praktinio užtikrinimo 
problemų orientavimo ir į atskiras asmenų grupes kryptį.  

Tolesniuose trijuose poskyriuose, remiantis mokslinės (pirmiausia – teisinės), taip pat specialiosios 
literatūros analize, atliktų interviu su ekspertais medžiaga bei kitais nurodytais šaltiniais, išskiriami šie 
prioritetine tvarka spręstini klausimai: gimdyvių teisės planuotai gimdyti namuose, pacientų teisės į žalos 
atlyginimą neužtikrinimas; vienos iš pažeidžiamiausių visuomenės grupių teisių neproporcingo ribojimo ar 
paneigimo problema, kylanti dėl nepakankamo absoliutaus neveiksnumo instituto reguliavimo. Toks 
problemų atskleidimo eiliškumas (pirmiausia – materialiniai, vėliau – procesiniai aspektai, kurie tolesniuose 
tyrimo poskyriuose persipina) grįstinas faktu, kad teisių materialinių įgyvendinimo pagrindų nustatymas 
sudaro prielaidas šių teisių teisinio gynimo reguliavimui ir teisių teisiniam gynimui.  

 

 

 

                                                           

1138 Rudzinskas A. Sutartinės ir deliktinės atsakomybės taikymas, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje ir Italijoje // 

Jurisprudencija, 2008, Nr. 12 (114); Zamarytė K. Civilinės atsakomybės už klinikinių vaistinių preparatų tyrimų metu tiriamajam 

asmeniui padarytą žalą probleminiai aspektai // Jurisprudencija, 2008, Nr. 12 (114). Taip pat Justickis V., Saladis T. Medicinos standartai 

administracinės teisės sistemoje // Socialinių mokslų studijos, 2012, Nr. 4 (3); Labanauskas L., Justickis V., Sivakovaitė A. Įstatymo 

įvykdomumas. Šiuolaikinė gydytojo atsakomybės didinimo tendencija // Socialinių mokslų studijos, 2010, Nr. 4 (8).  
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V.2.2. Probleminiai užtikrinimo aspektai 
 

V.2.2.1. Teisės planuotai gimdyti namuose neužtikrinimas: medicininės pagalbos gimdančiosioms 

            namuose teisinio reguliavimo klausimas 

 

Vienos iš reprodukcinių moterų teisių – teisės gimdyti namuose1139 – nagrinėjimo aktualumas Lietuvoje 
pirmiausia grindžiamas socialiniais pokyčiais – gimdymų namuose skaičiaus didėjimu. Gimdymų namuose 
skaičius Lietuvoje, nors ir neturima tikslių duomenų apie šiuos gimdymus pamečiui, kalbant apie 20 m. 
laikotarpį, kuriuo pastaraisiais metais vis augo, yra apie 20001140; palyginimui – tyrime nagrinėjamojo 
laikotarpio gimdymų Lietuvos gydymo įstaigose skaičius kasmet siekia apie 30 000: 2012 m. – 27 8001141; 
2011 m. – 28 691; 2010 m. – 30 568; 2009 m. – 32 145; 2008 m. – 31 0521142). Taigi gimdymų namuose 
skaičius gali būti vertinamas kaip aktualus Lietuvos gyventojams.1143 Gimdymų namuose praktika Lietuvoje 
inspiruojama siekio keisti nėščiųjų priežiūros kultūrą, daugiau remiantis socialiniu jų priežiūros modeliu, dar 
vadinamuoju pribuvėjų gimdymų priežiūros modeliu, grindžiamu prielaidomis, kad nėštumas ir gimdymas 
yra normalus moters gyvenimo įvykis, kad moterys yra pagrindinės gimdymo dalyvės, kad psichologinė 
gimdančiųjų gerovė padeda įmanomai geriausiai gimdyti ir kt.1144  

                                                           

1139
 Nagrinėjama planuotų, o ne neplanuotų gimdymų namuose (t. y. gimdymų namuose ne savo noru (pvz., dėl socialinių problemų ar kai 

nespėjama nuvažiuoti iki ligoninės)) teisinio reguliavimo situacija; gimimams namuose įvardyti gali būti vartojama ir frazė „gimimas ne asmens 

sveikatos priežiūros įstaigoje“ (žr.: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1400 patvirtinta Pažymėjimo apie 

vaiko gimimą išdavimo tvarka), tačiau pastaroji yra nekonkreti.  
1140

 Galima remtis tik apytiksliais gimdymų namuose duomenimis – namuose gimdžiusių moterų ir gimusių vaikų skaičiais (kalbant apie 20 m. 

laikotarpį), kuriuos pateikia priėmusiosios namuose gimusius kūdikius: „Šiandien pareigūnai kalba apie 400 moterų, kurios yra gimdžiusios 

namuose, tačiau yra gimę daugiau kaip 2 tūkst. vaikų. Aišku, kai kurios ir po kelis vaikelius gimdė namuose, todėl spėju, kad tokių moterų galėtų 

būti bent tūkstantis“. Sinkevičius D. Namuose gimusius kūdikius apžiūrinėjusi gydytoja: gali kilti tarptautinis skandalas // Naujienų portalas 

„Delfi“, 2013 m. balandžio 14 d. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/health/namuose-gimusius-kudikius-apziurinejusi-gydytoja-

gali-kilti-tarptautinis-skandalas.d?id=61133791> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1141

 Remiantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamos duomenų bazės „Sveidra“ negalutiniais duomenimis. 

Valstybinė ligonių kasa: kiek sumokama už gimdymą gydymo įstaigoms? 2013 m. gegužės 22 d. Prieiga per internetą: 

<http://www.vlk.lt/vlk/pr/?page=item&kat_id=1&date=2013-04-24&item_id=2082> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
1142

 Gimimų medicininiai duomenys. Medical Data of Births, 2011. Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, 2012. Prieiga per internetą: 

<http://sic.hi.lt/data/l11_gim.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Gimimų medicininiai duomenys. Medical Data of Births, 2010. Higienos 

instituto Sveikatos informacijos centras, 2011 <http://sic.hi.lt/data/l10_gim.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Gimimų medicininiai 

duomenys. Medical Data of Births, 2009. Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, 2010 <http://sic.hi.lt/data/l09_gim.pdf> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.); Gimimų medicininiai duomenys. Medical Data of Births, 2008. Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, 2009 

<http://sic.hi.lt/data/l08_gim.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1143

 Užsienio valstybių statistika taip pat rodo gimimų ir gimdymų namuose augimą: antai Latvijoje 2006 m. (nuo jų įtvirtintas teisinis gimdymų 

namuose reguliavimas) namuose gimė 51 kūdikis, o 2012 m. gimimų skaičius išaugo 4 kartus – gimė 189 kūdikiai. Daugelyje kitų Europos 

Sąjungos šalių gimimų namuose skaičius siekia 2–4 proc., ypač išsiskiria Olandija – ten šių gimimų skaičius sudaro net 30 proc. Žr.: Jegelevičius 

L. Home labor is not “medieval,” but the 21st century’s right of choice! // The Baltic Times, February 20, 2013. Prieiga per internetą: 

<http://www.baltictimes.com/news/articles/32593/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). JAV kasmet gimdo apie 1 proc., Olandijoje – apie 

30 proc. O antai Jungtinėse Amerikos Valstijose gimdymai namuose sudaro mažiau nei 1 proc. visų gimdymų, tačiau tokių gimdymų daugėja nuo 

2004 m. Visų gimdymų namuose skaičius išaugo 29 proc. nuo 0,56 % 2004 m. iki 0,72 % 2009 m. (1990 m. jų buvo 0,67 proc.). Žr.: Marian F., 

MacDorman M. F., Mathews T. J., and Declercq E. Home Births in the United States, 1990–2009 // NCHS Data Brief, No. 84, January 2012. 

Prieiga per internetą: <http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db84.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1144

 1979 m. sociologė B. Katz-Rothman pirmoji apibrėžė skirtumą tarp medicininio ir pribuvėjų priežiūros modelių; 1992 m. medicinos 

antropologas R. Davis-Floydas apibūdino technokratinį ir holistinės priežiūros modelius; šie modeliai buvo vėliau plėtojami. Plačiau apie 

modelius žr., pvz.: Midwifery Model. The Model of Care Matters. Prieiga per internetą: <http://mana.org/about-midwives/midwifery-model> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Midwifery: Freedom to practice? An international exploration of midwifery practice. Great Britain: 

Churchill Livingstone Elsevier, 2007. 

http://mana.org/about-midwives/midwifery-model
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Gimdymų namuose, jų reguliavimo klausimo aktualumą patvirtina tai, kad jis sulaukė nemažo 
dėmesio įvairiose visuomenės grupėse: lankomiausiame Lietuvoje naujienų portale „Delfi“,1145 taip pat 
nėščiųjų, gimdyvių ir pritariančiųjų gimdymams namuose, asociacijų atstovų;1146 taip pat specialių asociacijų 
iniciatyvų, skirtų siekti teisinio gimdymo ne ligoninėje reguliavimo1147, medikų1148, politikų1149 dėmesio; į 
diskusijas dėl gimdymų namuose reguliavimo skatinami įsitraukti sveikatos apsaugos politikos 
įgyvendintojai.1150,1151  

Gimdymų namuose probleminių aspektų (taip pat ir šių gimdymų teisinio reguliavimo klausimo) 
aktualumą pabrėžia ir tai, kad EŽTT, 2012 m. spalio 19 d. iš pareiškėjų gavęs, skubiai 2012 m. gruodžio 
20 d. perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei I. Rinkevičienės, E. Zakarevičienės, O. Valainienės ir 

                                                           

1145 Per 2013 m. I pusmetį šiame portale paskelbta nemažai publikacijų (daugiau nei 20), sulaukusių ir po 800 komentarų. 
1146 Prieraišiosios tėvystės centras, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, Lietuvos tėvų forumas ir kitos – kreipėsi į valstybės institucijas 

kviesdamos parengti ir priimti gimdymui namuose palankias teisės aktų pataisas. Tai, kad Lietuvoje galiojantys teisės aktai neužtikrina 

moterims galimybės gimdyti namuose gaunant reikiamą specialistų pagalbą ir kad reikalinga ją tokiu teisiniu reguliavimu užtikrinti, rodo 

ir 2013 m. vasario 26 d. Žmogaus teisių stebėjimo instituto „Viešas kreipimasis dėl gimdymo namuose teisinio sureguliavimo“. Prieiga 

per internetą:  

<https://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/ZTSI_Viesas_kreipimasis_del_gimdymo_namuose.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.).  
1147 Lietuvos šeimų organizacijos, nuo 1998 m. intensyviai raginusios politikus diskutuoti ir priimti sprendimus reguliuojant pagalbą 

gimdančiosioms ne ligoninėse, vėliau įkūrė iniciatyvą „Gimimas LT“. Apie ją žr.: <http://gimimas.lt/?p=1376> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
1148 Atviras medikų laiškas: apie gimdymą namuose ir pavėluotus sprendimus. Prieiga per internetą: 

<http://www.lsveikata.lt/products/apie-gimdyma-namuose/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). Pabrėžiamas rizikingumas gimdyti 

namuose: Akušerė-ginekologė B. K. Tiesa apie tamsiąją gimdymų namuose pusę // Interneto dienraštis „Bernardinai.lt“, 2013 m. sausio 

28 d. Prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-01-29-tiesa-apie-tamsiaja-gimdymu-namuose-puse/94455> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); gimdymų namuose komplikacijų grėsmė ir šių komplikacijų padariniai, o dėl jų – akcentuojamas 

kategoriškas saugaus gimdymo tik sveikatos priežiūros įstaigose palaikymas: Urbonaitė–Vainienė I. Speige kūdikį priėmusi „greitosios“ 

gydytoja: pagimdo ne tik automobilyje, pagimdo ir gatvėje // Naujienų portalas „Delfi“, 2013 m. kovo 21 d. Prieiga per internetą: 

<http://www.delfi.lt/news/daily/health/speige-kudiki-priemusi-greitosios-gydytoja-pagimdo-ne-tik-automobilyje-pagimdo-ir-

gatveje.d?id=60950953> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1149 Filipovičienė V. Teisė gimdyti. Teisė gimti // Naujienų portalas „Delfi“, 2013 m. kovo 15 d. Prieiga per internetą: 

<http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/vfilipoviciene-teise-gimdyti-teise-gimti.d?id=60906013> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

L. Kazlavickas Seimo valdybai siūlo sudaryti darbo grupę, kuri parengtų teisės aktų projektus dėl gimdymo namuose reguliavimo. Žr.: 

Siūloma imtis iniciatyvos dėl gimdymo namuose reglamentavimo // Interneto dienraštis „Kauno diena“, 2013 m. kovo 4 d. Prieiga per 

internetą:<http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/siuloma-imtis-iniciatyvos-del-gimdymo-namuose-reglamentavimo-

239507#.UdwNmTtM9iM> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). Baranovas T. Lietuvoje neužtikrinama moters teisė gimdyti namuose // 

Naujienų portalas „Delfi“, 2012 m. liepos 13 d. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/tbaranovas-lietuvoje-

neuztikrinama-moters-teise-gimdyti-namuose.d?id=59114333> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1150 Pvz., žr.: Ramonas A. Diskusijos apie gimdymą namuose: demokratijos egzaminas, 2013 m. kovo 21 d. Prieiga per internetą: 

<http://apzvalga.eu/diskusijos-apie-gimdyma-namuose-demokratijos-egzaminas.html> (prisijungta 2013 m. liepos 9 d.). Žmogaus teisių 

stebėjimo instituto „Viešas kreipimasis dėl gimdymo namuose teisinio sureguliavimo“, 2013 m. vasario 26 d. Prieiga per internetą 

<https://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/ZTSI_Viesas_kreipimasis_del_gimdymo_namuose.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). Taip pat žr.: apie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovų atsaką į raginimus nustatyti teisinį gimdymų namuose reguliavimą: 

„Akušerijos paslaugų teikimas namuose <...> būtų tam tikras žingsnis atgal“, ir Sveikatos apsaugos ministerija „neplanuoja inicijuoti 

teisės aktų pakeitimų, kurie reglamentuotų akušerijos paslaugų teikimą namuose“. Gimdymo ne ligoninėje reglamentavimo procesas 

Lietuvoje. Prieiga per internetą: <http://gimimas.lt/wp-content/uploads/2012/07/1_GNL_problema_ir_ivykiu_apzvalga.pdf> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.); „<...> saugiausia vieta moteriai gimdyti, net ir esant mažai rizikai, yra akušerijos stacionaras, mat visų galimų 

komplikacijų numatyti iš anksto neįmanoma. Užtikrinti prie gimdyvių namų budinčias medikų brigadas, ministerijos atstovų teigimu, 

būtų pernelyg brangu“. Sinkevičius D. Prokurorai: namuose gimdymus priėmusioms medikėms ekspertė nutekino slaptus duomenis apie 

kūdikio mirtį // Naujienų portalas „Delfi“, 2013 m. kovo 21 d. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/health/prokurorai-

namuose-gimdymus-priemusioms-medikems-eksperte-nutekino-slaptus-duomenis-apie-kudikio-mirti.d?id=60956157> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.). 
1151 Teisės į sveikatos apsaugą probleminių aspektų tyrime nenagrinėjamas ikiteisminių tyrimų dėl gimdymų namuose aspektas (keturias 

namuose gimdymus priėmusias, naujagimius namuose apžiūrėjusias medikes įtarus sunkiu sveikatos sutrikdymu, dokumentų 

suklastojimu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimu, neteisėtu vertimusi ūkine, komercine ar profesine veikla, piktnaudžiavimu, 

nesunkiu sveikatos sutrikdymu ir tiriant galimus prekybos vaikais atvejus).  

https://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/ZTSI_Viesas_kreipimasis_del_gimdymo_namuose.pdf
http://gimimas.lt/?p=1376
http://www.lsveikata.lt/products/apie-gimdyma-namuose/
http://www.delfi.lt/news/daily/health/prokurorai-namuose-gimdymus-priemusioms-medikems-eksperte-nutekino-slaptus-duomenis-apie-kudikio-mirti.d?id=60956157
http://www.delfi.lt/news/daily/health/prokurorai-namuose-gimdymus-priemusioms-medikems-eksperte-nutekino-slaptus-duomenis-apie-kudikio-mirti.d?id=60956157


 

-230- 

 

E. Kosaitės-Čypienės peticiją prieš Lietuvą (Nr. 69489/12) dėl pareiškėjų negalėjimo pasinaudoti 
profesionalia pagalba gimdant namuose. Gavęs iš Vyriausybės atsakymą, šis Teismas kartu spręs ir dėl 
peticijos priimtinumo, ir dėl jos esmės. Peticijoje, remdamosi EŽTK 2 str. („Teisė į gyvybę“) ir 8 str. 
(„Teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą“), pareiškėjos skundžiasi, kad namuose gimdyti norinčioms 
moterims Lietuvos teisės aktais užkertamas kelias gauti reikiamą sveikatos priežiūros specialistų pagalbą.1152 
Pareiškėjos teigia, kad valstybė verčia rizikuoti būsimų motinų ir jų kūdikių sveikata ir gyvybe; nuo tada, kai 
valstybė pradėjo ikiteisminius tyrimus dviem pribuvėjoms, nėščios moterys paliktos likimo valiai, kas 
anksčiau ar vėliau turės tragiškų pasekmių. Jos remiasi konkuruojančia teisėjų Sajó ir Tulkens nuomone 
Ternovszky byloje,1153 teigdamos, kad „nėra <...> teisinio tikrumo ten, kur baimė ir slaptumas ir esamame 
kontekste tai gali turėti fatalias pasekmes motinai ir vaikui“. Pareiškėjos pažymi, kad jos nereikalauja, kad 
valstybė suteiktų pagalbą gimdant namuose „laikydama parengtas operacines ir siųsdama sveikatos 
priežiūros specialistus į jų namus“. Jos tik prašo, kad valstybė nedraustų ir nesudarytų kliūčių sveikatos 
prižiūros specialistams, kurie nori padėti nėščioms moterims suteikti pagalbą joms gimdant namuose. 
EŽTT Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikė šiuos klausimus: ar buvo kišamasi į pareiškėjų privatų 
gyvenimą ir jei taip, ar šis kišimasis yra grindžiamas įstatymu; ar kišimasis grindžiamas teisėtu tikslu; 
atsižvelgiant į poreikį užtikrinti tinkamą visuomenės interesų ir pareiškėjų teisių pusiausvyrą (remiantis 
Ternovszky bylos § 24), ar kišimasis yra būtinas ir proporcingas; šiuo požiūriu EŽTT taip pat pažymi 
pareiškėjų argumentą, kad galiojančios normos atgraso sveikatos priežiūros profesionalus, neleidžia padėti 
toms moterims, kurios pasirinko gimdyti namuose.  

2011 m. EŽTT išnagrinėtoje Ternovszky prieš Vengriją byloje, kuria remiasi pareiškėjos iš Lietuvos, 
pareiškėja skundėsi EŽTK 8 ir 14 str. pažeidimais, nes negalėjo pasinaudoti tinkama profesionalia pagalba 
gimdydama namuose, kadangi pribuvėjos ar kiti sveikatos profesionalai buvo įstatymu atgrasyti neteikti 
pagalbos, nes būtų rizikavę užsitraukti teisinę atsakomybę ir, skirtingai nei norinčiosios gimdyti sveikatos 
priežiūros institucijoje, ši pareiškėja patyrė diskriminaciją, įgyvendindama teisę į privataus gyvenimo 
gerbimą.  

EŽTT pripažino, kad pareiškėja nebuvo laisva pasirinkti gimdymą namuose dėl nuolatinės sveikatos 
profesionalų teisinio persekiojimo baimės ir dėl specifinio, išsamaus gimdymų namuose teisinio reguliavimo 
nebuvimo (nors remiantis Vengrijos sveikatos priežiūros įstatymo 247 (1) str., Vyriausybė nustato 
profesines normas ir sąlygas, reguliuojančias gimdymą ne įstaigoje, ir išimtis, dėl kurių negalima tokio 
gimdymo galimybė). Teisinio tikrumo stoka ir sveikatos priežiūros profesionalų baimė ribojo pareiškėjos 
pasirinkimus, susijusius su gimdymu namuose, todėl susiklosčiusi situacija pripažinta nesuderinama su 
„nuspėjamumo“ ir „teisėtumo“ reikalavimais, kuriuos konkrečios teisės ribojimas turi atitikti, ir todėl 
pažeidusi EŽTK 8 str. įtvirtintą teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.  

Galima pažymėti, kad probleminių klausimų, susijusių su gimdymų namuose reguliavimu, aktualumas 
patvirtinamas ir kitose Europos valstybėse, pvz., tose, kuriose, kaip ir Lietuvoje, neįtvirtinta sveikatos 
priežiūros specialistų pagalba gimdančiosioms namuose. Antai EŽTT perdavė Čekijos Vyriausybei 2011 m. 
gegužę Čekijos pilietės pateiktą skundą, kuriuo pareiškėja, remdamasi EŽTK 8 str., teigia, kad tuo, jog 
Čekijos teisė neleidžia sveikatos profesionalams padėti namuose gimdančioms moterims, pažeidžiama jos 
teisė į privatų gyvenimą. Pirmagimį ligoninėje pagimdžiusi Čekijos pilietė liko nepatenkinta suteikta 
paslauga, tad antrąjį vaiką nusprendė gimdyti namuose. Tačiau jai nepavyko rasti pribuvėjos, sutinkančios 
priimti gimdymą namuose, nes be leidimo tai darantiems žmonėms Čekijoje gresia baudos. Čekijoje galiojo 
teisinis reguliavimas, numatęs galimybę pribuvėjoms priimti gimdymus specialiai gimdymams įrengtuose 

                                                           

1152 Elena Kosaitė-Čypienė and others v. Lithuania, no. 69489/12, 19 October 2012. 
1153 Ternovszky v. Hungary, no. 67545/09, 14 December 2010. 
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kambariuose, nuo kurių ne ilgiau nei per 15 min. turi būti galima pasiekti ligoninė, kurioje galima atlikti 
Cezario pjūvį.1154  

Egzistuoja teisiniai pagrindai, sudarantys prielaidas pasinaudoti šiuo gimdymo būdu Lietuvoje. 
Pasirinkimas gimdyti namuose realizuojamas priėmus dėl to informuotą sprendimą (Lietuvos Respublikos 
pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 5 str. („Teisė į informaciją“): moteris turi teisę gauti 
informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui 
žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir 
kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip 
pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo). Teisė gimdyti namuose – gimdyvių privataus gyvenimo 
dalis (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 str.1155; EŽTK konvencijos1156 8 str. („Teisė į privataus ir 
šeimos gyvenimo gerbimą“)1157; LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 8 str. („Teisė į 
privataus gyvenimo neliečiamumą“)1158). Remiantis nurodytomis nuostatomis, įtvirtinta autonomijos teisė 
užtikrina moteriai galimybę rinktis, kur gimdyti; gimdymas namuose yra gimdymo ligoninėje alternatyva ir 
moteris gali ją rinktis.1159 Tai, kad moters teisė gimdyti namuose kildinama iš moters privataus gyvenimo 
garantijų ir jomis pagrindžiama, matoma iš EŽTT jurisprudencijos. Pagal ją teisė gimdyti namuose patenka 
į EŽTK 8 str. ginamos teisės į privatų gyvenimą apimtį: privatus gyvenimas apima ir individo psichinį bei 
socialinį identitetą, įskaitant teisę į asmens autonomiją, asmeninį vystymąsi ir teisę kurti bei plėtoti santykius 
su kitais žmonėmis, supančiu pasauliu ir jis apima teisę į pagarbą sprendimui tapti ar netapti tėvu; teisė, 
susijusi su sprendimu tapti tėvais, apima teisę pasirinkti tapimo tėvais aplinkybes; gimdymo aplinkybės 
neginčijamai sudaro kiekvieno asmens privataus gyvenimo dalį.1160  

Remiantis pateiktu privataus gyvenimo aprėpties aiškinimu, iš jo išvedama, kad moters pasirinkimas 
gimdyti namuose įprastai apima ir sveikatos profesionalų įtraukimą.1161 Tačiau Lietuvoje galiojančiu teisiniu 
reguliavimu nesudaromos galimybės tinkamai įgyvendinti moters teisę planuotai gimdyti namuose. 
Nustatoma, kad gimdymai Lietuvoje gydytojų akušerių ginekologų ar akušerių gali būti priimami tik 
antrinio A ir B bei tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigos stacionare.1162 Neįtvirtinamas pagrindas 
gydytojui akušeriui ginekologui arba akušeriui teikti medicininę pagalbą gimdyvei, gimdančiai namuose, 

                                                           

1154
 Dubskά v. The Czech Republic, no. 28859/11, 4 May 2011.  

1155
 Pagal šį straipsnį „Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas. Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks 
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ginekologija/article/view/1458/1227> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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 Ternovszky v. Hungary, no. 67545/09, 14 December 2010. 
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 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 117 „Dėl Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos 
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priimant gimdymą, iškilus tokios pagalbos poreikiui (pvz., gimdymo komplikacijų atveju). Priešingai – 
numatomas išimtinis draudimas akušeriui teikti pagalbą gimdant ne asmens sveikatos priežiūros įstaigose, 
turinčiose galiojančią licenciją teikti akušerijos paslaugas, t. y. pacienčių namuose. Antai remiantis Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-245 „Dėl Lietuvos 
medicinos normos MN 40:2006 „Akušeris. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ 
patvirtinta „Lietuvos medicinos norma MN 40:2006 „Akušeris. Teisės, pareigos, kompetencija ir 
atsakomybė“, „Akušeris praktikuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančią licenciją 
teikti akušerijos paslaugas“ (8 p.); „Akušeris savo kompetencijos paslaugas, išskyrus nurodytas 17.1, 17.7, 
17.8, 17.9, 17.10 („17.10. priimti normalų gimdymą“ – L. B.), 17.14, 17.15 p., teikia ir pacienčių namuose, 
šeimose, bendruomenėse“ (10 p.).1163 Taip pat ir remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-170 patvirtinta Lietuvos medicinos norma MN 64:2008 
„Gydytojas akušeris ginekologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, „gydytojas akušeris 
ginekologas verčiasi gydytojo akušerio ginekologo praktika asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose 
galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją akušerijos ir ginekologijos paslaugoms teikti“ 
(7 p.).1164 Tad galima teigti, kad cituotos specialiosios normos sudaro kliūtis gimdyvės pasirinkimo ir 
informuoto sprendimo realizavimo laisvei gimdyti namuose. Tai, kad gimdančiosioms namuose negali būti 
suteikta kvalifikuota medikų pagalba, vertinama ir kaip negalėjimas pasinaudoti Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos laiduojama teise į prieinamą sveikatos priežiūrą (manoma, kad dėl to taip pat dažnai 
patenkama į keblias situacijas dėl neigiamo gydytojų požiūrio nuo pat nėštumo pradžios iki gimdymo, iškyla 
sunkumų registruojant naujagimius).1165 

Nurodyto teisinio reguliavimo keitimą, teisinių galimybių gydytojui akušeriui ginekologui, akušeriui 
teikti medicinines paslaugas gimdyvei, gimdančiai namuose, įtvirtinimą apsunkina tebevykstantys ginčai dėl 
(planuoto) gimdymo namuose saugumo.1166 Medicinos moksle statistiniais duomenimis neįrodytas faktas, 
kad gimdymas namuose kelia reikšmingai didesnę žalą nei gimdymas ligoninėje. Ir aptartoje Vengrijos 
byloje EŽTT pripažino, kad medicinos moksle tebediskutuojama, ar gimdymai namuose kelia reikšmingai 
didesnę riziką nei gimdymas ligoninėje, ir jis nukreipė į 2009 m. tyrimą.1167 Nors dažnai kaip gimdymo 
namuose didesnę žalą nei gimdant gimdymo priežiūros įstaigose įrodantis pasitelkiamas keliose valstybėse 
2010 m. atliktas tyrimas (teigiant, kad nors planuoti gimdymai namuose susiję su retesnėmis intervencijomis 
motinai, bet lemia didesnį (2–3 kartus) naujagimių mirtingumą),1168 prieštaringumo teikia tai, kad abejojama 
šio tyrimo metu gautų rezultatų patikimumu.1169 Pvz., remiantis 2012 m. tyrimu, nėra akivaizdžių įrodymų iš 

                                                           

1163 Valstybės žinios, 2006, Nr. 40-144.  
1164 Valstybės žinios, 2008, Nr. 35-1250.  
1165 Baranovas T. Lietuvoje neužtikrinama moters teisė gimdyti namuose // Naujienų portalas „Delfi“, 2012 m. liepos 13 d. Prieiga per internetą:  
<http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/tbaranovas-lietuvoje-neuztikrinama-moters-teise-gimdyti-namuose.d?id=59114333> 

 (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1166 Tai, kad klausimas, ar gimdymas namuose yra saugus, keliamas nuo pat akušerijos pradžios ir pradėjus gimdyti namuose XX a., patvirtinama, pvz., 
Pérez M. Is It Safe? Asking the Wrong Question in the Home Birth Debate, July 17, 2012. Prieiga per internetą: 

<http://rhrealitycheck.org/article/2012/07/17/why-are-we-asking-wrong-questions-about-maternity-care/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1167 De Jonge A, van der Goes BY, Ravelli AC, Amelink-Verburg MP, Mol BW, Nijhuis JG, et al. Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort 
of 529,688 low-risk planned home and hospital births // BJOG An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2009; 116:1177–84. Žr.: 

Ternovszky v. Hungary, no. 67545/09, 14 December 2010.  
1168 Wax JR, Lucas FL, Lamont M, et al. Maternal and newborn outcomes in planned home birth vs planned hospital births: a metaanalysis // American 
Journal of Obstetrics & Gynecology, 2010. Prieiga per internetą: <http://www.ajog.org/article/S0002-9378(10)00671-X/fulltext#sec2> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). Į šį tyrimą nurodo ir EŽTT cituotoje Ternovszky v. Hungary byloje.  
1169 Gimdyvių ir naujagimių išeitys, lyginant planuotą gimdymą namuose ir planuotą gimdymą ligoninėje: metaanalizė, 2010 m. Į šią metaanalizę įtraukta 
12 studijų ir 549 607 (iš jų PGN n=342056, PGL n=207,551) gimdymų įvairiose šalyse (JAV, Kanada, Australija, Švedija, Olandija ir Šveicarija); įtrauktos 

studijos, paskelbtos Medline ir Embase 1950–2009 m.; duomenys paskelbti AJOG 2010 09. Tyrimų šia tema sąrašą ir jų kritinį vertinimą galima žr., pvz.: 
Vedam S., Schummers L., Fulton C. Vancouver, British Columbia, Canada: University of British Columbia. Home Birth: An Annotated Guide to the 

Literature, Aug 2011. Prieiga per internetą: <http://www.washingtonmidwives.org/documents/Home-Birth-Annotated-guide-to-the-literature-

May2011.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  

http://www.washingtonmidwives.org/documents/Home-Birth-Annotated-guide-to-the-literature-May2011.pdf
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atsitiktinių imčių, kurie būtų palankesni mažesnės rizikos nėščiųjų planuotam gimdymui ligoninėje arba jų 
planuotam gimdymui namuose.1170  

Nurodytina, kad ne vienoje publikacijoje gimdymų namuose tema akcentuojama, kad, mokslinių 
studijų duomenimis, planuotas gimdymas namuose yra saugus nėščiosioms, turinčioms mažą komplikacijų 
riziką, jei jas prižiūri tinkamos kvalifikacijos akušerės ir prireikus yra galimybė laiku perkelti jas į modernią 
ligoninę.1171 Tokio teiginio pagrindas – Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacija apie gimdymus 
namuose, kuria buvo grindžiami ir pareiškėjos argumentai aptartoje Vengrijos byloje. Šioje 
rekomendacijoje, be kita ko, remiantis atliktais tyrimais Australijoje, Olandijoje, į klausimą, kur turėtų 
gimdyti moteris, galutinai atsakoma: saugu sakyti, kad moteris turėtų gimdyti ten, kur jaučiasi saugi ir 
labiausiai periferiniame lygyje, kuriame tinkama priežiūra yra galima ir saugi. Mažos rizikos nėščioms 
moterims tai gali būti namai, mažos motinystės klinikos ar gimdymo centrai mieste ar motinystės skyriai 
didesnėse ligoninėse. Nepaisant to, turi būti vieta, kurioje jos poreikiams sutelktas visas dėmesys ir priežiūra 
ir saugumas, kuo arčiau namų ir kuo artimiau, kiek įmanoma, jos kultūrai. Jeigu gimdoma namuose ar 
mažame periferiniame gimdymo centre, nenumatytų atvejų planai nuvykti į tinkamai įrengtą centrą turi 
sudaryti dalį priešgimdinio pasirengimo.1172  

Planuoto gimdymo namuose naudai pateikiamas argumentas – remiantis medicininių tyrimų 
rezultatais, planuotas gimdymas ligoninėje gali net padidinti nebūtinų intervencijų ir komplikacijų skaičių 
mažos rizikos moterims.  

Reikia pritarti, kad motinos teisės rinktis ir pagarbos jos privačiam gyvenimui bei vaiko teisės į 
sveikatą ir gyvybę pusiausvyros, jos reguliavimo teisės aktais klausimas yra susijęs su sudėtingomis, 
jautriomis etinėmis ir moralinėmis problemomis gimdymų namuose srityje, pripažįstamomis ne tik 
Lietuvoje.1173 EŽTT nevertino šios pusiausvyros klausimo, spręsdamas cituotą Vengrijos bylą, tik 
užsiminęs, kad vaiko gimimo priėmimas reguliuojamas ir kaip visuomenės sveikatos dalykas. Tačiau šis 
Teismas, reaguodamas į Lietuvos piliečių jam pateiktą skundą, suformulavo klausimus pareiškėjoms ir 
Lietuvos Respublikos Vyriausybei apie pareiškėjų teisių ir visuomenės interesų pusiausvyrą, kišimosi į 
pareiškėjų teises proporcingumą. EŽTT, atsižvelgdamas į poreikį užtikrinti tinkamą visuomenės interesų ir 
pareiškėjų teisių pusiausvyrą (remiantis Ternovszky bylos § 24), paklausė, ar kišimasis yra būtinas ir 
proporcingas.  

Tad matomas medicininės pagalbos gimdančiosioms namuose teikimo specialaus reguliavimo 
poreikis Lietuvoje. Tokio reguliavimo apimtį, pateikdami reguliavimo gaires, susijusias su reguliavimo 
objektu ir reikalavimais tokiam reguliavimui, siūlo apibrėžti ir medikų, ir asociacijų, ir politikų atstovai.  

                                                           

1170 Olsen O, Clausen JA. Planned hospital birth versus planned home birth // Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. 

Art. No.: CD000352. DOI: 10.1002/14651858.CD000352.pub2. Žr.: Olsen O, Clausen JA. Benefits and harms of planned hospital birth 

compared with planned home birth for low-risk pregnant women. Prieiga per internetą:  

<http://summaries.cochrane.org/CD000352/benefits-and-harms-of-planned-hospital-birth-compared-with-planned-home-birth-for-low-

risk-pregnant-women> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
1171 Pvz., Brogienė D. Redakcijos skiltis. Planuotas gimdymas namuose – naujas iššūkis motinystės priežiūrai Lietuvoje // Lietuvos 

akušerija ir ginekologija, 2012 m. birželis, t. XV, Nr. 2. Prieiga per internetą: <http://www.vitaelitera.lt/ojs/index.php/akuserija-ir-

ginekologija/article/view/1458/1227> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1172 Care in Normal Birth: a practical guide. Report of a Technical Working Group. World Health Organization, 1996. Prieiga per 

internetą: <http://whqlibdoc.who.int/hq/1996/WHO_FRH_MSM_96.24.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1173 Jones S. Ethico-legal issues in home birth // RCM Midwives, 2003, 6 (3), p. 126–128. Cituota iš: Brogienė D. Redakcijos skiltis. 

Planuotas gimdymas namuose – naujas iššūkis motinystės priežiūrai Lietuvoje // Lietuvos akušerija ir ginekologija, 2012 m. birželis, 

t. XV, Nr. 2. Prieiga per internetą: <http://www.vitaelitera.lt/ojs/index.php/akuserija-ir-ginekologija/article/view/1458/1227> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.). 
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Lietuvos akušerių ginekologų draugija ragina „išspręsti iškilusią gimdymų namuose problemą, 
išsamiai aptariant ir reglamentuojant tokios pagalbos teikimo tvarką“;1174 reguliuojant gimdymo priežiūros 
standartą, siūloma, kad sveikatos santykių teisinio reguliavimo ribas nustatytų įstatymas; reglamentuojant 
planuoto gimdymo namuose pagalbos teikimą, rekomenduojama apibrėžti visas aplinkybes, kuriomis 
planuotas gimdymas namuose būtų saugus ir integruotas visoje motinystės priežiūros sistemoje; paslaugos 
teikimo standarte turėtų būti numatytas akušerių profesionalų, turinčių licenciją tokiai veiklai, laisvas 
pasirinkimas teikti gimdymo pagalbą namuose bei civilinė atsakomybė už profesinės pareigos vykdymą. 
Draugija remiasi D. Brogienės nuomone, kurioje išdėstyta, kad ES valstybėse nustatomi saugios gimdymo 
namuose paslaugos teikimo standartai ir apibrėžiamos aplinkybės, kuriomis planuotas gimdymas namuose 
yra saugus ir protingas pasirinkimas; teigiama, kad reguliuojant gimdymo namuose pagalbos teikimą 
Lietuvoje, reikėtų parengti maksimaliai saugų gimdymo priežiūros standartą integruotoje sveikatos apsaugos 
sistemoje.1175 

Šeimoms atstovaujančios organizacijos, teikdamos prašymą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijai panaikinti esamą teisės spragą ir teisiškai sureguliuoti gimdymų ne ligoninėje klausimą, išdėstė 
pasiūlymus keisti nurodytas galiojančias medicinos normas1176 ir su jomis susijusį teisės aktą – Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 117 patvirtintą Nėščiųjų, 
gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarką. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
įsakymais tvirtinamose medicinos normose, apibrėžiančiose akušerio bei gydytojo akušerio ginekolo 
kompetencijas, siūloma plėsti akušerio bei gydytojo akušerio ginekologo teikiamų paslaugų ribas – įtvirtinti 
galimybę teikti pagalbą gimdyvei ne stacionare. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 
tvirtinamą tvarką, numatančią nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūrą, siūloma papildyti atskiru 
skyriumi, kuriame būtų reguliuojamas profesionalios pagalbos užtikrinimas gimdymo ne stacionare metu 
(jame, be kita ko, būtų numatyta: sąlygos, kurioms esant, galima rinktis gimdyti ne stacionare; papildomi 
reikalavimai akušeriui ar gydytojui akušeriui ginekologui, priimančiam gimdymą ne stacionare; būtini 
reikmenys gimdymui ne stacionare; gimdyvės ir naujagimio pervežimo į stacionarią gydymo įstaigą 
indikacijos ir t. t.).1177  

Politikų taip pat siūloma Lietuvos Respublikos Seimo valdybai sudaryti darbo grupę, kuri parengtų 
teisės aktų projektus dėl gimdymo namuose reguliavimo: apibrėžti, kokiomis aplinkybėmis gimdymas gali 
vykti namuose, kokios jam turi būti sudarytos sąlygos, kokia gimdyme dalyvaujančio akušerio atsakomybė, 
o kokiais atvejais gimdyvei turėtų būti rekomenduojama gimdyti ligoninėje, ir kitas rizikas bei susijusias 
aplinkybes.1178 
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1177 Šeimoms atstovaujančių organizacijų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateiktų teisės aktų pakeitimų projektų 

sąrašas ir jų apibūdinimas. Prieiga per internetą:  
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internetą:<http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/siuloma-imtis-iniciatyvos-del-gimdymo-namuose-reglamentavimo-

239507#.UdwNmTtM9iM> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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Remiantis medicininės pagalbos gimdančiosioms namuose teikimo specialaus reguliavimo poreikiu 
Lietuvoje, siūlytina, atsižvelgiant į gimdymo priežiūros standartų srities reguliavimo sprecifiką, įtvirtinti šį 
reguliavimą, numatant medicininės pagalbos gimdančiosioms namuose teikimo pagrindus: sąlygas, kai 
planuotas gimdymas namuose būtų saugus, gydytojų pagalbos gimdant namuose apimtį, reikalavimus 
gimdymui namuose ir kitas svarbias aplinkybes, reikalingas užtikrinant teisės planuotai gimdyti namuose 
įgyvendinimą.  

 

V.2.2.2. Nepakankamas pacientų teisės į žalos atlyginimą užtikrinimas 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatos, užtikrinančios teisę į sveikatos apsaugą, įpareigoja valstybę 
nustatyti ne vien pakankamai veiksmingas šios teisės įgyvendinimo (t. y. gydymo ir prevencines), bet ir jos 
teisinio gynimo priemones, garantuojančias, kad šios teisės pažeidimų patyrusiam asmeniui atsiradusi 
turtinė ir neturtinė žala bus atlyginta. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo 
įstatymo 13 str. „Teisė į žalos atlyginimą“ numatyta, kad „pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo 
teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą“. Žalos atlyginimo sąlygos ir tvarka nustatytos šio 
įstatymo V skyriuje (taip pat CK, Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose); 24 str. 
„Pacientui padarytos žalos atlyginimas“ numatoma ikiteisminė ginčų sprendimo dėl pacientui padarytos 
žalos sprendimo tvarka ir sąlygos.1179  

Pacientų teisės į žalos atlyginimą teisinio režimo situacijos problematika nagrinėjama dviem aspektais. 
Pirmasis – ikiteisminio žalos atlyginimo užtikrinimo sunkumai. Tai ir iškilę sveikatos priežiūros įstaigų 
civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo įgyvendinimo trūkumai, ir 
ikiteisminės institucijos, nagrinėjančios ginčus dėl padarytos žalos atlyginimo – Pacientų sveikatai padarytos 
žalos nustatymo komisijos, veikiančios prie Sveikatos apsaugos ministerijos, – nepasiteisinusi veikla. 
Antrasis aspektas – teisminio žalos išieškojimo sunkumai. Abu šie aspektai glaudžiai susiję. Universalia 
teismine teisių gynimo garantija asmuo naudojasi papildomai ir dažniausiai tada, kai išnaudoja draudžiamojo 
žalos atlyginimo būdo galimybes. O ir civilinės atsakomybės draudimas nepanaikina pačios civilinės 
atsakomybės: pagal CK 6.254 str. nukentėjęs pacientas gali išsireikalauti iš žalą padariusios gydymo įstaigos 
tuos nuostolius, kurie nebuvo apdrausti, kreipdamasis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo 
komisiją prie Sveikatos apsaugos ministerijos kaip privalomą ikiteisminę tokių ginčų sprendimo 
instituciją.1180 Pagal Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 str. 8 d. 
nesutinkant su šios komisijos sprendimu, galima kreiptis į teismą dėl ginčo tarp sveikatos priežiūros įstaigos 
ir pareiškimą pateikusio asmens nagrinėjimo iš esmės.1181  

Viena iš priemonių, galinčių užtikrinti žalos atlyginimą pacientams, – sveikatos priežiūros įstaigų 
privalomasis civilinės atsakomybės draudimas – neveikia visa apimtimi, nes ne visos įstaigos draudžiasi 
civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomuoju draudimu.1182 Taigi nukentėjusiojo interesai 
toje veiklos srityje, kurioje valstybė įvedė privalomąjį draudimą, šiuo požiūriu nėra saugomi labiau nei kitose 

                                                           

1179 Valstybės žinios, 1996, Nr. 102-2317 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
1180 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 17 str. 
1181 Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimai, kuriais nustatomas neturtinės 

žalos dydis, neturi teismui privalomosios galios, nepriskiriami prie oficialiųjų rašytinių įrodymų pagal Lietuvos Respublikos civilinio 

proceso kodekso 197 str. 2 d., kai nagrinėjamas ginčas dėl komisijos sprendimu nustatytos žalos dydžio pagrįstumo. LAT Civilinių bylų 

skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2010. 
1182 2012 m. sausio 1 d. Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos informacija. Prieiga per 

internetą: <http://www.vaspvt.gov.lt/vmai/index.html> (prisijungta 2012 m. lapkričio 26 d.). 
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srityse, nors toks yra privalomojo civilinės atsakomybės draudimo tikslas.1183 Tad nesudaroma prielaidų 
užtikrinti teisę į veiksmingą ir laiku teikiamą (greitą) žalos sveikatai atlyginimą.1184 Tai, jog įstaigos draudžiasi 
bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimu, neatleidžia jų nuo teisės aktuose įtvirtintos pareigos 
draustis civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomuoju draudimu, nors pagal Lietuvos 
Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 25 str. 1 d. nuostatą kiekvienai sveikatos 
priežiūros įstaigai, prieš pradedant teikti sveikatos priežiūros paslaugas, galima rinktis, ar draustis 
privalomuoju draudimu. Tinkama draudimo forma gali būti ir savanoriškas civilinės atsakomybės 
draudimas.1185 Antai pagal Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą 
privalomojo draudimo tvarkos aprašo1186 2 p. visoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas, griežtai įtvirtinta pareiga sudaryti sveikatos priežiūros įstaigų civilinės 
atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo sutartis.  

2008 m. pabaigoje siūlyta panaikinti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos – ikiteisminę instituciją, nagrinėjančią ginčus dėl pacientams padarytos 
žalos atlyginimo, išskyrus ginčus, kylančius iš civilinės atsakomybės draudimo santykių. Toks siūlymas buvo 
pagrįstas argumentais, kad pacientų pretenzijų yra daug, o visuomeniniais pagrindais veikianti komisija 
dirba neveiksmingai. Be to, ji sprendžia ginčus, kuriuos lemia ne tik teisė, bet ir medicina. Be teismo 
ekspertizės neretai neišsiverčiama, o komisija neturi galimybės jos paskirti.1187 Šios komisijos, kaip ginčo dėl 
pacientams padarytos žalos atlyginimo išsprendimo ikiteisminiu keliu (ir bylinėjimosi teisme atvejų 
sumažinimo) garanto,1188 nepasiteisinimo faktas valstybės lygiu patvirtintas 2009 m.1189 Galima pripažinti, 
kad nedidelį šios komisijos patenkintų prašymų dėl pacientams padarytos žalos atlyginimo skaičių rodo šie 
nurodytos komisijos veiklos duomenys: 2008 m. ji patenkino 7 pareiškimus (iš viso išnagrinėta 70 
pareiškimų, priimti 35 sprendimai nenagrinėti pareiškimo, nes nesilaikyta kreipimosi į šią komisiją tvarkos ir 
juos nagrinėti nėra komisijos kompetencija; priimti 28 sprendimai netenkinti pareiškimo1190). 2009 m. buvo 
priimti 24 šios komisijos sprendimai, iš jų 3 sprendimai tenkinti pareiškimus (vienai įstaigai vienu atveju 
buvo nurodyta atlyginti 20 tūkst. Lt žalą, viena įstaiga dviem atvejais priimtų sprendimų nenurodė, kiti 
prašymai atlyginti žalą nebuvo patenkinti1191). Taip pat pripažintina tai, kad reikalinga nuodugnesnė pateiktų 

                                                           

1183
 Kontautas T. Civilinės atsakomybės draudimas: nukentėjusiojo asmens teisė į draudimo išmoką // Teisė, 2003, t. 49, p. 73. 

1184
 Draudžiamojo žalos atlyginimo būdu siekiama užtikrinti, kad asmeniui padaryta žala būtų atlyginta veiksmingai ir laiku. KT 2010 m. vasario 

3 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2010, Nr. 16-758. 
1185

 2010 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1789 „Dėl privalomųjų draudimų koncepcijos patvirtinimo“ // 

Valstybės žinios, 2010, Nr. 151-7722. 
1186

 Patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-6 // Valstybės žinios, 2005, Nr. 3-50. 
1187

 Medikams pristatytos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo naujovės. 2008 m. liepos 2 d. Vaikų ligoninė, Viešosios įstaigos 

„Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų“ filialas. Prieiga per internetą: <http://www.vaikuligonine.lt/naujienos_pilnos.php?nid=37> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1188

 Teigiama, kad įstatymų leidėjų motyvas įsteigiant Komisiją buvo toks: galbūt ši komisija padės ginčą išspręsti be teismo. Tačiau, 

vadovaujantis teisės praktikų patirtimi, daugumą sprendimų ši komisija priima medicinos įstaigų naudai, tad nepatenkinti žmonės vis tiek 

kreipiasi į teismą. Žr.: Geibūnienė A. Žalos sveikatai atlyginimo maratoną įveikia retas pacientas // Naujienų portalas „Delfi“, 2012 m. birželio 

30 d. Prieiga per internetą: 

 <http://www.delfi.lt/news/daily/Health/zalos-sveikatai-atlyginimo-maratona-iveikia-retas-pacientas.d?id=59030441> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
1189

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1233 „Dėl Komiteto nacionalinei pacientų saugos 

platformai parengti sudarymo“ sudaryto Komiteto nacionalinei pacientų saugos platformai 2009 m. parengta Nacionalinė pacientų saugos 

platforma 2010–2014 m. Prieiga per internetą:  
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 Duomenys paimti iš Nacionalinės pacientų saugos platformos 2010–2014 m. Prieiga per internetą:  

<http://www.vaspvt.gov.lt/node/135> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
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ir kitų šios komisijos veiklos duomenų ir pagrindų analizė, kuri padėtų patvirtinti (ar iš dalies patvirtinti) 
arba paneigti šios komisijos veiklos neveiksmingumo faktą.  

Be ikiteisminio žalos atlyginimo užtikrinimo sunkumų, atkreiptinas dėmesys į tai, kad ir galiojantis 
žalos pacientui atlyginimo tik esant įstaigos kaltei modelis (teisminis ieškinio modelis) Lietuvoje 
pripažįstamas turinčiu trūkumų. Jis yra brangus dėl patiriamų išlaidų teismuose, proceso trukmė per ilga, 
suteikianti daug neigiamų emocijų bei streso ir pacientams, ir gydytojams bei užkertanti kelią atskleisti 
gydytojų klaidas ir jas analizuoti. Tokiu būdu ribojama galimybė gerinti sveikatos priežiūros paslaugų saugą 
ir kokybę.1192 Valstybės mastu konstatuota, kad Lietuvoje kyla bylų dėl žalos pacientų sveikatai atlyginimo 
krizės grėsmė, pabrėžiama, jog bylose dėl žalos pacientų sveikatai atlyginimo vis dažnesni milijoninių 
ieškinių faktai.1193 Teisininkai patvirtina, kad teismuose bylose įrodinėjimas gana sudėtingas, nes dažnai 
trūksta gydytojų kaltės įrodymų, o teisėjai remiasi medicinos ekspertizės išvadomis ir medicininiais įrašais, 
kurie dažniausiai pateisina gydytojus.1194 Tad deliktinė teisė nėra tinkamiausiais būdas spręsti žalos pacientų 
sveikatai atlyginimo klausimus.1195 

Teisės į žalos atlyginimą teisinio režimo pokyčių būtinybė taip pat pabrėžta mokslininkų, teisininkų, 
pacientų, jos pokyčiams pritaria sveikatos priežiūros įstaigų personalas. Sveikatos sistemos dalyviai dažnai 
nepatenkinti teisės į žalos atlyginimą apsaugos teisiniu režimu ir šios teisės įgyvendinimo būdais, kai iškyla 
problemų dėl netinkamai suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, ligoninėse patirtos žalos, laiku 
nediagnozuotų ligų.1196 Dar 2006 m. Lietuvoje atlikti sociologiniai tyrimai parodė visuomenės nepasitikėjimą 
žalos pacientui atlyginimo sistema.1197 Žalos atlyginimo sistemos tobulinimo poreikis keliamas ir 
žiniasklaidos atstovų.1198  

Siekiant teisingo (veiksmingo ir laiku įgyvendinamo) žalos atlyginimo pacientų draudimo sistemoje 
numatant pinigines išmokas, mokslininkų, teisininkų siūloma išplėsti žalos kompensavimo sąlygas, lyginant 
su deliktine atsakomybe, numatant specialiąją žalos pacientams kompensavimo sistemą pagal atsakomybės 
be kaltės koncepciją. Šios sistemos pranašumas – pacientas turės galimybę pasirinkti ne dabar įprastą 
skundo pateikimo ieškinio tvarka būdą, o kitą teisės į žalos atlyginimą apsaugos režimą.1199 Nustatyta, kad 
žalos atlyginimo be kaltės modelis efektyvesnis, ekonomiškesnis nei teisminis, reikalauja mažesnių sąnaudų 
žalai nustatyti bei užtikrina žalos kompensavimą didesniam pacientų skaičiui, padeda išvengti neigiamų 
emocijų ir moralinės naštos tiek pacientui, tiek gydytojui. Šis teisinis modelis paremtas ne mediko kaltės 
įrodymu, o galimybės gauti kompensaciją pagal žalos kompensavimo tinkamumo standartą priimtinumu; 
žalos atlyginimas grindžiamas priežastiniu ryšiu tarp sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ir paciento 

                                                           

1192 Nacionalinė pacientų saugos platforma 2010–2014 m. Prieiga per internetą: <http://www.vaspvt.gov.lt/node/135> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
1193 Žalos atlyginimo be kaltės modelio galimybės pradedamos svarstyti valstybėje, kai žalos pacientų sveikatai atlyginimo bylos pasiekia 

tam tikrą krizę arba atsiranda realus pavojus krizei atsirasti. Žr.: nurodyta Nacionalinė pacientų saugos platforma 2010–2014 m.  
1194 Bylų medikams dabar keliama dvigubai daugiau nei prieš dešimtmetį // Naujienų portalas „Veidas“, 2012 m. kovo 29 d. Prieiga per 

internetą: <http://www.veidas.lt/bylu-medikams-dabar-keliama-dvigubai-daugiau-nei-pries-desimtmeti-2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
1195 Paškevičius L. Pacientų sauga – esminis sveikatos priežiūros kokybės aspektas. Pasaulio patirtis ir rekomendacijos Lietuvai. 

Sveikatos politika ir valdymas // Jurisprudencija, 2010, t. 1 (2). 
1196 Nacionalinė pacientų saugos platforma 2010–2014 m. Prieiga per internetą: <http://www.vaspvt.gov.lt/node/135> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
1197 Pacientų žalos patirtis sveikatos priežiūros įstaigose. Vilnius: UAB RAIT, 2004 m. spalis–lapkritis. Žr.: Kutkauskienė J. Žalos 

pacientams kompensavimo ypatumai sveikatos teisėje. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas, 2010, p. 8.  
1198 Pvz., Masionytė A. Pacientų teisių gynimas virto farsu // Naujienų portalas „lzinios.lt“, 2011 m. lapkričio 22 d. Prieiga per internetą: 

<http://lzinios.lt/lzinios/Sveikata/Pacientu-teisiu-gynimas-virto-farsu> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1199 Kutkauskienė J. Žalos pacientams kompensavimo ypatumai sveikatos teisėje. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). 
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sužalojimo fakto. Esant žalos atlyginimo be kaltės modeliui, žalos dydį nustato nepriklausomi ekspertai 
(paprastai jis yra mažesnis nei tais atvejais, kai pateikiamas ieškinys), bet tokį modelį taikančiose valstybėse 
žalos atlyginimas kur kas lengviau ir greičiau pasiekiamas ir tuo pasinaudoja daugiau pacientų.1200 Ši žalos 
kompensavimo sistema reikalinga ne tik žalai atlyginti, bet ir sumažinti praktinės medicinos klaidų ir 
sukeltos žalos atvejų skaičių.1201 Tad įtvirtinus siūlomą žalos atlyginimo be kaltės modelį, būtų siekiama 
sužalojimų prevencijos ir pacientų saugumo. 

Kita vertus, žalos atlyginimo santykių pokyčiai įtvirtinant specialiąją žalos pacientams kompensavimo 
sistemą pagal atsakomybės be kaltės koncepciją reikalingi ir kaip būdas spręsti itin opią gydytojų ir pacientų 
supriešinimo dėl pacientų teisių gynimo dominavimo problemą.1202 Susiformavę neigiami „gynybinės 
medicinos“1203 reiškiniai Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje rodo tai, kad padidėję gydytojo teikiamų 
sveikatos apsaugos paslaugų kokybės reikalavimai neatitinka jų įvykdymo galimybių, todėl kyla vadinamoji 
„įvykdomumo krizė“. Taigi gydytojas, užuot daręs viską paciento sveikatai pagerinti, labiausiai siekia 
užtikrinti savo paties saugumą nuo galimo teisinio persekiojimo už galimas diagnozės ir gydymo klaidas.  

Tačiau reikia pažymėti, kad, nepaisant žinomų teigiamų nurodyto modelio bruožų, jis kol kas 
neįgyvendintas. Nesudarytos visos teisinės prielaidos tokio žalos atlyginimo institutui įtvirtinti – galutinai 
neparengti ir nepateikti reikiami teisės aktų projektai. Pažymėtina, kad dėl neparengtų teisės aktų dar iki 
2008 m. šio modelio nepavyko įtvirtinti. 1996 m. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai 
atlyginimo įstatymo projekto redakcijoje buvo įtvirtintas reikalavimas sveikatos priežiūros įstaigoms drausti 
savo atsakomybę be kaltės, t. y. padarytą teisėtais veiksmais, – žalos sveikatai atlyginimo mechanizmas buvo 
grindžiamas žalos be kaltės atlyginimo principu. Teisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo pagrindai ir 
tvarka buvo numatyti nurodyto įstatymo projekto IV skyriuje, bet jis nebuvo įgyvendintas. Tam pritrūko 
tinkamai parengtos teisinės bazės,1204 nes planuota įdiegti specialioji žalos pacientams kompensavimo 
sistema neturėjo sisteminės sąsajos su civilinės teisės institutais, o žalos kompensavimo sąlygų palankumas 
pacientui priklausė nuo patirtos žalos rūšies, be to, buvo nustatytas per mažas maksimalios išmokos 
dydis.1205 Kiek autorei žinoma, liko neįgyvendintas ir Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. lapkričio 19 d. 

                                                           

1200 Paškevičius L. Pacientų sauga – esminis sveikatos priežiūros kokybės aspektas. Pasaulio patirtis ir rekomendacijos Lietuvai. 

Sveikatos politika ir valdymas // Jurisprudencija, 2010, t. 1 (2). 
1201 Susijusi problema – nacionaliniu lygiu funkcionuojančios bendros nepageidaujamų įvykių registravimo ir mokymo sistemos stoka. 

Nepageidaujami įvykiai – tai įvykiai dėl veikos, galėjusios sukelti ar sukėlusios nepageidaujamą išeitį (rezultatą) pacientui labiau dėl 

medicininės pagalbos teikimo ir organizavimo negu dėl paties paciento ligos ar būklės, ir kuriuos paprastai sukelia ne vienas veiksnys, bet 

daugybės aplinkybių ir įvykių tarpusavio sąveika. Pripažįstama, kad jie sveikatos priežiūroje yra gana dažni ir sukelia didelių ekonominių, 

socialinių, psichologinių, moralinių nuostolių. Žr.: 2007 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 

Nr. V-711 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-642 „Dėl Sveikatos priežiūros 

kokybės užtikrinimo 2005-2010 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo“ // Valstybės žinios, 2007, Nr. 95-3864.  
1202 Interviu su sveikatos politikos srities profesore, 2012 m. gegužės 23 d.  
1203 Plačiau žr.: Justickis V., Jasulaitis A. Teisinių reikalavimų gydytojui įvykdomumo įvertinimas // Sveikatos politika ir valdymas, 2011, 

Nr. 1 (3); Labanauskas L., Justickis V., Sivakovaitė A. Gynybinės medicinos reiškinių paplitimas Lietuvoje // Sveikatos politika ir 

valdymas, 2011, Nr. 1 (3); Justickis V., Saladis T., Pamerneckas A. Pamatiniai reikalavimai medicinos standartui. Lietuvos ir Didžiosios 

Britanijos medicinos standartų lyginamasis tyrimas // Sveikatos politika ir valdymas, 2011, Nr. 1 (3).  
1204 2001 m. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-795 aiškinamajame rašte buvo 

numatyta, kad „pakeista teisė į žalos atlyginimą, nes galiojančioje įstatymo redakcijoje IV skyriuje buvo reglamentuota sveikatos 

priežiūros įstaigų pareiga drausti savo civilinę atsakomybę dėl pacientams padarytos žalos teisėtais (be kaltės) gydytojų ar slaugos 

personalo veiksmais. Galiojančio įstatymo IV skyriaus nuostatos nebuvo suderintos su Draudimo įstatymu.“ Žr.: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=138613&p_query=&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.), o 

2004 m. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo redakcijoje jau buvo įtvirtintas žalos sveikatai atlyginimo esant įstaigos (jos 

darbuotojų) kaltei mechanizmas. Apie pokyčius taip pat žr.: Brogienė D. Paciento teisės į kokybišką sveikatos priežiūros paslaugą ir žalos 

sveikatai atlyginimą. Daktaro disertacija. Biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata (10 B). Vilnius: Vilniaus universitetas. Prieiga per 

internetą: <http://pacientufondas.lt/uploads/userfiles/dis_brog(1).pdf> (prisijungta 2012 m. liepos 26 d.). 
1205 Kutkauskienė J. Žalos pacientams kompensavimo ypatumai sveikatos teisėje. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). 

Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010, p. 178.  

http://pacientufondas.lt/uploads/userfiles/dis_brog(1).pdf
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pateiktas siūlymas Vyriausybei iki 2010 m. gruodžio 31 d. parengti Lietuvos Respublikos pacientų socialinio 
draudimo įstatymo projektą, siekiant veiksmingai gerinti ne tik paslaugų kokybę, bet ir užtikrinti pacientų 
saugumą, įtvirtinant žalos sveikatai kompensavimo be kaltės būdą, galintį apimti didesnį pacientų skaičių ir 
nesupriešinantį pacientų ir medikų.1206 Vis dėlto matoma, kad pastangų įtvirtinti žalos be kaltės atlyginimo 
modelį Lietuvoje būta ir iki 2008 m. liepos 1 d. siūlymo Vyriausybei parengti ir pateikti Seimui Lietuvos 
Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo V skyriaus pakeitimų ir Lietuvos 
Respublikos pacientų socialinio draudimo įstatymų projektus.1207 

  

V.2.2.3. Psichikos (sveikatos) sutrikimų turinčių ir neįgalių asmenų teisių ribojimo  

            neproporcingumo ar paneigimo absoliutaus neveiksnumo pripažinimu problema 

 
Teisiniu reguliavimu nustatoma, kad asmenims, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų (ir tapusiems dėl 
psichikos sutrikimų neįgaliaisiais), garantuojama galimybė visapusiškai naudotis žmogaus teisėmis: jie turi 
visas politines, ekonomines, socialines ir kultūrines teises, įstatymų lygiu įtvirtinamas jų diskriminacijos dėl 
jų esamų ar buvusių psichikos sveikatos sutrikimų draudimas,1208 pripažįstamas neįgaliųjų teisinis 
veiksnumas lygiai su kitais asmenimis visose gyvenimo srityse.1209 Tačiau asmenims, turintiems psichikos 
sveikatos sutrikimų (ir tapusiems dėl psichikos sutrikimų neįgaliaisiais), jų teisėms ir teisėtiems interesams 
apsaugoti tebetaikomas visapusiško teisių ribojimo pagrindas – jų neveiksnumo pripažinimas.1210 

Asmenų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų (ir tapusių dėl psichikos sutrikimų neįgaliaisiais), 
kuriuos siekiama pripažinti neveiksniais, teisių apsaugos ir gynimo klausimas aktualus, nes jų veiksnumo 
apribojimo procese gali būti pažeistos pagrindinės tokių asmenų teisės, o dėl šio apribojimo rezultato – 
neveiksnumo pripažinimo – iš esmės kinta asmenų, turinčių psichikos sutrikimų (ir neįgaliųjų), statusas ir 
jiems tenka itin sunki įvairių apribojimų našta. Būtent todėl išskirtos problemos mastas peržengia teisės į 
sveikatos apsaugą nagrinėjimo konteksto ribas, nes yra susijęs ir su negalėjimu realizuoti kitas asmens teises.  

Šiame poskyryje aptariama problema susijusi su dviem žmonių grupėmis – turinčiaisiais psichikos 
sveikatos sutrikimų ir (ar) neįgaliaisiais. Pastarųjų neįgalumas gali būti pripažintas ir dėl psichikos sutrikimų: 
teigiama, kad viena iš dažniausių priežasčių, lemiančių sunkiausią negalią, – psichikos bei elgesio 
sutrikimai.1211 Abi grupės visuomenėje yra gausios. Turinčių psichikos sutrikimų asmenų skaičius 100 tūkst. 
gyventojų buvo (siekiant palyginti, skliausteliuose pateikiamas bendras susirgimų skaičius): 2008 m. – 
3035,4 (5213,2), 2009 m. – 3122,8 (5251,2); 2010 m. – 3279,8 (5401,6), 2011 m. – 3425,0 (5458,7); 2012 m. 
– 3481,1 (5513,3).1212 Psichikos sveikatos specialistų teigimu, 2011 m. pirminės psichikos sveikatos 

                                                           

1206
 Nuoroda į projektą pateikta: Sriubas M. Paciento teisių pažeidimų nagrinėjimas Lietuvoje // Teisės problemos, 2010, Nr. 1 (67), p. 13.  

1207
 2008 m. sausio 18 d. darbo grupės pateikto Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymo 

projekto XP-2817 aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313090> (prisijungta 2012 m. liepos 26 d.). 
1208

 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str., Lietuvos Respublikos psichinės sveikatos priežiūros įstatymo 3 str. // Valstybės žinios, 1995, 

Nr. 53-1290 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Neįgaliųjų lygių teisių principas taip pat yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatyme – šio įstatymo 3 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad neįgalieji turi tokias pačias teises kaip ir kiti visuomenės nariai 

(Valstybės žinios, 2004, Nr. 83-2983 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)).  
1209

 Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 12 str. 2 d. // Valstybės žinios, 2010, Nr. 71-3561. 
1210

 Pagal Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo 7 str. psichikos sutrikimas yra vienas iš kriterijų asmenį pripažinti neveiksniu (Valstybės žinios, 

1995, Nr. 53-1290 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)). 
1211

 Socialinis pranešimas 2010–2011. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2011. Prieiga per internetą: 

<http://www.socmin.lt/index.php?590329723> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1212

 Sergančiųjų psichikos sutrikimais skaičius 100 000 gyventojų. Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prieiga per internetą:  

<http://www.vpsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=43:sergani-psichikos-ligomis-sk-respublikoje&catid=12:psichikos-

sveikatos-statistika&Itemid=23> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313090
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priežiūros specialistai Lietuvoje iš viso gydė beveik 166 000 sergančiųjų psichikos susirgimais (t. y. apie 
5 proc. visų Lietuvos gyventojų): iš jų apie 3 proc. – dėl psichikos sutrikimų; apie 2 proc. – dėl 
priklausomybės ligų (dėl priklausomybės alkoholiui ir psichoaktyviosioms medžiagoms).1213 Pirmą kartą 
pripažintų neįgaliaisiais (ne tik dėl psichikos sveikatos sutrikimų) darbingo amžiaus asmenų, neįskaitant 
vaikų iki 18 m., skaičius valstybėje, nors pamečiui mažėjantis nuo 2008 m., vis tiek atrodo didelis: 2008 m. 
jų buvo 26 694; 2009 m. – 22 507; 2010 m. – 15 432; 2011 m. – 14 880; 2012 m. – 13 993.1214 

Psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų (čia ir toliau – ir neįgaliųjų) teisių neproporcingo 
ribojimo (ir vykstant jų neveiksnumo pripažinimo procesui, ir pripažinus jų neveiksnumą) probleminiai 
aspektai patvirtinti teisininkų,1215 asmens teisę į sveikatos apsaugą ginančių Lietuvos Respublikos Seimo 
kontrolierių, teismų, asociacijų atstovų,1216 užsienio valstybių ataskaitose apie padėtį Lietuvoje.1217  

Asmens neveiksnumo konstatavimas1218 negali būti laikomas būdu apginti psichikos sveikatos 
sutrikimų turinčiojo turtinius ir kitus teisėtus interesus dėl toliau išvardytų aplinkybių. Be to, žinoma atvejų, 
kai asmenys pripažįstami neveiksniais nesant pakankamo pagrindo juos tokiais laikyti.1219 Turi būti 
atsižvelgiama į tai, kad nors psichikos sveikatos problemos gali sukelti įtampą, suardyti įprastą gyvenimo 
ritmą, dauguma žmonių gali valdyti savo jausmus ir gyventi normalų gyvenimą.1220  

                                                           

1213 Davidonienė O. Psichikos sveikatos politikos raida ir problemos. Prieiga per internetą: <http://ssvp2012.mruni.eu/wp-

content/uploads/2011/10/11_PSICHIATRIJA_2012.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1214 Asmenys, pirmą kartą pripažinti neįgaliaisiais, pagal lytį. Lietuvos statistikos departamento duomenys. Prieiga per internetą: 

<http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3140709&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId

=6415&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rva

r11=&rvar12=&rvar13=&rvar14=> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1215 Pvz., Pūraitė-Andrikienė D. Kai kurie Lietuvos teisės aktuose įtvirtinto neveiksnumo instituto probleminiai aspektai // Teisės 

problemos, 2012, Nr. 3 (77).  
1216 Mental Health Reforms’11. Nos 1–2. Special Issue. Mental Health Challenges in Lithuania. Hilversum (The Netherlands): Global 

Initiative on Psychiatry, 2011.  
1217 Teigiama, kad asmenys, kurie buvo prieš jų valią pripažinti neveiksniais, neturi teisės šio sprendimo apskųsti teisme. Žr.: Country 

Reports on Human Rights Practices for 2010. Lithuania. U. S. Departament of State. Diplomacy in Action. Prieiga per internetą: 

<http://www.state.gov/documents/organization/186584.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1218 Neveiksnumo faktą konstatuoja teismas. Pirmosios instancijos teismuose gautos civilinės bylos dėl fizinio asmens pripažinimo 

neveiksniu, pvz., vidutiniškai per 2008–2011 m. sudaro apie 0,004 proc. bendro gautų civilinių bylų skaičiaus. 2008–2011 m. pirmosios 

instancijos teismuose gautų civilinių bylų dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu vidurkis – 876 bylos, o visų šiuose teismuose gautų 

civilinių bylų per nurodomus metus vidurkis – 202 134 bylos. Antai dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu pirmosios instancijos 

teismuose gauta civilinių bylų: 2008 m. – 673; 2009 m. – 561; 2010 m. – 1 189; 2011 m. – 1 082. Žr.: 2008 m. Civilinių bylų nagrinėjimo 

ataskaita I instancijos teismuose. Prieiga per internetą: <http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/> (prisijungta 2012 m. spalio 

8 d.); 2009 m. Civilinių bylų nagrinėjimo ataskaita I instancijos teismuose. Prieiga per internetą: <http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-

statistika/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); 2010 m. Civilinių bylų nagrinėjimo ataskaita I instancijos teismuose. Prieiga per 

internetą: <http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); 2011 m. Civilinių bylų nagrinėjimo 

ataskaita I instancijos teismuose. Prieiga per internetą: <http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 2008 m. pirmosios instancijos teismuose gauta iš viso civilinių bylų – 185 878; 2009 m. – 236 556; 2010 m. – 201 585, 2011 m. – 

184 518. Žr. ten pat.  
1219 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.84, 2.10, 2.11, 2.26, 3.269, 6.268 straipsnių 2009 m. liepos 27 d. pakeitimo įstatymo 

projekto XIP-958 aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350128&p_query=&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). Taip pat 

Teisingumo ministerijos 2012 m. rugsėjo 25 d. pranešime spaudai „Numatoma tiksliau reglamentuoti asmenų, turinčių psichikos 

sutrikimų, teises“ cituojamas teisingumo ministras R. Šimašius: „Yra pavyzdžių, kai iš žmogaus atimamas veiksnumas, jis priverstinai 

gydomas tuomet, kai tam nėra jokio pagrindo“. Prieiga per internetą: <http://www.tm.lt/naujienos/pranesimasspaudai/1818> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.). 
1220 Šumskienė E. Sutrikusios psichikos ir sutrikusio intelekto asmenų atstovavimas. Metodinė priemonė socialinio darbo studentams ir 

praktikams, Vilnius. 2012. Prieiga per internetą:  

<http://issuu.com/67158/docs/atstovavimas?mode=window&backgroundColor=%23222222>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://ssvp2012.mruni.eu/wp-content/uploads/2011/10/11_PSICHIATRIJA_2012.pdf
http://ssvp2012.mruni.eu/wp-content/uploads/2011/10/11_PSICHIATRIJA_2012.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/186584.pdf
http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/
http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/
http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/
http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/
http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/
http://www.tm.lt/naujienos/pranesimasspaudai/1818
http://issuu.com/67158/docs/atstovavimas?mode=window&backgroundColor=%23222222
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Pagal galiojantį CK reguliavimą neveiksnumo nustatymas traktuojamas kaip esminis žmogaus, kaip 
teisinių santykių subjekto, statuso pasikeitimas, socialiniais ir teisiniais padariniais iš esmės prilygstantis 
žmogaus, kaip asmens ir piliečio, eliminavimui iš visuomenės.1221 Pripažintas neveiksniu asmuo praranda 
daugelį savo prigimtinių ir pilietinių teisių, tarp jų teisę disponuoti savo turtu bei tvarkyti su juo susijusius 
reikalus, teisę į darbą, santuoką, teisę balsuoti, rinktis gyvenamąją vietą, taip pat teisę keiptis į teismą bet 
kokiais klausimais, įskaitant ir klausimą dėl jo statuso persvarstymo, o teismo paskirtas globėjas ir (ar) turto 
administratorius neapibrėžtam laikotarpiui tampa jo atstovu pagal įstatymą, sprendžiančiu visus su 
neveiksniu pripažintu asmeniu ir jo turtu susijusius klausimus be specialaus pavedimo (CK 3.240 str. 
1 d.).1222 Taigi asmens teisinio veiksnumo atėmimas yra ypač sunkus teisių apribojimas. Tad kyla abejonių, 
ar teismui turint galimybę pripažinti tik absoliutų tokių asmenų neveiksnumą (t. y. būklę, kai asmuo negali 
suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, jei psichikos ligonis nepiktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, 
narkotikais, narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis) ir negalint pripažinti tam tikro laipsnio neveiksnumo 
(t. y. diferencijuotai nustatyti neveiksnumą, pripažinti asmenį iš dalies neveiksniu1223), jiems nėra taikomi 
neproporcingai dideli jų teisių suvaržymai (savo pobūdžiu paneigiantys jų teises1224) ir ar pakankamai 
užtikrinama tokių asmenų apsauga. 

Asmens teisinio veiksnumo atėmimas yra ypač didelis EŽTK 8 str. (teisė į privataus ir šeimos 
gyvenimo gerbimą) ir kituose šios konvencijos straipsniuose įtvirtintų teisių apribojimas, todėl 
jurisprudencijos praktika rodo, kad asmuo gali būti pripažintas neveiksniu tik ypatingais atvejais – psichinis 
sutrikimas turi būti „tokio pobūdžio ar laipsnio“, kad pateisintų šios priemonės taikymą.1225  

Pagal 2010 m. Lietuvos ratifikuotos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 12 str. 4 d. visos 
priemonės, susijusios su teisinio veiksnumo įgyvendinimu, turi būti proporcingos ir pritaikytos su asmeniu 
susijusioms aplinkybėms, taikomos kuo trumpesnį laiką ir kompetentinga, nepriklausoma ir nešališka 
institucija ar teismas turi galėti jas reguliariai peržiūrėti; garantijos turi būti proporcingos tokių priemonių 
įtakos asmens teisėms ir interesams mastui.1226  

Remdamasis šia konvencija, teismas kiekvienu konkrečiu atveju turėtų spręsti, kokia apimtimi 
psichinę negalią turinčiam asmeniui riboti veiksnumą; ne visais atvejais psichinę negalią turintis asmuo turi 
būti pripažįstamas visiškai neveiksniu ir prarasti galimybę civilines teises įgyvendinti savarankiškai. Todėl 
būtina suderinti CK normą, reguliuojančią fizinio asmens pripažinimą neveiksniu dėl psichinės ligos, su 
nurodytosios Neįgaliųjų teisių konvencijos reguliavimu.1227 

Kiti tarptautiniai dokumentai, EŽTT, taip pat LAT praktika suponuoja reikalavimą taikyti 
intervencijos į asmenų, kuriuos siekiama pripažinti neveiksniais, statusą – laisvę, asmens, nuosavybės ir 

                                                           

1221 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2012. 
1222 Ten pat. 
1223 Remiantis CK antrosios knygos trečiojo skirsnio „Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu“ nuostatomis, 

numatoma galimybė asmenį pripažinti visiškai neveiksniu, o ribotas civilinis veiksnumas fiziniam asmeniui pripažįstamas teismo tvarka, 

tik jeigu jis piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, narkotikais, narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis (2.11 str. 1 d.) (Valstybės žinios, 

2000, Nr. 74-2262 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)).  
1224 Proporcingumas suponuoja ir negalimumą paneigti konstitucinės vertybės – žmogaus teisių – turinio esmę arba vertybės esmę, jos 

visavertiškumą. KT 2009 m. sausio 15 d. sprendimas // Valstybės žinios, 2009, Nr. 6-170. 
1225 Pvz., Shtukaturov v. Russia, no. 44009/05, § 94, ECHR 2008. 
1226 Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 12 str. 2 d. // Valstybės žinios, 2010, Nr. 71-3561. 
1227 Mizaras V. Lygiateisiškumo principo į(neį)gyvendinimas: socialiai pažeidžiamų asmenų atskirties ir integravimosi problema // 

Naujienų portalas „Delfi“, 2011 m. birželio 29 d. Prieiga per internetą:  

<http://www.delfi.lt/news/daily/law/lygiateisiskumo-principo-ineigyvendinimas-socialiai-pazeidziamu-asmenu-atskirties-ir-integravimosi-

problema.d?id=47098611#ixzz20ClBx71l> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=107687


 

-242- 

 

privataus gyvenimo neliečiamybę – apimties „laipsniavimą“. Maksimalus šių asmenų teisių ir laisvių 
suvaržymas gali būti tik išimtinio pobūdžio priemonė (ultima ratio).1228  

1999 m. Europos Tarybos Ministrų Komiteto priimtoje rekomendacijoje „Neveiksnių asmenų 
teisinės apsaugos principai“ teigiama: „Įstatymai turi kiek įmanoma pripažinti, kad gali egzistuoti įvairūs 
neveiksnumo lygiai ir kad neveiksnumas gali kisti laikas nuo laiko. Atsižvelgiant į tai, apsaugos priemonė 
neturi automatiškai baigtis visišku teisinio veiksnumo atėmimu. Nors teisinio veiksnumo ribojimas turi būti 
galimas, kai parodoma, kad tai būtina susijusio asmens apsaugai“; „atitinkamose bylose apsaugos priemonių 
ratas turi apimti tas priemones, kurios neriboja susijusio asmens teisinio veiksnumo“; „kai reikalinga 
apsaugos priemonė neveiksnių asmenų asmeninių ir ekonominių interesų apsaugai, ji turi būti proporcinga 
susijusio asmens veiksnumo laipsniui ir pritaikyta individualioms aplinkybėms ir susijusio asmens 
poreikiams“; „apsaugos priemonė į susijusio asmens teisinį veiksnumą, teises ir laisves gali kištis minimalia 
apimtimi, kuri atitinka siekiamą kišimosi tikslą“. 1229 

Pagal 2010 m. Lietuvos ratifikuotos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 12 str. neįgalieji 
visais atvejais turi būti laikomi teisės subjektais, jų teisinis veiksnumas lygus kitų asmenų veiksnumui visose 
gyvenimo srityse, ir valstybė imasi atitinkamų priemonių, kad suteiktų neįgaliesiems galimybę pasinaudoti 
pagalba, kurios jiems gali prireikti įgyvendinant savo teisinį veiksnumą.1230  

Būtinybė suderinti CK normą, reguliuojančią fizinio asmens pripažinimą neveiksniu dėl psichikos 
sutrikimo, su Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos reguliavimu tebeegzistuoja, nors teisės aktų 
projektų, kuriais siekiama pakoreguoti absoliutaus neveiksnumo instituto reguliavimą, jau buvo siūlyta. 
Antai 2011 m. pabaigoje, svarstant CK atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-958 
pasiūlymus, pateiktus siekiant išplėsti riboto veiksnumo instituto taikymo ribas, t. y. numatyti galimybę 
teismo tvarka apriboti veiksnumą asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, bet nesant pakankamo 
pagrindo laikyti juos neveiksniais,1231 buvo pripažinta, kad šio projekto bei susijusių teisės aktų 
koreguojamos nuostatos nėra galutinai suderintos su minėtos konvencijos 12 str. 1–5 d. reikalavimais.1232 
Asmenų veiksnumo instituto reguliavimo, derinant jį su konvencija, tobulinimo žingsnis žengtas 2012 m. 
lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pateikus suinteresuotoms institucijoms derinti 
CK, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, Psichikos sveikatos priežiūros ir kitų susijusių teisės 
aktų pakeitimo, papildymo projektus. CK pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu siekiama įtvirtinti 
pagalbos priimant sprendimus teikimo ir išankstinio nurodymo teisinius institutus, numatyti, kad asmens 
veiksnumas galėtų būti ribojamas arba asmuo galėtų būti pripažintas neveiksniu atskirose srityse ir šių 
institutų nuostatos padėtų geriau užtikrinti asmenų teises ir labiau diferencijuoti sprendimus dėl asmenų 

                                                           

1228 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2012. Pažymėtina, kad 

asmens pripažinimo neveiksniu tik tais atvejais, kai asmeniui konstatuojami patys sunkiausi ir nuolat egzistuojantys asmens psichinės 

sveikatos sutrikimai (toks asmuo, kurio psichinė ar proto negalia nuolat ir visiškai apriboja galimybę jam orientuotis, dirbti, integruotis, 

būti ekonomiškai savarankiškam, pačiam daryti sprendimus ir už juos atsakyti), reikalavimas nurodomas ir LAT Civilinių bylų skyriaus 

teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 11 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2008.  
1229 Committee of Ministers of the Council of Europe Recommendation No. R (99) 4 „Principles Concerning the Legal Protection of 

Incapable Adults“, adopted on 23 February, 1999. Prieiga per internetą:  

<http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/Rec(99)4E.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1230 Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija // Valstybės žinios, 2010, Nr. 71-3561. 
1231 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.84, 2.10, 2.11, 2.26, 3.269, 6.268 straipsnių 2009 m. liepos 27 d. pakeitimo įstatymo 

projekto XIP-958 aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350128&p_query=&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1232 Pagrindinio komiteto 2011 m. lapkričio 9 d. išvada Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.84, 2.10, 2.11, 2.26, 3.269, 6.268 

straipsnių pakeitimo įstatymo projektui XIP-958. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=410848&p_query=PAGRINDINIO%20KOMITETO%20I%D0VADA%20Civi

linio%20kodekso%201.84%2C%202.10%2C%202.11%2C%202.26%2C%203.269%2C%206.268%20straipsni%F8%20pakeitimo%20%

E1statymo%20projektui%20XIP-958&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/Rec(99)4E.pdf
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pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais, taip geriau atsižvelgiant į individualią asmens situaciją; be to, 
kad teisės aktų nuostatos būtų artimesnės Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 12 str. 
reikalavimams. Numatyta galimybė fizinį asmenį, kuris dėl psichikos sutrikimo negali suprasti savo veiksmų 
reikšmės ar jų valdyti, teismo tvarka pripažinti neveiksniu konkrečiose srityse, taip pat veiksnumo 
konkrečiose srityse apribojimas to asmens, kuris dėl psichikos sutrikimo negali iš dalies suprasti savo 
veiksmų reikšmės ar jų valdyti.1233 Tačiau siūlomi teisiniai pakeitimai įstatymų leidėjo yra nepatvirtinti. 

Abejonė, ar neveiksnumo institutas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos teisėje,1234 neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsniams, kuriuose įtvirtintas žmogaus asmens neliečiamumas ir jo 
orumo gynimas (21 str.), privataus ir šeimos gyvenimo gynimo garantija (22 str.), asmenų lygybės ir 
nediskriminavimo garantija (29 str.) bei konstituciniam teisinės valstybės principui, 2012 m. pradžioje 
vienos bylos šalies buvo iškelta ir patvirtinta LAT, nagrinėjusio bylą dėl neveiksniu pripažinto asmens teisių 
apsaugos. Kasatorė prašė dėl šios abejonės kreiptis į KT. Šią abejonę ji grindė ir Lietuvos 2010 m. gegužės 
27 d. ratifikuotos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyviojo protokolo 12 str. 
nuostatomis, kad neįgalieji visais atvejais turi būti laikomi teisės subjektais. Be to, ši konvencija reikalauja, 
kad valstybės suteiktų pagalbą asmenims, turintiems negalią, bet panaikintų neveiksnumo institutą. Šioje 
byloje LAT konstatavo, kad kasaciniame skunde pateikti svarūs motyvai dėl tokio kreipimosi 
tikslingumo.1235  

Psichikos sveikatos priežiūros srities pacientams, kuriems inicijuota veiksnumo apribojimo procedūra, 
šios procedūros metu, kaip ir kitiems pacientams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 
įtvirtinta pažeistų teisių teisminės gynybos garantija, turi būti užtikrinama teisė į tinkamai vykdomą teisinį 
procesą. Šios teisės pažeidimai dažniausiai užfiksuojami tada, kai asmeniui, kurio neveiksnumas 
inicijuojamas, nesuteikiama galimybė būti atstovaujamam advokato bei teisė būti išklausytam. Pvz., asmenų 
su psichikos negalia teisių į teisminę gynybą (gynybą ir atstovavimą bylose), kai svarstomi jų priverstinio 
hospitalizavimo ir priverstinio gydymo klausimai, galimi pažeidimai konstatuoti Lietuvos Respublikos 
Seimo kontrolieriaus. Antai šio pareigūno atlikto tyrimo metu nustatyta, kad, nors Lietuvos Respublikos 

                                                           

1233 Žr.: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.16, 1.84, 1.85, 2.10, 2.11, 2.11(1), 2.25, 2.26, 3.15, 3.38, 3.48, 3.55, 3.58, 3.72, 3.144, 

3.152, 3.157, 3.212, 3.213, 3.216, 3.241, 3.242, 3.243, 3.246, 3.269, 4.80, 5.16, 5.17, 5.64, 6.48, 6.56, 6.268, 6.586, 6.723, 6.765 

straipsnių pakeitimo ir papildymo ir kodekso papildymo 2.137(1), 2.137(2), 2.137(3), 3.279(1), 3.279(2), 3.279(3) straipsniais įstatymo 

projekto, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 464, 464(1), 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 582 straipsnių 

pakeitimo ir papildymo ir kodekso papildymo 468(1), 474(1), 474(2), 474(3) ir 474(4) straipsniais įstatymo projekto, Lietuvos 

Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo 1, 3, 4, 15, 16, 18, 23, 25, 27, 28 ir 34 straipsnių ir VIII skyriaus pavadinimo 

pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8, 9, 11 ir 12  straipsnių 

pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 ir 13 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projekto Nr. 12-3642-01 aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą:  

<http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=160977&p_query=&p_tr2=&p_org=&p_fix=n&p_gov=n> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). Taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.16, 1.84, 1.85, 2.10, 2.11, 2.11(1), 2.25, 2.26, 3.15, 3.38, 3.48, 3.55, 

3.58, 3.72, 3.144, 3.152, 3.157, 3.212, 3.213, 3.216, 3.241, 3.242, 3.243, 3.246, 3.269, 4.80, 5.16, 5.17, 5.64, 6.48, 6.56, 6.268, 6.586, 

6.723, 6.765 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir kodekso papildymo 2.137(1), 2.137(2), 2.137(3), 3.279(1), 3.279(2), 3.279(3) 

straipsniais įstatymo projektas Nr. 12-3642-01. Prieiga per internetą: 

<http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=160975&p_query=&p_tr2=&p_org=&p_fix=n&p_gov=n> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.).  
1234 Kaip jau buvo paaiškinta, remiantis CK antrosios knygos trečiojo skirsnio „Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu ar ribotai 

veiksniu“ nuostatomis, numatoma galimybė asmenį pripažinti visiškai neveiksniu, o ribotas civilinis veiksnumas fiziniam asmeniui 

pripažįstamas teismo tvarka tik tuo atveju, jeigu jis piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, narkotikais, narkotinėmis ar toksinėmis 

medžiagomis (2.11 str. 1 d.) (Valstybės žinios, 2000, Nr. 74-2262 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)).  
1235 Pats Teismas nepriėmė sprendimo kreiptis į KT. Jis nurodė, kad apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl bylos esmės ir 

vertindamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, be kita ko, turėtų svarstyti tokio kreipimosi tikslingumą. 

Teismas rėmėsi argumentu, kad pirmiausia šioje byloje reikia užtikrinti konkretaus asmens, t. y. D. S., kuri yra laikoma neveiksnia, 

teisėtus interesus įgyvendinant jos teisę į apeliaciją ir pirmosios instancijos teismo sprendimo dėl pripažinimo neveiksnia peržiūrėjimą. 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2012.  

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=160977&p_query=&p_tr2=&p_org=&p_fix=n&p_gov=n
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=107687
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psichikos sveikatos priežiūros įstatyme įtvirtinta paciento teisė būti išklausytam ir dalyvauti teisme, kai 
sprendžiami jo priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo pratęsimo klausimai, šios teisės 
įgyvendinimo mechanizmas nėra numatytas: psichiatrijos įstaigų administracijos neinformuoja paciento apie 
šią teisę, neklausiama paciento nuomonės, ar jis norėtų dalyvauti, nėra numatyta, kas ir kaip turėtų pristatyti 
pacientą teisėjui (arba kad šio klausimo svarstymas vyktų ne teismo, o psichiatrijos ligoninės patalpose). 
Pripažinta, kad tokie atvejai, kai pacientai nėra nustatyta tvarka laiku ir išsamiai informuojami apie jų 
priverstinį hospitalizavimą ir gydymą bei kitus psichiatrijos įstaigos administracijos dėl jų atliekamus 
veiksmus ir galimybes juos apskųsti, gali sudaryti prielaidas pažeisti jų teisę į teisminę gynybą.1236 Kaip jau 
buvo nurodyta autorės tyrime, tarptautiniu mastu pripažinta, kad bylos nagrinėjimas dėl neveiksnios 
pareiškėjos globėjo pakeitimo buvo neteisingas, nes, jai nepaskyrus advokato, nebuvo užtikrintas 
rungtyniškas procesas, todėl buvo pažeista EŽTK numatyta teisė į teisingą bylos nagrinėjimą bei pripažinti 
teisės į laisvę ir saugumą pažeidimo aspektai.1237 

Taigi itin aktuali spręstina problema – asmens absoliutaus neveiksnumo reguliavimo kryptis ir iš jos 
išplaukiantys asmenų, turinčių psichikos (sveikatos) sutrikimų, teisių pažeidimai, kai neveiksnumo institutas 
asmenims dėl psichikos sutrikimų netaikomas kaip išimtinio pobūdžio priemonė ir kai nenumatoma 
daugiau galimybių taikyti riboto veiksnumo institutą.1238 Tai traktuojama ir kaip Lietuvos teisinio 
reguliavimo neatitiktis Lietuvos ratifikuotai nurodytai Jungtinių Tautų konvencijai.  
 

                                                           

1236 Žr.: 2010 m. spalio 15 d. Seimo kontrolieriaus R. Valentukevičiaus pažyma Nr. 4D-2010/1-528 „Dėl Seimo kontrolieriaus iniciatyva 

pradėto tyrimo dėl asmenų su psichikos negalia teisių į teisminę gynybą, kai svarstomi jų priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio 

gydymo klausimai, galimų pažeidimų“. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1237 Case of D. D. v. Lithuania, 14 February 2012, Application No. 13469/06. 
1238 Fizinių asmenų civilinis veiksnumas gali būti apribotas tik esant sąlygai, kad jie piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, narkotikais, 

narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis. CK 2.11 str. (Valstybės žinios, 2000, Nr. 74-2262 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)).  

http://www.lrski.lt/
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=107687


 

-245- 

 

V.3. Teisė į sveiką aplinką 

 
Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė 

 

V.3.1. Užtikrinimo padėtis Lietuvoje 2008–2013 m.  
 

Apskritai tiek norminė, tiek institucinė aplinkosaugos sistema kuriama pamažu, be didelių reformų. 
Užtikrinant teisę į sveiką aplinką, svarbu stebėti ir kontroliuoti tokių objektų kaip oras, vanduo, dirvožemis, 
gyvenamoji aplinka kokybę. Visai neseniai daugiausia dėmesio buvo skiriama taršos kontrolei ir prevencijai, 
tačiau visuomenės gyvenimui intensyvėjant ir atsirandant galimybių vis daugiau valdyti ir užtikrinti tam 
tikrus kokybės standartus, imtasi kontroliuoti ir kitas visuomenės gyvenimo kokybei svarbias sritis, tokias 
kaip triukšmas, kvapai ir pan. 

Lietuvoje nėra vienos institucijos, atsakingos už teisės į sveiką aplinką užtikrinimą. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės lygiu už teisės į sveiką aplinką įgyvendinimą atsakinga ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerija (be kitų sričių, ji įgyvendina valstybės politiką neinfekcinių ligų ir traumų, 
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės, kurortologijos plėtros, fizinio aktyvumo skatinimo, sveikos 
mitybos, maisto saugos, alkoholio ir tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės, psichikos 
sveikatos, cheminių medžiagų saugos, fizikinių veiksnių valdymo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos 
sveikatinimo, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo, visuomenės sveikatos saugos ekspertizės, vaikų ir 
jaunimo sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo, sveikatos netolygumų mažinimo, grėsmių sveikatai valdymo 
srityse1239), ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (kaip vienas iš jos tikslų įvardytas rūpinimasis pagal 
kompetenciją sveika ir švaria aplinka1240). Teisės į sveiką aplinką srityje dirba ir Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijai pavaldžios įstaigos ir institucijos, pvz., Aplinkos apsaugos agentūra, ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios įstaigos ir institucijos, tokios kaip visuomenės 
sveikatos centrai apskrityse, Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremalių sveikatai situacijų centras, 
Radiacinės saugos centras, Higienos institutas ir kt. Iki 2012 m. liepos mėn. sveikatos priežiūros funkcijas 
vykdė ir Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba, tačiau jos funkcijos perduotos Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir visuomenės sveikatos centrams apskrityse.1241  

Glaudžiu funkcijų pasiskirstymu grįstas teisės į sveiką aplinką užtikrinimo sistemos modelis 
suponuoja aukšto tarpinstitucinio bendradarbiavimo lygio poreikį. Prieš kelerius metus buvo akcentuojamas 

                                                           

1239 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų 

patvirtinimo“ 10.2.2 p. // Valstybės žinios, 1998, Nr. 67-1961 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
1240 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų 

patvirtinimo“ 7.3 p. // Valstybės žinios, 1998, Nr. 84-2353 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).  
1241 Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Alytaus visuomenės sveikatos centro, 

Kauno visuomenės sveikatos centro, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro, Marijampolės visuomenės sveikatos centro, Panevėžio 

visuomenės sveikatos centro, Šiaulių visuomenės sveikatos centro, Telšių visuomenės sveikatos centro, Tauragės visuomenės sveikatos 

centro, Utenos visuomenės sveikatos centro, Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktorių 2012 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. V-4/V1-

3/V-14/V6-3/V-5/V-4/V-9/V-3/V-6/VK-10/V-10 „Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos reorganizavimo sąlygų aprašo sudarymo“. Prieiga per internetą:  

<http://vsc.sam.lt/pub/imagelib/file/Reorganizacijos_salygu_aprasas.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  

http://vsc.sam.lt/pub/imagelib/file/Reorganizacijos_salygu_aprasas.pdf
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teisės į sveiką aplinką įgyvendinimą užtikrinančių institucijų sistemos netobulumas, nes netinkamai buvo 
paskirstytos funkcijos tarp institucijų,1242 tačiau skirtingų institucijų funkcijos yra detalizuotos ir padalytos, 
nors daugeliu atvejų jos išties panašios. Pvz., aplinkos oro kokybę kontroliuoja trys atsakingos institucijos: 
patalpose aplinkos orą tiria visuomenės sveikatos centrų specialistai, aplinkos orą lauke tikrina regioniniai 
aplinkos apsaugos departamentai, tačiau jų gautus skundus iš gyventojų nagrinėja visuomenės sveikatos 
centrai, o aplinkos orą darbo vietoje kontroliuoja Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos. 

Aplinkos kokybė stebima nuolat. Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu, 
nuolat ir sistemingai stebima, vertinama ir prognozuojama aplinkos oro, vandens, žemės gelmių, 
dirvožemio, gyvosios gamtos būklė; fizikinis, radiacinis, cheminis, biologinis ir kitoks antropogeninis 
poveikis; gamtinėje aplinkoje vykstančių globalinių procesų kaita ir tendencijos (rūgštieji krituliai, ozono 
sluoksnio kitimas, šiltnamio efektas ir kt.).1243 Lietuva yra gana nedidelė valstybė, neturinti didmiesčių ar 
gigantiškų pramonės įmonių, palyginti su kitomis Europos valstybėmis. Ypatingų pareigos užtikrinti sveiką 
aplinką pažeidinėjimų mūsų valstybėje nėra ne tik dėl minėtų priežasčių, bet ir dėl griežtų ES reglamentų 
oro kokybės, triukšmo valdymo, vandens kokybės srityse. Tokią padėtį atskleidžia ir Europos aplinkos 
agentūros kaupiami ir nuolat atnaujinami duomenys: pastaraisiais metais Lietuva iš esmės1244 neviršijo 
aplinkosaugos reikalavimų ribinių verčių.1245 

  Vis dėlto daugiausia problemų arba, tiksliau, kliūčių užtikrinant teisės į sveiką aplinką įgyvendinimą, 
kaip bus matoma, kyla dėl to, kad nesuderinamas įvairių sričių reguliavimas arba neįvertinamos pasekmės 
taikant tam tikras priemones. Įvairių teisės į sveiką aplinką sričių (atliekų tvarkymo, oro kokybės, triukšmo 
ir kt.) gerinimo priemonių tarpusavio suderinamumo stoka yra bene didžiausia šio laikotarpio kliūtis, 
trukdanti tinkamai užtikrinti teisę į sveiką aplinką. Ekspertai pabrėžė, kad Lietuvoje rūpintis gamtine ir 
gyvenamąja aplinka nėra populiaru. Apskritai, neretai (ypač viešojoje erdvėje) nekreipiama dėmesio į tokius 
vangiai sprendžiamus aplinkos klausimus, kaip triukšmas, apleistų plotų ir statinių priežiūra ir tvarkymas, 
kraštovaizdžio niokojimas ir pan. Naujienų portale „Delfi“ iš visų su aplinkos apsauga susijusių temų 
daugiausia dėmesio sulaukė tokie klausimai, kaip oro ir vandens kokybės užtikrinimas. 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2008–2012 m. praktika rodo, kad skundų dėl galimų teisės į 
saugią ir ekologišką aplinką pažeidimų skaičius nepastovus: 2009 m. Seimo kontrolierių išnagrinėti teisės į 
saugią ir ekologišką aplinką skundai sudaro 19 proc.1246, 2010 m. – 21,5 proc.1247, 2011 m. – 22,5 proc.1248, 
tačiau 2012 m. jis siekė tik 14 proc.1249 2008–2009 m. laikotarpis atspindi dar didesnius skundų dėl teisės į 
saugią ir ekologišką aplinką galimų pažeidimų skaičius, atsižvelgiant į tai, kad tuomet dirbusių 5 Seimo 
kontrolierių veiklos sritys buvo labiau diferencijuotos ir atsižvelgiant į kitokį Lietuvos teritorijos 

                                                           

1242 Kavoliūnaitė E. Teisė į sveiką aplinką // Čepas A. ir kt. Žmogaus teisės Lietuvoje. Leidinys parengtas pagal JTVP programos „Parama 

įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje planą“. Vilnius: Naujos sistemos, 2005, 

p. 167. 
1243 Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 3 str. 1 p. ir 5 str. 1 p. // Valstybės žinios, 2006, Nr. 57-2025. 
1244 Išskyrus trumpalaikius periodus, pvz., kelias dienas per metus, viršijamos kietųjų dalelių ribinės vertės. 
1245 Žr.: ES aplinkos agentūros interneto svetainę. Prieiga per internetą <http://www.eea.europa.eu/lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.).  
1246 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2009 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
1247 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2010 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
1248 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2011 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.).  
1249 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2012 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.).  

http://www.eea.europa.eu/lt
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administracinį suskirstymą. 2008 m. išnagrinėti teisės į saugią ir ekologišką aplinką skundai dėl savivaldybių 
pareigūnų veiksmų sudaro 20 proc., skundai dėl apskričių pareigūnų veiksmų sudaro 9 proc., dėl valstybės 
įstaigų pareigūnų veiksmų sudaro 2,5 proc. (iš viso 31,5 proc.).1250 2009 m. išnagrinėti teisės į saugią ir 
ekologišką aplinką skundai dėl savivaldybių pareigūnų veiksmų sudaro 20 proc., dėl apskričių pareigūnų 
veiksmų sudaro 13 proc., išnagrinėti skundai dėl valstybės įstaigų pareigūnų veiksmų sudaro 3 proc. (iš viso 
36 proc.).1251  

Pastebėtina, kad skundai dėl teisės į sveiką aplinką pažeidimų yra įvairaus pobūdžio. Antai 2008 m. į 
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigą kreiptasi dėl teisės į saugią ir ekologišką aplinką pažeidimų 
detalaus teritorijų planavimo, vykdomų statinių statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų, kelių tiesimo, 
statybų valstybinės priežiūros srityse1252 (daugiausia teisė į sveiką aplinką ginama viešojo intereso apsaugos 
kontekste), o nuo 2009 m. atsirado ir nauja šios kategorijos skundų problematika – skundai dėl atliekų 
tvarkymo.1253 2012 m. sprendimai dėl aplinkos apsaugos iš esmės apima sprendimus dėl teritorijų 
planavimo, statybų ir atliekų tvarkymo. Taigi galima teigti, kad 2012 m. asmenys nurodytai įstaigai 
dažniausiai skundėsi teritorijų planavimo, statybų ir atliekų tvarkymo klausimais. Pvz., dėl teritorijų 
planavimo buvo priimtas 41 sprendimas, dėl statybos – 45 sprendimai, dėl atliekų tvarkymo – 27 
sprendimai.1254 Lietuvos Respublikos teismuose nagrinėjamų bylų, susijusių su teisės į sveiką aplinką 
užtikrinimu, skaičių sunku nustatyti atsižvelgiant į tai, kad tokio pobūdžio bylos patenka į labai įvairias bylų 
kategorijas, tačiau matoma, kad dominuoja statybų ir teritorijų planavimo sričių problematika viešojo 
intereso apsaugos kontekste.1255 O administracinių bylų aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, 
gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje nėra daug, pvz., 2012 m. apygardų 
administraciniuose teismuose buvo išnagrinėtos 222 tokio pobūdžio bylos.1256 Tyrime nagrinėjamuoju 
laikotarpiu teisės į sveiką aplinką klausimus analizavo ir teisės mokslo atstovai: I. Žvaigždinienė1257, 
M. Vasiliauskas1258, E. Monkevičius1259 ir kt., susijusias temas taip pat nagrinėjo E. Šileikis1260.  

 

 

 

 

 

                                                           

1250 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2008 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.).  
1251 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2009 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.).  
1252 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2008 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
1253 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2009 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.).  
1254 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2012 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <http://www.lrski.lt> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.).  
1255 Informacija iš „Infolex“ interneto portalo. Prieiga per internetą: <www.infolex.lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1256 Teismų statistika. Prieiga per internetą: <http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1257 Žr.: Žvaigždinienė I. Aplinkos apsauga žmogaus teisių kontekste // Teisė, 2011, t. 78. 
1258 Žr.: Vasiliauskas M. Atliekų sampratos teisės doktrinoje: ar nepakeičiamas esamas atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas // Teisė, 

2010, t. 74. 
1259 Žr.: Monkevičius E. Aplinkosaugos santykių teisinio reguliavimo problemos // Jurisprudencija, 2008, Nr. 10 (112). 
1260 Žr.: Šileikis E. Konstitucinių nuostatų materialumo samprata aplinkos apsaugos kontekste // Teisė, 2009, t. 72. 

http://www.lrski.lt/
http://www.infolex.lt/
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V.3.2. Probleminiai užtikrinimo aspektai  
 

V.3.2.1. Orhuso konvencijos taikymo Lietuvoje problemos 

 
Analizuojant atskirus probleminius aspektus žmogaus teisių užtikrinimo ir gynimo kontekste, aptartina 
asmenų galimybė dalyvauti priimant sprendimus ir atliekant kontrolę aplinkos apsaugos srityje. Šiuo 
aspektu svarbi 2001 m. įstatymu Nr. IX-449 ratifikuota Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos 
(JTO EEK) Orhuso konvencija.1261 Pagrindinis šios konvencijos tikslas – užtikrinti teisę gauti informaciją, 
teisę visuomenei dalyvauti priimant sprendimus bei teisę kreiptis į teismus aplinkos klausimais, kad būtų 
apsaugota kiekvieno dabartinės ir būsimų kartų žmogaus teisė gyventi jo sveikatai ir gerovei palankioje 
aplinkoje.1262 Šis tikslas siekiamas konvencija užtikrinant tris visuomenės teises (konvencijos ramsčius). 
Pirma, tai teisė gauti informaciją apie aplinką. Viešojo administravimo subjektai privalo suteikti visuomenei 
informaciją apie aplinką. Informacija privalomai teikiama visuomenės prašymu ir skleidžiama valstybės 
institucijų iniciatyva. Nurodyta konvencija nustato konkrečius prašomos informacijos pateikimo terminus, 
sąlygas ir procedūras, taip pat visuomenės teisę kreiptis į teismus, valstybės institucijai pažeidus visuomenės 
teisę į informaciją apie aplinką. Antra, tai teisė dalyvauti priimant sprendimus dėl aplinkos. Valstybės 
institucijos turi užtikrinti visuomenės galimybę komentuoti aplinką veiksiančius projektus, su aplinka 
susijusius planus ir programas bei teikti dėl jų siūlymus, į kuriuos valstybės institucijos privalo tinkamai 
atsižvelgti ir juos motyvuotai įvertinti priimdamos sprendimus. Trečia, tai teisė kreiptis į teismus. Ji leidžia 
visuomenei apskųsti valstybinių institucijų sprendimus arba neveikimą, kuriais buvo pažeistos dvi pirmosios 
teisės arba bendri aplinkos įstatymai.1263 Pirmasis konvencijos ramstis dėl visuomenės galimybės gauti 
informaciją įgyvendintas Bendrijos lygmeniu patvirtinus Direktyvą 2003/4/EB1264. Joje nustatomos 
pagrindinės sąlygos, kuriomis vadovaujantis suteikiama galimybė susipažinti su valdžios institucijų turima 
informacija apie aplinką. Direktyvos tikslas – užtikrinti kuo didesnį sisteminį informacijos prieinamumą ir 
sklaidą visuomenėje. Antrasis ramstis dėl visuomenės dalyvavimo rengiant aplinkos apsaugos planus ir 
programas perkeltas į Bendrijos teisę patvirtinus Direktyvą 2003/35/EB1265. Šia direktyva įgyvendinami 
Orhuso konvencijoje numatyti įpareigojimai, ypač dėl visuomenės dalyvavimo rengiant tam tikrus su 
aplinka susijusius planus ir programas, bei iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 85/337/EEB ir 
96/61/EB (toliau vadinama – TIPK direktyva) dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės į teisingumą, siekiant 
užtikrinti visišką direktyvų atitiktį Orhuso konvencijos nuostatoms. Šių direktyvų įgyvendinimą Lietuvoje 
išsamiai analizavo R. Ragulskytė-Markovienė1266. 2003 m. pateiktas pasiūlymas dėl direktyvos 

                                                           

1261 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Konvencijos „Dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 

kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais ratifikavimo“ // Valstybės žinios, 2001, Nr. 73-2565.  
1262 Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos 

klausimais 1 str. // Valstybės žinios, 2001, Nr. 73-2572.  
1263 Darbo grupės prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, sudarytos Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2009 m. balandžio 22 d. 

potvarkiu Nr. 150, 2009 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas ir siūlymai dėl tolesnių strateginių tikslų Nr. 150-6.  
1264 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB, nustatanti visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su 

aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir 

teisės kreiptis į teismus // Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 156, 2003.  
1265 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija 

apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB // Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 41, 2003. 
1266 Ragulskytė-Markovienė R. Aplinkos teisė: Lietuvos teisės derinimas su Europos Sąjungos reikalavimais. Vilnius: Eugrimas, 2005.  

http://europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=2003&nu_doc=35
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(COM(2003) 624)1267, pagal kurį ketinta perkelti trečiąjį ramstį į Bendrijos teisę ir užtikrinti visuomenės teisę 
į teisingumą aplinkosaugos klausimais. Trečiojo ES aplinkosaugos ramsčio klausimus nagrinėjo 
D. Prapiestytė1268. Mokslininkės teigimu, viena svarbiausių ir daugiausia diskusijų sukėlusių siūlomos 
direktyvos nuostatų yra dėl subjektų, galinčių kreiptis į teismus, rato. Direktyvos projekto 8 str. 
reglamentuojami kriterijai kvalifikuotų (specialiųjų) subjektų nustatymo procedūroms. Nurodytas 
direktyvos straipsnis nustato kriterijus, kuriuos atitinkantys subjektai įgis teisę kreiptis teisminės gynybos. 
Tokios kvalifikuotos (specialiosios) teisės suteikimas tam tikriems subjektams yra grindžiamas jų vis labiau 
didėjančiu vaidmeniu aplinkosaugos srityje tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Todėl aptariamos 
direktyvos projekte nustatoma, kad šių subjektų vienas iš pagrindinių veiklos tikslų turi būti aplinkos 
apsauga. Be to, šie subjektai turi atitikti ir kitus kriterijus: gali verstis tik tokia ekonomine veikla, kuri atitiktų 
pagrindinį siekiamą tikslą; turi būti dotuojamas juridinio asmens ir turėti organizacinę struktūrą, leidžiančią 
garantuoti tinkamą pagrindinio tikslo – aplinkos apsaugos – siekimą; aktyviai veikti aplinkosaugos srityje 
pagal veiklos statutą, kiekviena valstybė narė nustato būtiną veiklos vykdymo terminą, bet ne didesnį nei 
treji metai.1269 Tačiau direktyva iki šiol nėra priimta: Europos Parlamentas pasiūlė pakeitimų, pagal kuriuos 
teisė į teisingumą aplinkosaugos klausimais būtų suteikta ir piliečių organizacijoms, kurios susiduria su 
akivaizdžia aplinkos apsaugos problema, o ne vien aplinkos apsaugos įstaigoms, kaip numatyta pradiniame 
pasiūlyme.1270 Pastabų dėl šios direktyvos projekto pateikė ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, 
pažymėdamas, jog iš esmės pritaria pateiktiems pasiūlymams, tačiau taip pat abejojo dėl tam tikrų projekto 
nuostatų, iš kurių viena buvo susijusi su subjekto, turinčio teisę kreiptis į administracines ar teismines 
institucijas aplinkosaugos klausimais, sąvoka: „kvalifikuoto (specialiojo) subjekto“ koncepcija, įtvirtinta 
aptariamos direktyvos projekte, neatsispindi Orhuso konvencijoje, kurioje kalbama tik apie „suinteresuotą 
visuomenę“ ir nustatoma, jog į šios sąvokos turinį patenka visos organizacijos, padedančios spręsti aplinkos 
apsaugos problemas, o veikla aplinkos apsaugos srityje neturėtų būti pagrindinis organizacijos veiklos 
tikslas. Šioms organizacijoms keliamas vienintelis reikalavimas – laikytis nacionalinių teisės aktų, 
reglamentuojančių organizacijų veiklą. Akivaizdu, kad kitos organizacijos, nesiekiančios pelno – profesinės 
sąjungos, vartotojų sąjungos, socialinės ekonomikos sąjungos ir pan. – taip pat atlieka svarbų darbą 
aplinkos apsaugos srityje regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu.1271 Su šiais neaiškumais dėl subjektų 
susiduriama ir Lietuvos teismų praktikoje tais atvejais, kai siekiama nustatyti, ar tam tikros organizacijos turi 
teisę kreiptis į teismą dėl aplinkosaugos klausimų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. 
gruodžio 9 d. administracinėje byloje Nr. A556-393/2010 pažymėjo, kad jo praktikoje laikomasi pozicijos, 
kad Orhuso konvencijos 9 str. 2 d. atitinkamais atvejais gali suteikti teisę visuomeninei organizacijai kreiptis 
į teismą dėl viešojo intereso gynimo.1272 Tačiau pabrėžtina, kad nurodytoji konvencijos 9 str. 2 d. tiesiogiai 
gali būti taikoma tik sprendimams, veiksmams ar neveikimui, patenkančiam į Orhuso konvencijos 6 str. 
taikymo sritį. LVAT taip pat nurodė, kad šios konvencijos 6 str. taikytinas priimant sprendimus, ar leisti 
konvencijos 1 priede išvardytas planuojamos veiklos rūšis (šios konvencijos 6 str. 1 d. a p.); taip 

                                                           

1267 2003 m. spalio 24 d. Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl teisės kreiptis į teismus aplinkos 

apsaugos klausimais (COM(2003) 624 final). Prieiga per internetą:  

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2003/com2003_0624en01.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1268 Prapiestytė D. Orhuso konvencijos įgyvendinimas: Europos Sąjungos teisė ir Lietuvos administracinė justicija // Teisė, 2009, t. 72, 

p. 160–175.  
1269 Ten pat, p. 164. 
1270 Bendrijos aplinkos apsaugos teisės įgyvendinimas. Prieiga per internetą:  

<http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/environment/article_7293_lt.htm>  

(prisijungta 2013 m. birželio 30 d.; 2013 m. lapkričio 26 d. nebepasiekiama). 
1271 Prapiestytė D. Orhuso konvencijos įgyvendinimas: Europos Sąjungos teisė ir Lietuvos administracinė justicija // Teisė, 2009, t. 72, 

p. 164. 
1272 Pvz., žr.: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-1775/2006 ir kt. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2003/com2003_0624en01.pdf
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/environment/article_7293_lt.htm
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pat, vadovaujantis nacionaline teise, sprendimams dėl 1 priede neišvardytų planuojamų veiklos rūšių, 
galinčių turėti didelį poveikį aplinkai. Šiuo tikslu Šalys nustato, ar tokiai planuojamai veiklos rūšiai šios 
nuostatos taikytinos (aptariamos konvencijos 6 str. 1 d. b p.). Taigi visuomeninė organizacija gali tiesiogiai 
kreiptis pagal Orhuso konvencijos nuostatas tik tam tikrais pačioje konvencijoje (jos priede) numatytais 
klausimais, o kitų (šios konvencijos priede neįvardytų) veiklų atvejais subjektų, turinčių teisę kreiptis, ratas 
nustatomas pagal nacionalinę teisę.  

2008 m. valstybių Orhuso konvencijos šalių trečiajame susitikime buvo patvirtintos išvados dėl 
Lietuvos teisės aktų neatitikties šiai konvencijai. Komitetas, Kazokiškių bendruomenės bylos dėl regioninio 
sąvartyno pagrindu ištyręs, kaip Lietuva įgyvendina aptariamos konvencijos nuostatas, Lietuvos įstatymuose 
tuomet aptiko prieštaravimų, dėl kurių visuomenės nariai Lietuvoje negali tinkamai įgyvendinti konvencija 
jiems suteiktų teisių. Buvo pažymėta, kad Lietuvos teisės aktais neužtikrinamas šios konvencijos 6 str. 2, 3, 
6 ir 7 d. įgyvendinimas: trūksta aiškių reikalavimų, kad visuomenė būtų tinkamai, laiku ir veiksmingai 
informuota; nustatydama 10 darbo dienų fiksuotą terminą dokumentams patikrinti ir pastaboms pateikti; 
nustatydama, kad plėtrininkai (projekto rengėjai), o ne atsakingos institucijos atsako už visuomenės 
dalyvavimo organizavimą, įskaitant susijusios informacijos pateikimą ar pastabų gavimą, taip pat 
reikalaudama, kad teikiamos pastabos būtų „motyvuotos“ ir leisti tik asmenims, kurie yra „viešai 
suinteresuoti“ pateikti pastabas.1273 Atsižvelgiant į šias pastabas, buvo pakeistas Lietuvos Respublikos 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas1274 ir 2011 m. vasario mėn. Atitikties 
komitetas pažymėjo, kad Lietuvos teisinis reguliavimas atitinka Orhuso konvencijos 6 str. 2, 3, 6 ir 7 d.1275 
Nors Orhuso konvencijoje nurodyta „suinteresuota visuomenė“ jau iki tol buvo apibrėžta Lietuvos 
Respublikos teritorijų planavimo įstatyme1276, pagal kurį suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai daro 
įtaką arba gali daryti įtaką rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniai ar kuri yra suinteresuota tų 
sprendinių įgyvendinimu; pagal šį apibrėžimą nevyriausybinės organizacijos, padedančios spręsti 
kraštotvarkos problemas ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus, laikomos 
suinteresuotomis organizacijomis; remiantis nurodytomis pastabomis, siekiant užtikrinti galimybę 
suinteresuotai visuomenei pagal Orhuso konvenciją kreiptis į teismus dėl planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo procedūros, „suinteresuotos visuomenės“ apibrėžimas buvo praplėstas ir 
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme. Nuostatos, kad 
suinteresuota visuomenė yra „visuomenė, kuriai planuojama ūkinė veikla darys ar gali daryti poveikį arba 
kuri yra suinteresuota planuojama ūkine veikla. Pagal šį apibrėžimą ir nevyriausybinės organizacijos, 
dalyvaujančios sprendžiant aplinkos apsaugos problemas ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymų 
reikalavimus, laikomos suinteresuota visuomene“, pakeistos šiuo apibrėžimu: „Suinteresuota visuomenė – 
visuomenė, kuriai daro arba gali daryti poveikį sprendimai, veiksmai ar neveikimas poveikio aplinkai 
vertinimo srityje arba kuri yra suinteresuota poveikio aplinkai vertinimo procesu. Pagal šią apibrėžtį 
asociacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus 

                                                           

1273 UN Economic and Social Council Economic Commission for Europe Report of the Third meeting of the parties Decision III/6d 

Compliance by Lithuania with it‘s obligations under the Convention. Riga, 2008 06 11-13. 
1274 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 straipsnių ir 1, 2, 3 priedų pakeitimo 

ir papildymo įstatymas // Valstybės žinios, 2009, Nr. 77-3720. 
1275 UN Economic and Social Council Economic Commission for Europe Report of the Compliance Committee on its Thirty-First 

meeting Compliance by Lithuania with it‘s obligations under the Convention. Geneve, 2011 02 22-25.  

Prieiga per internetą: <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/CC-

31/ece_mp.pp_c.1_2011_2_add.5_adv%20edited.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1276 Valstybės žinios, 2004, Nr. 21-617 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/CC-31/ece_mp.pp_c.1_2011_2_add.5_adv%20edited.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/CC-31/ece_mp.pp_c.1_2011_2_add.5_adv%20edited.pdf
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juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, visais atvejais 
laikomi suinteresuotais asmenimis.“1277 

Teisė kreiptis į teismą dėl aplinkos kokybės sukelia nemažai diskusijų. Galima įžvelgti konfliktą tarp 
bendruomenių ar tam tikrų vietovių gyventojų ir didelių bendrovių, plėtojančių savo veiklą tam tikruose 
regionuose. Nemažai visuomenės gynėjų teigia, kad, nepaisant Orhuso konvencijos Atitikties komiteto 
išvados, jog Lietuvos teisinis reguliavimas atitinka Orhuso konvencijos 6 str., Lietuva iki šiol neužtikrina 
asmenims teisių, suteiktų pagal Orhuso konvenciją.1278 Tačiau tokie teiginiai neretai yra spekuliatyvūs, 
atsižvelgiant į tai, kad Orhuso konvencija yra sudėtingas dokumentas ir ne visos jo nuostatos turi būti 
tiesiogiai įgyvendinamos (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nurodytas atvejis dėl 
veiklų, kurios nenumatytos Orhuso konvencijos 1 priede). Neretai teigiama, kad Lietuvoje keliami 
vadinamieji „strateginiai ieškiniai prieš visuomenės dalyvavimą“, kuriais nevyriausybinėms organizacijoms ir 
fiziniams asmenims specialiai iškeliamos bylos. Ieškovai – verslo korporacijos arba valdžios institucijos – 
reikalauja juos nubausti dėl esą padarytos žalos ir kenkimo, tačiau iš tiesų siekdami įbauginti, atgrasyti, 
nutildyti visuomenę.1279 Taip pat pastebėtina, kad Orhuso konvenciją Lietuvos organizacijos siekia pritaikyti 
kuo platesniam ratui ginčų, nors šioje konvencijoje aiškiai pateikiamas sąrašas veiklų, kurių atžvilgiu 
valstybės dalyvės yra įpareigotos konvencijos nuostatų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
konstatavo,1280 kad suinteresuotos visuomeninės organizacijos turi teisę ginti viešąjį interesą kreipdamosi į 
administracinį teismą aplinkosaugos srityje, susijusioje su šiais aplinkos komponentais: oru, atmosfera, 
vandeniu, dirvožemiu, žeme, kraštovaizdžiu, biologine įvairove, genetiškai modifikuotais organizmais. 
Orhuso konvencijoje išvardytą aplinkos komponentų sąrašą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
laikė baigtiniu. Tačiau tokia Vyriausiojo administracinio teismo pozicija jau sulaukė kritikos teisės 
doktrinoje, pažymint, jog, sistemiškai vertinant Orhuso konvencijos 2 str. 3 d. nuostatas, darytina išvada, 
kad aplinka yra suprantama plačiai, jai priskiriami ne tik minėti aplinkos komponentai, bet ir tam tikri 
veiksniai (medžiagos, energija, triukšmas, radiacija ir pan.), žmonių sveikatos ir saugos būklė, gyvenimo 
sąlygos, kultūros objektų ir statinių būklė.1281 Tačiau, pvz., remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2004 m. sausio 23 d. nutartimi, kultūros paveldas pagal Orhuso konvenciją nepriskiriamas prie 
aplinkos apsaugos klausimų.1282 O kiti klausimai, kaip buvo nurodyta, sprendžiami nacionalinių teisės aktų 
nustatyta tvarka.1283 

Grįžtant prie teisės į sveiką aplinką ir teisės į ūkinės veiklos laisvę vertybinio konflikto, svarbus jo 
aspektas yra žala, atsiradusi dėl laikinųjų apsaugos priemonių nustatymo tais atvejais, kai, ginant viešąjį 
interesą, sustabdomi stambūs verslo projektai. Tai susiję ir su tais atvejais, kai, visuomeninių organizacijų 
atstovų teigimu, įmonės nori įbauginti visuomenininkus. Orhuso konvencijos 9 str. 4 d., Direktyvos 

                                                           

1277 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 straipsnių ir 1, 

2, 3 priedų pakeitimo ir papildymo įstatymas // Valstybės žinios, 2011, Nr. 77-3720. 
1278 Pvz., žr.: Markevičius P. Ieškiniai prieš visuomenės dalyvavimą – tarptautinės teisės pažeidimas, 2011 m. sausio 10 d. Prieiga per 

internetą: <http://lt.netlog.com/naglis_puteikis/blog/blogid=90674> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Savaitės pokalbis. Jūratė 

Markevičienė: „Kodėl Lietuvoje stringa Orhuso konvencija?“ // Interneto dienraštis „Bernardinai.lt“, 2012 m. sausio 3 d. Prieiga per 

internetą: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-01-03-savaites-pokalbis-jurate-markeviciene-kodel-lietuvoje-stringa-orhuso-

konvencija/74728> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1279 Žr.: Bylos prieš visuomenės dalyvavimą jau Lietuvoje! // Interneto dienraštis „Bernardinai.lt“, 2008 m. vasario 25 d. Prieiga per 

internetą: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-02-25-bylos-pries-visuomenes-dalyvavima-jau-lietuvoje/18199> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.). 
1280 Pvz., žr.: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3-11-2004, Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. birželio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-720-2004. 
1281 Prapiestytė D. Orhuso konvencijos įgyvendinimas: Europos Sąjungos teisė ir Lietuvos administracinė justicija // Teisė, 2009, t. 72, 

p. 160–175. 
1282 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3-11-2004. 
1283 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525- 683/2011. 
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2003/35/EB1284 10a str. penktoje pastraipoje ir TIPK direktyvos 15a str. penktoje pastraipoje nustatyta, kad 
su aplinkos apsauga susijusios procedūros turi būti teisingos, nešališkos, pasiūlytos laiku ir ne per brangios.  

2013 m. Europos Teisingumo Teisme nagrinėtas prašymas dėl prejudicinio sprendimo, aiškinantis 
aptartos konvencijos ir su ja susijusių direktyvų nuostatas, kad „teismo procesas aplinkosaugos ginčuose 
negali būti pernelyg brangus“. Europos Teisingumo Teismas nurodė, kad vertinant turėtų būti 
atsižvelgiama ne tik į suinteresuotojo asmens ekonominę padėtį, bet ir objektyviai išanalizuojamas 
bylinėjimosi išlaidų dydis, juolab kad asmenys ir visuomeninės organizacijos savaime skatinami aktyviai 
dalyvauti saugant aplinką. Tokiu atveju proceso išlaidos tam tikrais atvejais neturi pasirodyti objektyviai 
nepagrįstos. Taigi proceso išlaidos neturi viršyti suinteresuotojo asmens finansinių galimybių ir bet kuriuo 
atveju neturi būti objektyviai nepagrįstos. Teismas taip pat pridūrė, kad nacionalinis teismas, vertindamas 
ekonominę suinteresuotojo asmens padėtį, negali remtis vien tik spėjamomis „eilinio“ ieškovo finansinėmis 
galimybėmis, nes tokie duomenys gali būti mažai susiję su suinteresuotojo asmens padėtimi. Be to, pasak 
Europos Teisingumo Teismo, nacionalinis teismas gali atsižvelgti į atitinkamų šalių situaciją: į tai, ar 
pareiškėjas turi pagrįstą tikimybę, kad jo reikalavimai bus patenkinti, į tai, kokio dydžio rizika kyla jam ir 
aplinkos apsaugai, į taikytinos teisės ir proceso sudėtingumą ir į galimą reikalavimų nepagrįstumą atskirose 
jų nagrinėjimo stadijose.1285  

Apibendrinant teigtina, kad asociacijos gali tiesiogiai kreiptis pagal Orhuso konvencijos nuostatas tik 
tam tikrais šioje konvencijoje (jos priede) numatytais klausimais, o kitų, konvencijos priede neįvardytų 
veiklų atvejais turinčiųjų teisę kreiptis subjektų ratas nustatomas pagal nacionalinę teisę, todėl teigti, kad 
Lietuva tokiais atvejais pažeidžia Orhuso konvenciją, nėra pagrindo. 

 

V.3.2.2. Aplinkos kokybės užtikrinimo problemos 

 

Atliekų tvarkymo sunkumai. Vienas sunkiausiai įgyvendinamų aplinkos kokybės gerinimo 
uždavinių Lietuvoje yra atliekų tvarkymas.1286 Tai susiję ir su gyventojų vartojimo didėjimu, ir su palyginti 
naujais aplinkosaugos reikalavimais. Prieš keletą metų Lietuvoje buvo daug sąvartynų, į kuriuos gyventojai 
patys galėdavo atvežti buitines atliekas. Šiuo metu atliekos vežamos į 11 regioninių nepavojingų atliekų 
sąvartynų, atitinkančių aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, kuriuose jos ir 
šalinamos. Atliekų šalinimas aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų 
neatitinkančiuose sąvartynuose nuo 2009 m. liepos 16 d. nutrauktas, tačiau gyventojai iki šiol neatsisako 
vežti atliekas ten, kur įpratę. 2009 m. vienam šalies gyventojui tenkantis komunalinių atliekų kiekis siekė 
361 kg. Šių atliekų kiekis vienam gyventojui Lietuvoje augo iki 2007 m., vėliau pradėjo šiek tiek mažėti. 
Svarbu ir tai, kad mažėja į sąvartynus vežama atliekų dalis, t. y. didesnė atliekų dalis yra perdirbama. 
Vertinant Lietuvos rodiklius ES kontekste, šalyje vienam gyventojui tenkantis komunalinių atliekų kiekis 
išlieka vienas mažiausių.1287  

                                                           

1284 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija 

apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB // Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 41, 2003. 
1285 2013 m. balandžio 11 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-260/11 dėl Supreme Court of the United Kingdom 

(Jungtinė Karalystė) 2011 m. gegužės 17 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2011 m. gegužės 25 d., pagal SESV 267 str. 

pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje. 
1286 Atliekų tvarkymo teisinio reguliavimo problemas išsamiai analizuoja M. Vasiliauskas. Žr.: Vasiliauskas M. Teisinis atliekų tvarkymo 

reguliavimas: probleminiai aspektai. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011.  
1287 Aplinkos būklė 2010. Tik faktai. Aplinkos apsaugos agentūros leidinys. Vilnius, 2011. Prieiga per internetą: 

<http://gamta.lt/files/aplinka%20tik%20faktai%202010.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
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Nepaisant tam tikrų optimistinių rodiklių, Lietuva, specialistų teigimu, yra pasirinkusi vieną 
neveiksmingiausių atliekų tvarkymo metodų – šalinti į sąvartynus, nors galima pasirinkti atliekų deginimą, 
kuris, naudojant tinkamą įrangą ir filtrus, yra ne toks kenksmingas aplinkai kaip sąvartynai. Specialistų 
teigimu, netinkamai įrengti senieji sąvartynai pritraukia kenkėjų (pelių, žiurkių) ir parazitų, be to, 
kenksmingų cheminių medžiagų, susimaišiusių su lietaus vandeniu, nutekėjimas būdingas kone kiekvienam 
senam ar netinkamai įrengtam sąvartynui. Ne ką mažiau pavojingos ir vadinamosios sąvartyno dujos 
(daugiausia metanas ir anglies dvideginis), kurios susidaro anaerobiniams mikroorganizmams skaidant 
organines atliekas. Tokios dujos sukelia nemalonų kvapą, kenkia aplinkai ir prisideda prie klimato kaitos 
procesų.1288 Lietuvoje numatyta mažinti atliekų šalinimą į sąvartynus.1289 Tačiau Lietuvos gyventojai yra 
nusistatę tiek prieš sąvartynus kaimynystėje (pvz., Kazokiškių bendruomenė buvo pateikusi skundą dėl 
Kazokiškių sąvartyno taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo1290), tiek ir prieš atliekų 
deginimo gamyklas.1291 Galima numanyti, kad gyventojai įsibaiminę bet kokių atliekų šalinimo kompleksų 
dėl nuo seno patiriamų su jais susijusių nemalonių pojūčių (plačiau apie tai – poskyryje apie aplinkos oro 
kokybę ir kvapus). 

Apibendrinant teigtina, kad nors atliekų kiekis vienam gyventojui Lietuvoje yra nedidelis, kyla 
problemų tiek dėl gyventojų elgsenos atliekas šalinant tam neskirtose vietose, tiek organizacinių problemų 
nenoriai pereinant nuo atliekų šalinimo į sąvartynus prie atliekų deginimo. 

Aplinkos oro tarša kietosiomis dalelėmis bei kvapais ir buitinių atliekų tvarkymo klausimai. 
Aplinkos oro kokybės valdymo pagrindai numatyti Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos 
įstatyme1292, pagal kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministerijos tvirtina teršalų, 
kurių kiekis aplinkos ore ribojamas, sąrašą ir nustato ribines bei siektinas užterštumo vertes, leidžiamus 
nukrypimo dydžius ir pavojaus slenksčius, o savivaldybės ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija pagal 
savo kompetenciją privalo imtis reikiamų priemonių, kad ribinės ar kitos šiame įstatyme nurodytos 
užterštumo vertės bei pavojaus slenksčiai nebūtų viršyti.1293 Nurodytame įstatyme taip pat nustatyta, kad 
nuolatinė aplinkos oro kokybės kontrolė privaloma aglomeracijose ir zonose, kur užterštumo lygiai viršija 
arba gali viršyti ribines užterštumo vertes.1294 Oro kokybės tyrimai atliekami didžiuosiuose miestuose ir 
tokiuose pramonės centruose kaip Kėdainiai, Jonava, Mažeikiai, Naujoji Akmenė, kuriuose įsikūrę stambūs 
pramonės objektai. Miestų oro kokybės tyrimų stotys matuoja teršalų, kurių dėl žmonių ūkinės veiklos į 
aplinkos orą patenka daugiausia ir kurių vertinimą aplinkos ore reglamentuoja ES teisės aktai, koncentraciją.  

Kovojant su oro tarša, taikomas principas „teršėjas moka“. Tačiau ne visada pavyksta nustatyti 
konkrečius teršėjus, atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis taršos šaltinis šalia stacionarių pramonės objektų yra 
mobilusis autotransportas. Jo išmetamosios dujos sudaro apie 70 proc. viso bendro teršalų kiekio. 
Autotransporto teršalus sudaro anglies monoksido, azoto oksidai ir kitos kenksmingos medžiagos. Dėl 

                                                           

1288 Špokas J. Atliekų tvarkymo labirintai // Ozonas, 2011, Nr. 2 (34), p. 17–19. 
1289 Žr.: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo „Dėl Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 

patvirtinimo“ 6 priedas „Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduotys“ // Valstybės žinios, 2007, 

Nr. 122-5003 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
1290 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio mėn. 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-525-844/2010. 
1291 Pvz., žr.: Utyra E. Vilniuje tęsiasi protestai prieš atliekų deginimą // Naujienų portalas „Delfi“, 2008 m. gruodžio 9 d. Prieiga per 

internetą: <http://grynas.delfi.lt/gamta/vilniuje-tesiasi-protestai-pries-atlieku-deginima.d?id=19587076> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 
1292 Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas // Valstybės žinios, 2009, Nr. 10-362 (su vėlesniais pakeitimais ir 

papildymais).  
1293 Ten pat, 4 str. 1 ir 2 d.  
1294 Ten pat, 5 str. 1 d.  
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automobilių aplinka taip pat teršiama padangų, kelio dangos nusidėvėjimo dulkėmis, užterštumą didina ir 
kuro nutekėjimas bei garavimas.1295  

Oro užterštumas Lietuvos miestuose dažniausiai būna mažesnis nei Lenkijos ir Latvijos 
didmiesčiuose bei daugelyje kitų Europos šalių miestų. Lietuvoje atliktų tyrimų duomenys rodo, kad 
opiausios oro užterštumo problemos susijusios su kietųjų dalelių KD10 (smulkios aerozolinės dalelės, kurių 
aerodinaminis skersmuo neviršija 10 mikronų) koncentracija.  

Taigi mobilusis autotransportas ir dideli pramonės objektai yra pagrindiniai teršėjai, tačiau, tiriant oro 
užterštumą, pastebima, kad kartais jis padidėja. Dažniausios to priežastys yra intensyvus kūrenimas šildant 
patalpas – dėl to padaugėja į orą išmetamų teršalų per šalčius, pavasarį kyla dulkės nuo gatvių ir jų aplinkos, 
kai nespėjama laiku nuvalyti ir išvežti per žiemą susikaupusių nešvarumų; o ilgesnį laiką įsivyravus sausiems, 
ramiems orams, prie vietinių taršos šaltinių prisideda su užterštomis oro masėmis iš kitų regionų atkeliavę 
teršalai. Todėl savivaldybės turi imtis priemonių, kad kaskart užkirstų kelią laikinam taršos padidėjimui. 
Kaip rodo aplinkos stebėsenos rezultatai, tai daroma sėkmingai. Pagal ES teisės aktų reikalavimus kietųjų 
dalelių vidutinė paros koncentracija neturi viršyti ribinės vertės (50 µg/m3) daugiau kaip 35 dienas per 
metus. 2010 m. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje šis kriterijus buvo viršytas, tačiau 2011 m. dėl 
vyravusių palankesnių teršalų išsisklaidymui oro sąlygų ir dėl kai kurių miestų savivaldybių taikytų oro 
kokybės gerinimo priemonių aplinkos oro kokybė pagerėjo.1296 Ankstesniais metais, pvz., 2005, kietųjų 
dalelių koncentracija penkiuose didžiausiuose miestuose, taip pat Jonavoje ir Kėdainiuose viršijo ribinę 
vertę dažniau, nei numato teisės aktai.1297  

Tačiau išlieka problema dėl individualių namų ir nedidelių įmonių šildymo šaltuoju sezonu: nors 
taršos lygis mieste dėl kūrenimo pakinta nežymiai, bet tarša šalia kietuoju kuru šildomų namų gali viršyti 
leidžiamąsias normas. Kiekvienais metais regioniniai aplinkos apsaugos departamentai padedant policijai 
vykdo akciją „Kaminukas“, kurios metu tikrinamos įmonės, eksploatuojančios katilines bei įvairaus kuro 
katilus, siekiant įsitikinti, kad parengti ir suderinti projektiniai dokumentai, įrenginiai turi taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimus, ar nėra deginamos pavojingos ir nepavojingos atliekos, ar kuro energijai 
nenaudojamos panaudota alyva. Paprastai net maždaug pusėje patikrintų įmonių nustatoma pažeidimų.1298 
Tačiau individualių namų katilinių eksploatavimo planinių patikrinimų nenumatyta. 

Praėjusiais dešimtmečiais buitinių atliekų tvarkymo klausimai nebuvo aktualūs bent jau didmiesčių 
gyventojams: buitinės atliekos buvo nutekinamos į upes ir miestiečiai nepatirdavo jokių nemalonumų. 
Analogiškai buvo daroma ir žemės ūkio kompleksuose. Tuomet didžiausias aplinkosaugininkų dėmesys 
buvo nukreiptas į vidaus vandenų ir šalia jų esančio dirvožemio taršą. Tačiau įvairūs tarptautiniai ir 
regioniniai dokumentai nustato griežtus reikalavimus dėl atliekų: jas įpareigojama sutvarkyti vietoje, 
naudojant biologinius valymo įrenginius. Tokių įrenginių būna įvairių – pvz., juose gali būti atviros dumblo 
saugyklos, kurios kainuoja mažiau, arba gali būti įrengtos uždaros dumblo džiovinimo kameros, kurių 
įrengimas yra daug brangesnis, tačiau neturi jokio poveikio aplinkiniams gyventojams arba tas poveikis yra 
minimalus. Lietuvoje įprasta, kad dalį dumblo iš valymo įrenginių išsiveža ūkininkai arba dumblas 
                                                           

1295 Pagrindiniai atmosferos teršalai. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainė. Prieiga per internetą: 

<http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/aplinkos-kokybe/oras/oras-bendroji-dalis/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1296 Aplinkos oro kokybė Lietuvoje ir kitose Europos šalyse (2009–2011). Aplinkos apsaugos agentūros informacija. Prieiga per internetą: 

<http://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=657df359-13ad-4bf2-8a1f-2387a07e1ed2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1297 Kavoliūnaitė E. Teisė į sveiką aplinką // Čepas A. ir kt. Žmogaus teisės Lietuvoje. Leidinys parengtas pagal JTVP programos „Parama 

įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje planą“. Vilnius: Naujos sistemos, 2005, 

p. 158. 
1298 Žr.: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2011 m. veiklos ataskaita. Prieiga 

per internetą: <http://vrd.am.lt/VI//files/0.943817001328100896.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); taip pat Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: 

<http://vrd.am.lt/VI//files/0.481175001294920848.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://vrd.am.lt/VI/files/0.943817001328100896.pdf
http://vrd.am.lt/VI/files/0.481175001294920848.pdf
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džiovinamas nedirbamuose laukuose.1299 Taigi šalia atvirų valymo įrenginių gyvenančių žmonių gyvenimo 
kokybei kyla naujų grėsmių, kurių viena dažniausių – blogi kvapai. Šalia didmiesčių, didelių pramonės 
kompleksų, tokių kaip kiaulių, vištų ūkiai, nuotekų valymo įrenginiai, gyvenantys žmonės vis aktyviau 
pradėjo kreiptis į savivaldybes bei visuomenės sveikatos centrus su pretenzijomis, kad jų gyvenimo kokybė 
pablogėjo dėl kvapų.  

Nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo higienos norma „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 
aplinkos ore“.1300 Šioje higienos normoje nurodyta kvapo koncentracijos ribinė vertė (8 europiniai kvapo 
vienetai (OUE/m3) taikoma tik ūkinėje komercinėje veikloje, kuriai būdingi nuolatiniai tokio pobūdžio 
taršos šaltiniai, kylantiems kvapams vertinti. Vadovaujantis šia norma, vertinami nuolatinės taršos kvapai, 
juntami šių objektų ore: gyvenamųjų pastatų; visuomeninės paskirties pastatų patalpų, susijusių su 
apgyvendinimu (viešbučių, bendrabučių, kalėjimų, kareivinių, areštinių, vienuolynų ir kt.); ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų, neformaliojo švietimo mokyklų patalpų, kuriose 
vyksta mokymas ir ugdymas; asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpų, kuriose būna pacientų; šių pastatų 
ar kitų pastatų, kuriose yra šios patalpos, žemės sklypų, ne didesniu kaip 40 m atstumu. Kvapų kontrolę 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose vykdo teritoriniai visuomenės sveikatos centrai. 
Tačiau problemų dėl tinkamo kvapų koncentracijos reikalavimų nesilaikymo yra. Antai Vilniaus Lazdynų 
rajono gyventojams pareiškus nepasitenkinimą dėl kvapo, sklindančio nuo Vilniaus nuotekų valyklos, 
Vilniaus visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija nustatė, kad amoniako koncentracija ore šalia 
lopšelio-darželio viršija leidžiamąją normą iki 3,45 karto. Tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas, 
įvertinęs priešingas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento išvadas ir viešuoju interesu 
laikydamas vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, o ne pavojų Vilniaus gyventojų, kurie skundėsi 
nemaloniais kvapais, sveikatai, priėmė sprendimą atšaukti privalomuosius įsakymus dėl nuotekų tvarkymo 
tvarkos sugriežtinimo.1301 Nepaisydama teismo sprendimo, Vilniaus savivaldybė ėmėsi būdų vilniečių 
gyvenimo kokybei gerinti – Vilniaus nuotekų valykloje pastatyti nauji dumblo apdorojimo įrenginiai. 
Atsižvelgiant į tai, kad valymo įrenginiai veikia dar neilgai, nėra išsamių ataskaitų apie šių įrenginių poveikį 
oro kokybei Vilniaus mieste. Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 
valdymo agentūros pateikiama informacija, šalia šios valyklos esančioje aikštelėje sukompostuotas dumblas 
sparčiai nyksta, sprendžiama ir aplinkiniuose rajonuose gyvenančius vilniečius kankinusi nemalonaus kvapo 
problema. Mechaninį dumblo apdorojimą keičiančiu termohidrolizės metodu apdorojamas dumblas 
paverčiamas bekvapėmis biokuro granulėmis, kurios bus naudojamos kaip mineralinė trąša žemės ūkyje, ir 
šilumos bei elektros energija.1302 

Kaip nurodyta poskyrio pradžioje, teisės į sveiką aplinką elementai glaudžiai susiję tarpusavyje, tą 
įrodo pastarasis pavyzdys. Dažniausiai kvapai iš pramonės kompleksų susiję su oro tarša: svarbu tai, kad 
vieno pažeidimo nustatymas paprastai leidžia identifikuoti kitą, jį lemiantį pažeidimą. 

Triukšmo keliamos problemos. Pasaulio sveikatos organizacija rekomendacijose dėl triukšmo 
ES1303 pripažino aplinkos triukšmo poveikį, įskaitant dirginimą, esant didele sveikatos problema. 2011 m. 

                                                           

1299 Lapienytė J. Smarvė kamuos dar metus // Naujienų portalas „15min.lt“, 2011 m. gegužės 25 d. Prieiga per internetą: 

<http://www.15min.lt/naujiena/miestas/vilnius/smarve-kamuos-dar-metus-41-152510> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1300 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos 
ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2010, Nr. 120-6148.  
1301 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario mėn. 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. Ik-967-95/2011. 
1302 Informacija iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros. Prieiga per internetą: <http://www.apva.lt/lt/vilniaus-
mieste-ir-siauliu-rajone-pradejo-veikti-nauji-dumblo-apdorojimo-irenginiai.html> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1303 Guidelines for Community Noise, ed. by Berglund B., Lingvall T., Schwela D. H., 1999 m. Prieiga per internetą: 
<http://whqliftriukšmobdoc.who.int/hq/1999/a68672.pdf> (prisijungta 2012 m. lapkričio 8 d.). Cituota iš: Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir 

Tarybai „Dėl Aplinkos triukšmo direktyvos įgyvendinimo pagal Direktyvos 2002/49/EB 11 straipsnį“ KOM(2011) 321 galutinis. Prieiga per internetą:  

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0321:FIN:LT:PDF> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www.apva.lt/lt/vilniaus-mieste-ir-siauliu-rajone-pradejo-veikti-nauji-dumblo-apdorojimo-irenginiai.html
http://www.apva.lt/lt/vilniaus-mieste-ir-siauliu-rajone-pradejo-veikti-nauji-dumblo-apdorojimo-irenginiai.html
http://whqliftriukšmobdoc.who.int/hq/1999/a68672.pdf
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Komisijos ataskaitoje dėl aplinkos triukšmo direktyvos įgyvendinimo nurodoma, kad aplinkos triukšmas yra 
svarbus aplinkos pavojus, keliantis grėsmę visuomenės sveikatai, ir kad triukšmo poveikis Europoje, 
palyginti su kitais stresą keliančiais veiksniais, didėja. Urbanizacija, didėjantis variklinių transporto 
priemonių poreikis ir netinkamas miestų planavimas yra pagrindinės priežastys, dėl kurių žmonės patiria 
aplinkos triukšmą. Be to, akustinė tarša yra dažnai susijusi su tomis miestų vietovėmis, kur oro kokybė taip 
pat gali būti problemiška. Triukšmas gali erzinti, trikdyti miegą, daryti poveikį mokyklinio amžiaus vaikų 
kognityvinei funkcijai, sukelti psichologinio streso reakcijų, širdies bei kraujagyslių problemų nuolat 
triukšmo veikiamiems asmenims.1304 Stresas gali paskatinti gamintis tam tikrus hormonus, o tai gali sukelti 
įvairų tarpinį poveikį, įskaitant padidėjusį kraujospūdį. Ilgainiui toks poveikis gali savo ruožtu padidinti 
širdies ir kraujagyslių ligų ir psichikos sutrikimų riziką. Pasaulio sveikatos organizacija pasiūlė keletą ribinių 
triukšmo lygių, kurių intervalas – nuo 32 decibelų (viduje) iki 42 decibelų (lauke). Taikant šiuos rodiklius, 
būtų sprendžiama apie aptartą neigiamą poveikį sveikatai. Nors Lietuvoje ir nėra didmiesčių, svarbu tai, kad 
valstybės teisės aktuose nustatytas naktį leidžiamas triukšmo lygis gyvenamosiosiose patalpose – 35–45 
decibelai, o gyvenamųjų pastatų (namų) aplinkoje – 55–60.1305 Tai reiškia, kad vasaros naktį langą atsidaręs 
gyventojas „teisėtai“ patirs 60 decibelų triukšmą, nors sveikatos specialistai rekomenduoja ne daugiau nei 
40 decibelų.  

Natūralu, kad didžiausią triukšmo poveikį patiria didžiųjų miestų gyventojai. 2006–2009 m. Vilniaus 
ir Kauno miestų savivaldybėse buvo atliekami triukšmo strateginio kartografavimo darbai ir pagal juos 
parengti triukšmo žemėlapiai. Nustatyta, kad daugiau nei 39 tūkst. (apie 7,1 proc.) Vilniaus miesto 
gyventojų buvo veikiami dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio ribinius dydžius (65 decibelų) 
viršijančio kelių transporto triukšmo. Daugiau nei 116 tūkst. (21 proc.) Vilniaus miesto gyventojų buvo 
veikiami nakties triukšmo rodiklio ribinius dydžius (55 decibelų) viršijančio kelių transporto triukšmo. 
Nustatyta, kad Kauno mieste dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio ir nakties triukšmo rodiklio 
ribinius dydžius viršijančio kelių transporto triukšmo atitinkamai buvo veikiami daugiau nei 25 tūkst. ir 
daugiau nei 61 tūkst. gyventojų.1306 Tačiau šie duomenys vertintini kaip pasenę, nes tyrime nurodyti ribiniai 
dydžiai yra pakeisti 2011 m. (t. y. padidintos leidžiamosios ribinės vertės) ir žmonių, gyvenančių aplinkoje, 
kurioje viršijami ribiniai triukšmo dydžiai, yra sumažėję. Tačiau tai – statistinės informacijos pokyčiai, o 
gyventojų aplinkos rodikliai išlieka tokie patys. 

Triukšmo (o kartu ir nepakankamos aplinkos oro švaros) problema Lietuvos miestuose susijusi su 
tabako dūmų aplinkoje problemos sprendimu. Nuo 2007 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos 
tabako kontrolės įstatymo nuostata, draudžianti rūkyti (vartoti tabako gaminius) restoranuose, kavinėse, 
baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose.1307 Tačiau, uždraudus rūkyti šiose 
vietose, barų, restoranų ir naktinių klubų lankytojai eina rūkyti už laukujų šių įstaigų durų, o tai neretai 
vyksta šalia gyvenamųjų patalpų kituose tų pačių pastatų aukštuose ar šalia esančių kitų gyvenamųjų 

                                                           

1304 Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Dėl Aplinkos triukšmo direktyvos įgyvendinimo pagal Direktyvos 2002/49/EB 

11 straipsnį“. KOM(2011) 321 galutinis. Prieiga per internetą:  

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0321:FIN:LT:PDF> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1305 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 

2011, Nr. 75-3638. 
1306 Mačiūnas E., Uscila V. Triukšmo tarša gyvenamojoje aplinkoje ir jos prevencija. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas, 

2010. Urbanizacija – nauji iššūkiai žmogaus sveikatai. Vilnius, 2010. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=697&p_k=1> (prisijungta 2012 m. spalio 23 d.). 
1307 Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 str. 5 p. // Valstybės žinios, 2003, Nr. 117-5317 (su vėlesniais pakeitimais ir 

papildymais). 
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namų.1308 Taigi, įgyvendinus rūkymo patalpose draudimą, prie barų ir restoranų esančių gyvenamųjų namų 
gyventojai priversti kęsti lauke besibūriuojančių barų lankytojų keliamą triukšmą. 

Reziumuojant galima teigti, kad vieno taršos šaltinio (šiuo atveju – triukšmo) problemos sprendimas 
susijęs su kitų taršos šaltinių mažinimo problemų sprendimais. Tačiau triukšmo problema sprendžiama ne 
pačiu tinkamiausiu žmogaus teisių prasme būdu – padidintos ribinės normos, užuot būtų mažinamas realus 
triukšmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1308 Grigaliūnaitė V. Naktinių klubų savininkams siūloma patiems gyventi virš savo barų // Naujienų portalas „15min.lt“, 2012 m. 

balandžio 5 d. Prieiga per internetą: <http://www.15min.lt/naujiena/miestas/vilnius/naktiniu-klubu-savininkams-siuloma-patiems-gyventi-

virs-savo-baru-41-209071#ixzz1wGiXvmgB> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Grigaliūnaitė V. Kavinių triukšmas – ne tik 

senamiesčio gyventojų priešas // Naujienų portalas „15min.lt“, 2011 m. birželio 8 d. Prieiga per internetą: 

<http://www.15min.lt/naujiena/miestas/vilnius/kaviniu-triuksmas-ne-tik-senamiescio-gyventoju-priesas-41-154778#ixzz1wGhRMIDu> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Anilionytė J. Kauniečiai skundžiasi triukšmu // Interneto dienraštis „Kauno diena“, 2011 m. 

rugpjūčio 22 d. Prieiga per internetą: <http://www.diena.lt/naujienos/salies-pulsas/kaunieciai-skundziasi-triuksmu-

288258#.UtZ4G9JdViM> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.) ir kt. 
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V.4. Teisė į šeimos, motinystės, tėvystės  
ir vaikystės apsaugą 

 
Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė 

 

V.4.1. Užtikrinimo padėtis Lietuvoje 2008–2013 m.  
 

Teisės į šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės apsaugą reglamentavimas nuo 2008 m. keitėsi daug kartų. 
Tiesa, nors pakeitimai ir nebuvo esminiai (daugiausia susiję su pašalpų dydžių, adresatų ir mokėjimo 
trukmės kaita), nuolatinis reguliavimo keitimas negarantuoja teisinės sistemos stabilumo ir gyventojų 
pasitikėjimo. Teigiamų reguliavimo pokyčių galima įžvelgti vaiko teisių apsaugos ir pagalbos stokojančioms 
šeimoms srityse.1309  

Tyrime nagrinėjamojo laikotarpio naujienų portalo „Delfi“ publikacijos daugiausia susijusios su 
motinystės (tėvystės) pašalpų dydžio kaita bei šeimos sampratos problematika, komentuojant Valstybinę 
šeimos politikos koncepciją;1310 nemažai publikacijų apie vaikus socialinės rizikos šeimose. Panašius 
probleminius aspektus įvardijo ir apklausti ekspertai,1311 tarp dažniausiai jų nurodytųjų buvo šie: 
diskriminacija apibrėžiant tai, kas yra šeima, motinystės (tėvystės) pašalpų dydžio kaita ir jo 
konstitucingumas, taip pat nepakankamas vaiko priežiūros įstaigų skaičius.  

Tyrime nagrinėjamuoju laikotarpiu šeimos, šeimos narių tarpusavio santykius bei statusą, šeimos 
sudėties ir susijusius klausimus nagrinėjo nemažai Lietuvos teisės mokslininkų – V. Mikelėnas, V. Mizaras, 
G. Sagatys, I. Kudinavičiūtė-Michailovienė; nemažai šeimos politikos tobulinimo pasiūlymų pateikė ir 
vadybos bei administravimo mokslo atstovė R. Jančaitytė, sociologijos mokslo atstovai, pvz., 
V. Stankūnienė, J. Reingardė, M. Ališauskienė, A. Jasilionienė, A. Maslauskaitė. 

Nurodytina, kad probleminiai šios teisės įgyvendinimo aspektai išlieka panašūs, antai teismuose 
nagrinėjamos panašių kategorijų bylos, o bylų skaičius nors ir nedaug, bet kasmet didėja. Daugiausia ginčų 
siekiant teisės į motinystės, tėvystės ir vaikystės apsaugą užtikrinimo teismus pasiekia dėl vaikų ir tėvų teisių 
ir pareigų, pvz., 2012 m. tokių civilinių bylų pirmosios instancijos teismuose buvo išnagrinėta beveik 11 000 
(2011 m. – 10 088). Iš jų daugiausia sprendžiama ginčų dėl tėvų teisių ir pareigų, susijusių su jų vaikams 
priklausančiu turtu (2012 m. – 9 065, 2011 m. – 8 318 civilinių bylų pirmosios instancijos teismuose), taip 
pat nemažai bylų dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo (2012 m. – 3 935, 2011 m. – 3 653 civilinės 

                                                           

1309 Teisės į motinystės, tėvystės ir vaikystės apsaugą konstituciniai pagrindai ir ribos buvo analizuoti 2012 m. mokslinėje studijoje 

„Darbas, šeima ir socialinė apsauga: žmogaus teisių užtikrinimo 2008–2012 metais problemos“. Žr.: Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., 

Mačernytė-Panomariovienė I., Petrylaitė V. Darbas, šeima ir socialinė apsauga: žmogaus teisių užtikrinimo 2008–2012 metais 

problemos. Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2013. Prieiga per internetą: 

<http://www.teise.org/data/Darbas_seima_socialine_apsauga.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1310 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. X-1569 „Dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos 

patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2008, Nr. 69-2624 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
1311 Autorės interviu su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstove, 2012 m. kovo 2 d.; autorės interviu su 

Mykolo Romerio universiteto docente, besispecializuojančia šeimos politikos srityje, 2012 m. kovo 15 d.; autorės interviu su Lietuvos 

Respublikos Seimo nariu, 2012 m. gruodžio 20 d.; autorės interviu su apylinkės teismo teisėju, 2013 m. sausio 11 d.  
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bylos pirmosios instancijos teismuose).1312 Šiame tyrimo skyriuje analizuojamas valstybės vaidmuo 
reguliuojant privačius (šeimos santykius), finansinės paramos šeimoms kaitos problemos, kitų paramos 
priemonių šeimoms trūkumas ir vaiko teisių apsaugos problemos. Kelių kitų aktualių problemų (pvz., 
patekimo į lopšelius-darželius, vaikų maitinimo mokyklose, mokytojų kvalifikacijos kėlimo) nagrinėjimą 
apima išvardyti bendresnio pobūdžio probleminiai aspektai. 

 

V.4.2. Probleminiai užtikrinimo aspektai  
 

V.4.2.1. Valstybės vaidmuo reguliuojant privačius (šeimos) santykius 

 

Pirmiausia svarbu, kokios apimties priemonės ir instrumentai yra pakankami, kad būtų galima teigti, jog 
valstybė realiai užtikrina šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės apsaugą. Šios srities KT praktika labai 
lakoniška. KT formuluoja itin „talpią“ nuostatą dėl valstybės pareigos užtikrinti šeimos, motinystės, 
tėvystės ir vaikystės apsaugą1313 apimties, vartodamas žodį „visokeriopai“. Antai 2000 m. birželio 13 d. 
nutarime1314 teigiama, jog „Konstitucijos 38 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos išreiškia valstybės 
įsipareigojimą įstatymais ir kitais teisės aktais nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų, kad šeima, 
taip pat motinystė, tėvystė ir vaikystė, kaip konstitucinės vertybės, būtų visokeriopai puoselėjamos ir 
saugomos“. Vėlesniame 2004 m. kovo 3 d. nutarime1315 papildoma: „Konstitucijoje nėra expressis verbis 
nustatyti kokie nors paramos šeimoms, auginančioms ir auklėjančioms vaikus namuose, teikimo pagrindai, 
sąlygos, terminai, dydžiai. Tai, laikydamasis Konstitucijos normų ir principų, turi nustatyti įstatymų leidėjas. 
Pabrėžtina, kad įstatymais reguliuojant paramos šeimoms, auginančioms ir auklėjančioms vaikus namuose, 
santykius būtina paisyti visuomenės ir valstybės išgalių. Šioje srityje įstatymų leidėjas turi plačią diskreciją. 
Tačiau neleistina, kad valstybės paramos šeimai teikimas būtų susietas su tokiomis aplinkybėmis 
(sąlygomis), kurios dirbtinai apsunkintų šios paramos gavimą.“ KT formuluojamos doktrinos 
suponuojamos sąlygos žmogaus teisių užtikrinimo šeimos, motinystės, tėvystės bei vaikystės apsaugos 
srityje gali būti apibendrinamos taip: 

Pirma, valstybė turi plačią diskreciją pasirinkti paramos dydį ir teikimo priemones. 
Antra, tai atlikdama, valstybė yra saistoma visuomenės ir valstybės išgalių, t. y. paramos dydis turi 

priklausyti nuo valstybės ir visuomenės pajėgumų. Tai reiškia, kad valstybė turi imtis priemonių 
užtikrindama, kad paramos gavėjai gautų jų poreikiui proporcingą paramą.  

Trečia, paramos gavimas neturi būti dirbtinai apsunkintas. 
Remiantis tuo, kad priemonių šeimoms teikimo pagrindų, sąlygų, terminų, dydžių nustatymas 

priklauso Lietuvos Respublikos Seimo diskrecijai, šios pareigos įgyvendinimo vertinimas turi apimti ir 
įvertinimą, ar valstybė šioje srityje užtikrina asmenų lygybės, nediskriminavimo, proporcingumo, teisėtų 
lūkesčių principų įgyvendinimą.  

                                                           

1312 Statistinė informacija iš Lietuvos Respublikos nacionalinės teismų administracijos interneto svetainės. Prieiga per internetą: 

<http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1313 Tekste kaip „teisės į šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės apsaugą“ sinonimas gali būti vartojamas trumpinys – „šeimos teisė į 

apsaugą“. 
1314 KT 2000 m. birželio 13 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2006, Nr.49-1424.  
1315 KT 2004 m. kovo 3 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2004, Nr. 38-1236. 

http://www.teismai.lt/lt/teismai/teismai-statistika/
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 Žmogaus teisių apsaugos kontekste svarbus klausimas, kiek valstybė turėtų kištis finansuodama bei 
gerindama teikiamas paslaugas, kadangi tokios paslaugos nuo „pagalbos“ gali pereiti prie „socialinės 
kontrolės“ formos. Būtent socialinės kontrolės rizika yra svarbi vertinant, ar valstybė ne per daug kišasi į 
privatų šeimos gyvenimą. F. Xaveras Kaufmannas, analizuodamas užsienio valstybių intervencijų į šeimos 
aplinką apimtį, išskiria:1316 1) gerovės valstybės intervenciją (plačiausia ir daugiausia priemonių naudojanti 
intervencija į šeimos aplinką; tokia intervencija pasižyminčiose valstybėse akcentuojama aiški valstybės 
pareiga suteikti šeimoms materialinę ir nematerialinę paramą ir apsaugą; valstybės intervencijų ribos baigiasi 
ten, kur nebelieka priemonių arba jos yra neveiksmingos); 2) minimalią valstybės intervenciją (šeima 
suvokiama kaip privati erdvė, į kurią valstybė kišasi minimaliai ir tik išimtiniais atvejais; tokiai intervencijai 
naudojama nedaug priemonių, iš kurių populiariausios – tiesioginės išmokos vaikus auginantiems 
asmenims, kurios yra siejamos su prieš tai turėtu darbo užmokesčiu ir (arba) šeimos pajamomis) ir 3) 
selektyvią valstybės intervenciją (numatoma tik tais atvejais, kai šeimos yra socialiai pažeidžiamos ar 
susiduria su tam tikrais sunkumais (pvz., vaiką augina tik vienas iš tėvų, vaikas yra neįgalus, tėvai dėl kokių 
nors priežasčių turi sunkumų auginant vaikus ir pan.)). 

 Skirtingose šalyse valstybės vaidmuo reguliuojant privačius (šeimos) santykius labai varijuoja, taip 
pat skiriasi sritys, kuriose dominuoja valstybės „kišimasis“. Teorijoje išskiriami įvairūs valstybės intervencijų 
į šeimos gyvenimą modeliai. Pvz., P. McDonaldas šeimos politikai vykdyti naudojamas intervencijas 
grupuoja horizontaliai pagal atskiras intervencijų sritis,1317 išskirdamas: 1) finansines intervencijas 
(periodinės išmokos, vienkartinės išmokos gimus vaikui, paskolos, mokesčių lengvatos, kreditai, nuolaidos, 
nemokamos ar remiamos paslaugos ar prekės vaikams, subsidijos apgyvendinimui); 2) darbo ir šeimos 
derinimo intervencijas (motinystės ir tėvystės atostogos, vaikų priežiūros paslaugos, lanksčios darbo sąlygos 
ir trumpalaikės atostogos šeimos tikslais, antidiskriminaciniai įstatymai ir lyčių lygybė darbo santykiuose, 
trumpesnės darbo valandos); bei 3) socialines intervencijas, remiančias vaikus ir tėvystę (įdarbinimo 
iniciatyvos, draugiška vaikams aplinka, lyčių lygybė, šeimos kūrimo palaikymas, pozityvaus visuomenės 
požiūrio į vaikus ir tėvystę formavimas). O, pvz., B. Fuxas išskiria šias intervencijų sritis: 1) šeimos 
pašalpos, 2) motinystės ir vaiko priežiūros atostogų schemos; 3) vaikų priežiūros viešųjų paslaugų teikimas 
bei 4) mokesčių lengvatos.1318 

Toks šeimos politikos priemonių skirstymas nesvetimas ir Lietuvoje. Pvz., šeimos politikos 
intervencijos buvo numatomos užimtumo, būsto užtikrinimo, mokesčių, pašalpų bei lengvatų (įvairių 
kompensacijų, paramos natūra ir kt.), vaiko saugumo, vaikų ugdymo, šeimos sveikatos ir sveikatos 
planavimo srityse.1319 Remiantis 2008 m. priimta Valstybine šeimos politikos koncepcija, numatomos 
intervencijos kultūros, vaikų ugdymo, švietimo srityje, taip pat užimtumo, apsirūpinimo gyvenamuoju 

                                                           

1316 Egzistuoja įvairių valstybės intervencijų į šeimos gyvenimą skirstymų. Pvz., anglų politologas R. Titmussas išskyrė šiuos valstybės 

intervencijų modelius: 

1) likutinis modelis (angl. residual model) – valstybės institucijos kišasi tik tada, kai šeima pati nebepajėgia išspręsti problemų; 

2) pramonės pasiekimų modelis – socialinių poreikių tenkinimas grindžiamas nuopelnų, darbo ir produktyvumo pagrindu; 

3) institucinis-perskirstomasis modelis – universalios paslaugos teikiamos pagal poreikius. 

Žr.: Stankūnienė V., Eidukienė V., Gruževskis B. ir kt. Paramos šeimai politika: samprata ir patyrimas. Vilnius: Lietuvos filosofijos ir 

sociologijos institutas, 2001, p. 23. 
1317 McDonald P. The “Toolbox” of Public Policies to Impact on Fertility – a Global View. Paper prepared for the Annual Seminar 2000 

of the European Observatory on Family Matters, Low Fertility, families and Public Policies, Sevilla (Spain), 15-16 September 2000. 

Prieiga per internetą:  

<http://adsri.anu.edu.au/sites/default/files/publications/pop-futures/sevilleMcD1.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1318 Fux B. Which Models of the Family are Encouraged or Discouraged // Kaufmann F. X., Kuijsten A. et. al. Family Life and Family 

Policies in Europe, vol. 2. Oxford University Press, 2006, p. 375. 
1319 Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavedimu 2000 m. rengtą vaikus auginančių šeimų rėmimo programą. Žr.: 

Stankūnienė V., Eidukienė V., Gruževskis B. ir kt. Paramos šeimai politika: samprata ir patyrimas. Vilnius: Lietuvos filosofijos ir 

sociologijos institutas, 2001, p. 175–180. 
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būstu, palankios gyvenamosios aplinkos šeimai kūrimo srityse, socialinės paramos ir paslaugų šeimai srityje, 
šeimos sveikatos srityje bei užtikrinant vaiko saugumą šeimoje, stiprinant tėvų atsakomybę už vaiko teisių ir 
teisėtų interesų įgyvendinimą.1320  

 Galimas ir vertikalus priemonių skirstymas (nuo bendriausių, susijusių su šeima, iki tiesiogiai 
susijusių su asmenimis). F. Xaveras Kaufmannas, apibūdindamas intervencijų sritis1321 vykdant šeimos 
politiką, išskiria: 1) statuso (teisinę) intervenciją (apibrėžiant asmenis, jų teises ir pareigas visuomenėje; 
tokiomis nuostatomis arba apibrėžiama šeimos struktūra (pvz., santuokos sudarymo, nutraukimo ir pan. 
reguliavimas, tėvystės santykių reguliavimas, vaiko teisės, paveldėjimo klausimai ir pan.), arba nustatomos 
trečiųjų asmenų pareigos šeimos (ar jos narių) atžvilgiu (pvz., motinų apsauga darbo vietoje, vienišų tėvų 
atleidimas nuo karo tarnybos, teisė į motinystės arba tėvystės atostogas, tėvų teisės vaikų ugdymo 
programose ir pan.)); 2) ekonominę intervenciją (kuri labiausiai susijusi su mokesčių teise, socialinės 
apsaugos lengvatomis bei kovos prieš skurdą programomis, įskaitant vaiko ar šeimos pašalpas; ekonominės 
intervencijos priemonės valstybėse labai skiriasi atsižvelgiant į tai, kiek šeimoje yra maitintojų, kokia 
valstybės ekonominė padėtis, kiek egzistuoja vaiko priežiūros įstaigų, koks moterų užimtumas ir pan.); 3) 
ekologinę intervenciją (t. y. šeimos politikos priemonės, darančios poveikį šeimų ir vaikų galimybėms, 
pirmiausia gyvenviečių ir teritorijų planavimas (pvz., poilsio zonų bei vaikų žaidimų aikštelių planavimas ir 
įrengimas), popamokiniai vaikų būreliai, apgyvendinimo politikos priemonės, mokyklų, ikimokyklinių 
įstaigų tinklo kūrimas ir šių įstaigų prieinamumas šeimoms, mamų klubai, socialinių darbuotojų paslaugos; 
vaikų švietimo ir ugdymo rezultatai bei galimybė abiem tėvams dirbti labai glaudžiai susiję su tinkamu 
infrastruktūros ir paslaugų tinklu) bei 4) asmeninę intervenciją (t. y. šeimos politikos priemonės, kuriomis 
siekiama skatinti ar atkurti asmenų galimybes, kurias jie turėjo prieš susilaukdami vaikų; šios priemonės 
susijusios su individualiai prieinamomis ugdymo, švietimo, sveikatos apsaugos, patarimų tėvams, 
psichologinės pagalbos ir pan. paslaugomis; daugelyje gyvenimo atvejų modernioje visuomenėje reikalinga 
individuali profesionali pagalba).  

 Analizuojant aktyvų Lietuvos valstybės vaidmenį (pozityvius įsipareigojimus) siekiant apsaugoti 
šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę, pabrėžiama, kad Lietuvos negalima priskirti nė prie vieno „ryškaus“ 
gerovės valstybės modelio,1322 kadangi priemonių naudojama daug, jos tarpusavyje neretai sunkiai 
suderinamos, be to, kaip bus matyti iš tolesnės analizės, jos labai dažnai kinta. Visgi žvelgiant į valstybės 
intervencijų, siekiant užtikrinti šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės apsaugą, sistemą Lietuvoje, 
akivaizdu, kad pirmenybė teikiama ekonominėms priemonėms, o daugiausia atgarsių visuomenėje sulaukia 
minėtosios statuso intervencijos (ypač kalbant apie tai, kas laikytina šeima ir šeimos nariais). Analizuojant 
valstybės intervencijas šeimos srityje, neretai iškyla ribų tarp privačiosios ir viešosios sferos klausimas. 
Bendriausia prasme pripažįstama, kad šeimos gyvenimas yra privatus, tačiau egzistuoja daug valstybės 
lygmeniu reguliuotinų sričių, siekiant apsaugoti silpniausių šeimų ar silpniausių tam tikrais atvejais šeimos 
narių padėtį. Šiame tyrimo poskyryje analizuojamos tos sritys, kuriose valstybės kišimasis į šeimos, 
motinystės, tėvystės bei vaikystės gyvenimą siekiant suteikti apsaugą tam tikroms asmenų grupėms yra 
problemiškas. Šiuo tikslu trumpai apibūdinama teismo, kaip valstybės atstovo, veikla su šeima susijusiose 
bylose ir kai kurios bylų nagrinėjimo ir jų pasekmių tendencijos, ribojančios kitų nei saugomų asmenų 
grupių teises, taip pat viešajame diskurse keliamos problemos dėl statuso intervencijų, konkrečiai, teisinio 

                                                           

1320 Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. X-1569 „Dėl valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo“ 

// Valstybės žinios, 2008, Nr. 69-2624. 
1321 Žr.: Kaufmann F. X. Politics and Policies towards the Family in Europe: A Framework and an Inquiry into their Differences and 

Convergences // Kaufmann F. X., Kuijsten A. et. al. Family Life and Family Policies in Europe, vol. 2. Oxford University Press, 2006, 

p. 426–428. 
1322 Fux B. Which Models of the Family are Encouraged or Discouraged // Kaufmann F. X., Kuijsten A. et. al. Family Life and Family 

Policies in Europe, vol. 2. Oxford University Press, 2006, p. 375. 
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šeimos ir šeimos narių apibrėžimo, dėmesio verta problema dėl šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės 
apsaugos priemonių nesuderinamumo ir nenuoseklumo, taip pat problema dėl tėvų pareigos išlaikyti savo 
vaikus.  

 

V.4.2.1.1. Aktyvus teismo vaidmuo šeimos bylose ir prielaidos tėvų diskriminavimui 

 

Remiantis CK 3.5 str. 4 d., ir teismas, ir kitos institucijos turi siekti, kad šalys išspręstų ginčą taikiai – 
tarpusavio susitarimu, ir visokeriopai padėti šalims pasiekti tokį susitarimą.1323 Pasak E. Laužiko, ši nuostata 
įtvirtinta materialinės teisės normoje ir suponuoja išskirtinį teismo vaidmenį sprendžiant bylas, kylančias iš 
šeimyninių teisinių santykių. Įstatymas tiesiogiai numato, kad teismas, nagrinėdamas vadinamąsias šeimos 
bylas, turėtų būtų aktyvesnis, nustato galimybę teismui veikti savo iniciatyva. Teismas, priimdamas 
sprendimus, privalo pirmiausia siekti apsaugoti nepilnamečių vaikų interesus, ginti labiausiai socialiai 
pažeidžiamų šeimos narių interesus, taikyti tam tikrus specialius gynybos būdus, numatytus įstatymuose bei 
kituose teisės aktuose.1324 Aptardamas procesinius šeimos bylų ypatumus, teisėjas E. Laužikas pastebi, kad 
išskirtinis šios kategorijos bylų nagrinėjimo bruožas – aktyvus teisėjo vaidmuo nagrinėjant bylą. Tokį 
vaidmenį apibūdina šie požymiai: teismas turi teisę savo iniciatyva rinkti įrodymus, kuriais šalys nesiremia, 
jeigu, jo nuomone, tai yra būtina siekiant teisingai išspręsti bylą; privalo imtis priemonių šalims sutaikyti, 
taip pat siekti, kad būtų apsaugotos vaikų teisės ir interesai; turi teisę, atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą 
sudarančias ir teismo posėdyje paaiškėjusias bylos aplinkybes, viršyti pareikštus reikalavimus, t. y. gali 
patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie 
nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu; gali savo iniciatyva, kai 
yra pagrindas, taikyti įstatymuose numatytą alternatyvų asmens (ar vaiko) teisių ar teisėtų interesų gynimo 
būdą, kai byloje pareikštas vienas iš įstatymuose numatytų alternatyvių reikalavimų negali būti tenkinamas; 
taiko savo iniciatyva, atsižvelgdamas į sutuoktinių vaikų, taip pat į vieno sutuoktinio interesus, iki bus 
priimtas teismo sprendimas, specialias laikinąsias apsaugos priemones. Šeimos bylose aktyviai dalyvauja ir 
vaiko teisių apsaugos institucijos, pvz., bylose dėl tėvų valdžios apribojimo (CK 3.184 str.), bylose dėl vaiko 
gyvenamosios vietos nustatymo (CK 3.178 str.) ir kt.  

Iš išvardytų požymių matyti, kad egzistuoja prielaidos pernelyg dideliam „valstybės“, t. y. teismų, 
kišimuisi į privačią asmeninių santykių sritį. Antai tiek pagal kitų institucijų formuojamą praktiką, tiek pagal 
teismų sprendimus, ypač kalbant apie ištuokos bylas, kai sprendžiamas nuolatinės vaiko gyvenamosios 
vietos nustatymo klausimas, galima įžvelgti tendenciją vaikų gyvenamąją vietą nustatyti su vaiko motina, o 
ne tėvu. Nepaisant to, kad visuomenėje susiformavusi nuomonė, jog „vaikui yra geriau gyventi su motina“, 
„daugelis tėvų nenori rūpintis vaiku po skyrybų“, valstybė neturėtų daryti oficialios išvados, kad visais 
atvejais vaikas turi augti su mama. Tokia pozicija diskriminuotų tuos tėvus, kurie nori po santuokos 
nutraukimo vaikus auginti patys. Visgi tiek apylinkių bei apygardų teismai santuokos nutraukimo bylose, 
tiek LAT formuoja praktiką, pagal kurią, nepaisant to, kad bylose dėl santuokos nutraukimo nustatant 
nuolatinę vaiko gyvenamąją vietą pagrindinę reikšmę turinčios aplinkybės yra vaiko norai ir pažiūros, kurie 
turi būti išsiaiškinti nepriklausomai nuo jo amžiaus,1325 objektyvios gyvenimo sąlygos,1326 aplinka, į kurią 

                                                           

1323 CK 3.5 str. 4 d. // Valstybės žinios, 2000, Nr. 74-2262 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
1324 Laužikas E. Šeimos bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumai (teoriniai ir praktiniai aspektai). Seminarų medžiaga. Prieiga per internetą: 

<http://www.vaikoteises.lt/media/file/Seimos%20bylos.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1325 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-659/2004 V. G. v. I. G.  
1326 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-6/2004 B. K. v. R. K.; 2008 m. 

rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2008 T. K. v. G. K.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=107687
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vaikas pateks, priėmus sprendimą,1327 tėvų asmeniniai bruožai1328 ir kt., vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta 
santuokos nutraukimo bylose dažniausiai paliekama su mama. Pvz., LAT kasacinėje byloje nurodo, kad 
„Kolegija, remdamasi bylos duomenimis, sprendė, kad bylos nagrinėjimo metu dukters išsakytas noras 
prieštarauja vaiko interesams, nes itin glaudus vaiko ir tėvo ryšys nėra normalus šeimos santykių raidos 
rezultatas, bet vaiko pavaldumo tėvui pasekmė“.1329 Kitose bylose LAT ne sykį pabrėžė, kad „nors įstatymai 
ir nenumato kokių nors pirmenybių motinos atžvilgiu, tačiau mažamečiui vaikui yra reikalinga didesnė 
motinos globa, todėl motina, esant kitoms tėvų sąlygoms vienodoms, turi pirmenybės teisę vaiką 
auklėti“.1330 Dar vienoje byloje Vilniaus apygardos teismas nurodo: „Sprendžiant klausimą, kuriam iš tėvų 
perduoti vaiką, pirmosios instancijos teismas reikšmę skyrė nepilnamečio vaiko amžiui, lyčiai, didesnei 
motinos globos reikšmei. Tokia teismo pozicija yra teisėta ir pagrįsta.“1331 Nepaaiškinama, kuo remiantis 
nurodyta žemesniosios instancijos teismo pozicija yra teisėta ir pagrįsta. Teismų praktika neatsako, kodėl 
mažamečiam vaikui reikalinga didesnė būtent motinos globa.  

Oficialios statistikos, kiek vaikų lieka gyventi po tėvų ištuokos su mama, o kiek su tėvu, nėra, tačiau 
Lietuvos statistikos departamento pranešime buvo pažymėta, kad 2010 m. po ištuokos šeimose be vieno iš 
tėvų (dažniausiai be tėvo) liko gyventi 7,9 tūkst. vaikų. Tokią prielaidą galima daryti ir iš kitų antrinių 
šaltinių, pvz., Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedroje, vadovaujant profesorei D. Gailienei, 
buvo atlikti tyrimai apie skyrybų poveikį vaikams. Tyrimo metu atsitiktine tvarka buvo atrinkti 98 tiriamieji 
– 8–10 m. vaikai iš Vilniaus, ir visi šie vaikai buvo globojami motinos.1332 Ekspertinio interviu metu Vilniaus 
apylinkės teismo teisėja (kurios teisėjos darbo stažas – 10 m.) patvirtino, kad tik išimtiniais atvejais teismai 
santuokos nutraukimo metu nuolatinę vaiko gyvenamąją vietą nustato su tėvu, o ne su motina; ši teisėja tik 
vieną kartą nustatė vaiko gyvenamąją vietą su tėvu, esant ypatingoms sąlygoms, nes kokybiškas vaiko 
gyvenimas su motina būtų buvęs neįmanomas.  

Analizuojant šį reiškinį labai svarbu, kad Lietuvoje pastebimas ir tėvų atstūmimo sindromas.1333 Vaiko 
raidos centrui, Paramos vaikams centrui žinoma „tėvų atstūmimo sindromo“ sąvoka, šios įstaigos yra 
susipažinusios su tarptautine moksline literatūra apie šį sindromą, tarptautinių ekspertų nuomonėmis dėl šio 
sindromo. Minėtų įstaigų specialistai ne kartą šiam sindromui būdingus klinikinius atvejus stebėjo dirbdami 
su vaikais ir tėvais. Institucijos pažymi, jog nors diskusija apie „tėvų atstūmimo sindromą“ vyksta įvairiose 
šalyse, jis nėra įtrauktas į pagrindinius sveikatos būkles aprašančius dokumentus, todėl sąvoka „tėvų 
atstūmimo sindromas“ kaip sveikatos sutrikimo diagnostinė kategorija Lietuvoje šiuo metu negali būti 
vartojama.1334 B. van der Weg-Bražiūnienės skaičiavimais, iki 40 proc. visų Lietuvoje gimusių vaikų po tėvų 
skyrybų (santuokos nutraukimo ar faktinio gyvenimo kartu nutraukimo) dėl motinų įtakos nebeturi ryšio su 

                                                           

1327 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2003 J. V. M v. F. A S. 
1328 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2005 A. Š. v. L. Š.; 2007 m. 

gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-555/2007 V. Č. v. I. Č. 
1329 LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-357/2006 I. M. v. A. M.  
1330 Pvz., žr.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-474/2000; 2005 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3k-3-27/2005 Z. P. v. A. P. 
1331 Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-117-640/2012. 
1332 Dovydaitienė M. Skyrybų poveikis vaikui // Spectrum, 2008, Nr. 1 (8), p. 4–7. 
1333 Tėvų atstūmimas (angl. Parental Alienation) – tai kišimasis į vaiko ar paauglio psichologinį vystymąsi, inicijuotas vieno iš tėvų, 

senelių, globėjų, prižiūrėtojų ar specialius įgaliojimus turinčių specialistų, kuris trukdo vaikui užmegzti ar išlaikyti ryšius su vienu iš tėvų, 

taip pat norint atskirti jį nuo tėvo / mamos. Žr.: Šap V., Sondaitė J. Subjektyvus tėvų atstūmimo išgyvenimas (tėvų perspektyva): 

kokybinė analizė // Tiltai, 2012, Nr. 3. 
1334 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2012 m. spalio 15 d. pažyma Nr. (6.6.-2012-143)-PR-221 „Dėl vaiko teisės 

bendrauti su skyrium gyvenančiu tėvu / motina užtikrinimo problemų“. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/docs2/KRWCURMP.PDF> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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savo tėvu.1335 2012 m. balandžio 27 d. Asociacijos prieš tėvų atstūmimą narys P. Markevičius Lietuvos 
Respublikos Seimo komisijos posėdyje, kurio tema – „Teisinė valstybė ir jėgos struktūrų funkcijos“, pateikė 
pranešimą „Šeimos teisės keitimų būtinybė ir asmeninės pareigūnų atsakomybės klausimas“, atkreipdamas 
dėmesį į būtinumą keisti ir / ar koreguoti CK, kad būtų teisiškai įgyvendinta vaiko teisė į abu tėvus ir abiejų 
tėvų teisė ir pareiga į savo vaikus.1336 Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, atsižvelgdama į dažnas situacijas, kai 
tėvai po skyrybų patiria bendravimo su vaikais sunkumų, bei siekdama išsiaiškinti vaiko teisės bendrauti su 
skyrium gyvenančiu tėvu / motina užtikrinimo problemas, savo iniciatyva atliko tyrimą dėl vaiko teisės 
bendrauti su skyrium gyvenančiu tėvu / motina užtikrinimo problemų. Remdamasi tyrimo rezultatais 
2012 m. spalio mėn. ji surašė rekomendacinę pažymą „Dėl vaiko teisės bendrauti su skyrium gyvenančiu 
tėvu / motina užtikrinimo problemų“, teikdama rekomendacijas dėl procedūrinių tobulinimų siekiant 
sudaryti galimybes vaikams po santuokos nutraukimo matytis su abiem tėvais.1337 

Kaip matyti, nepaisant dedamų pastangų užtikrinti skyrium gyvenančių tėvų galimybes bendrauti su 
savo vaikais, šioje srityje ne viskas vyksta sklandžiai. Pirmiausia, tiek teismuose, tiek kitose susijusiose 
institucijose turėtų būti be išankstinių nusistatymų pripažįstama, kad abu tėvai turi teisę bendrauti ir gyventi 
su savo vaiku, ir kiekvienas atvejis turėtų būti sprendžiamas individualiai. 

 

V.4.2.1.2. Teisinio šeimos apibrėžimo problematika 

 

Nepaisant to, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatyta valstybės pareiga užtikrinti šeimos 
apsaugą, Lietuvoje iki šiol nesutariama, kas turėtų būti laikoma šeima teisine prasme. Nagrinėjamame 
kontekste svarbu, kad, viena vertus, šeimos teisinis apibrėžimas tais atvejais, kai jis yra pernelyg siauras, gali 
sudaryti prielaidas asmenų diskriminavimui. Antra vertus, šeimos apibrėžimas numato prielaidas teisiniam 
reguliavimui, t. y. apibūdina valstybės kišimosi į šeimos gyvenimą (arba kitaip – valstybės priemonių 
užtikrinant šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės apsaugą) ribas. 

Teisinio šeimos apibrėžimo klausimas sukėlė daug teisininkų, visuomenininkų diskusijų. 2008 m. 
buvo priimta Valstybinė šeimos politikos koncepcija, pagal kurią šeima – tai sutuoktiniai ir jų vaikai 
(įvaikiai), jeigu jų yra.1338 2011 m. rugsėjo 28 d. KT priėmė nutarimą dėl šios koncepcijos. Pasak KT,1339 
konstitucinė šeimos samprata negali būti kildinama tik iš santuokos instituto, įtvirtinto Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 38 str. 3 d. nuostatose; tai, kad santuokos ir šeimos institutai yra įtvirtinti tame 
pačiame Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str., rodo neatsiejamą ir neginčijamą santuokos ir šeimos 
ryšį; santuoka yra vienas iš šeimos konstitucinio instituto pagrindų šeimos santykiams kurti. KT pabrėžė, 
kad pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, inter alia, jos 38 str. 1 d. nuostatas, nereiškia, kad nėra 
saugomos ir ginamos kitokios nei santuokos pagrindu sudarytos šeimos, santuokos nesudariusių vyro ir 
moters bendras gyvenimas, kuris grindžiamas pastoviais emocinio prieraišumo, tarpusavio supratimo, 

                                                           

1335 Van der Weg B. Tėvas, norintis pats auginti vaiką – gyvulys? // Naujienų portalas „Delfi“, 2008 m. spalio 6 d. Prieiga per internetą: 

<http://pilietis.delfi.lt/voxpopuli/tevas-norintis-pats-auginti-vaika-gyvulys.d?id=18782447>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1336 Informacija iš Tėvų atstūmimo sindromo interneto svetainės. Prieiga per internetą:  

<http://www.atstumimosindromas.info/naujienos/100-pauliaus-markeviciaus-pranesimas> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1337 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2012 m. spalio 15 d. pažyma Nr. (6.6.-2012-143)-PR-221 „Dėl vaiko teisės 

bendrauti su skyrium gyvenančiu tėvu/motina užtikrinimo problemų“. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/docs2/KRWCURMP.PDF> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1338 Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 3 d. nutarimas „Dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo“ // 

Valstybės žinios, 2008, Nr. 69-2624 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).  
1339 KT 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2011, Nr. 118-5564.  

http://www.atstumimosindromas.info/naujienos/100-pauliaus-markeviciaus-pranesimas


 

-265- 

 

atsakomybės, pagarbos, bendro vaikų auklėjimo ir panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti 
tam tikras teises ir pareigas, kurie yra konstitucinių motinystės, tėvystės ir vaikystės institutų pagrindas. 
Taigi 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. 
Tokia KT pozicija suderinama ir su EŽTT praktika. Remiantis ja,1340 šeimos gyvenimo turinys apima ne tik 
formalizuotus teisinius santykius, bet ir faktinius realius šeimos santykius, t. y. lemiamą reikšmę turi 
socialiniai ryšiai ir tikrovė, o ne biologiniai ryšiai; ar bendras gyvenimas kvalifikuotinas kaip šeimos 
gyvenimas ir patenka į EŽTK 8 str. taikymo apimtį, lemia santykių artumas (ryšių artumas) tarp santykių 
dalyvių: ryšių pastovumas (tęstinis ilgalaikis pobūdis), santykių intensyvumas, abipusė pagarba, pagalba ir 
tarpusavio supratimas, tarpusavio teisės ir pareigos bei atsakomybė, bendras vaikų (jiems esant) 
auklėjimas.1341 

Teisinis šeimos apibrėžimas, kuriame šeima pripažįstamas siauresnis asmenų ratas nei egzistuojantis 
praktikoje, gali būti diskriminacinis, kai konkretiems asmenims (šeimoms, šeimos nariams) suteikiamos 
faktinės teisės ir pareigos. Po Valstybinės šeimos koncepcijos priėmimo buvo pradėta teisės aktų keitimo 
procedūra, siekiant išvengti galimų diskriminacijos apraiškų. Siekiant šeima nevadinti kartu gyvenančių 
nesusituokusių asmenų, kai kuriuose socialinę paramą reguliuojančiuose teisės aktuose nuo 2012 m. sąvoka 
„šeima“ pakeista į sąvoką „bendrai gyvenantys asmenys“ – tokiu būdu pasiektas tam tikras kompromisas: į 
bendrai gyvenančių asmenų apibrėžtį įtraukti ir nesusituokę kartu gyvenantys asmenys, tačiau 
neapibūdinami kaip šeima. Antra vertus, suprantama, kad apibrėžtys skiriasi pagal tai, kokiam tikslui jos 
vartojamos. Sprendžiant gyvenamosios patalpos nuomos klausimus, vienas svarbiausių kriterijų yra ar bent 
jau turėtų būti gyvenimas kartu, maitintojo netekties atveju svarbu išlaikymo klausimas ir t. t. Tačiau, 
išanalizavus atskirų sričių vienarūšius santykius reguliuojančius įstatymus, matyti, kad šeimos apibrėžtis ir 
juose skiriasi. Kai kuriais atvejais šeimos nariais laikomi tik sutuoktiniai bei jų vaikai (įvaikiai),1342 kai kuriais 
atvejais – sutuoktiniai, jų vaikai (įvaikiai) bei tėvai (įtėviai),1343 dar kitais atvejais – sutuoktiniai arba kartu 
gyvenantys asmenys, neįregistravę santuokos, bei jų vaikai (įvaikiai). Pvz., Lietuvos Respublikos darbo 
kodekse1344 numatytas draudimas eiti tarnautojų pareigas vienoje valstybės ir savivaldybės institucijoje bei 
valstybės ar savivaldybės įmonėje asmenims, kuriuos sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, 
įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat 
sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai), jeigu jų tarnyba kartu yra susijusi su vieno iš jų tiesioginiu 
pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 
įstatymą1345 į valstybės tarnautojo pareigas negali būti priimtas asmuo, kurio sutuoktinis, partneris (kai 
partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka), artimasis giminaitis ar svainystės ryšiais susijęs asmuo 
eina valstybės tarnautojo pareigas valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, jeigu jie pagal pareigas 
būtų susiję tiesioginio pavaldumo santykiais. Vidaus tarnybos statutas1346 priimti į vidaus tarnybą draudžia: 
jeigu asmuo skiriamas į pareigas vidaus reikalų įstaigoje, kurioje eina pareigas asmens sutuoktinis, 
                                                           

1340 Pvz., žr.: L. v. the Netherlands, no. 45582/99, ECHR 2004-IV; European Court of Human Rights Decision as to the Admissibility of 

Application by I. and U. against Norway, no. 75531/01, 21 September 2004. 
1341 Ambrazevičiūtė K., Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Mizaras V. Šeimos kaip teisės kategorijos turinys Lietuvos Respublikos 

įstatymuose // Teisės problemos, 2012, Nr. 4 (78).  
1342 Pvz., žr.: Lietuvos Respublikos prezidento įstatymo 2 str. 3 d. // Valstybės žinios, 2008, Nr. 135-5234. 
1343 Pvz., žr.: Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3 str. 6 d. // Valstybės žinios, 2000, Nr. 111-3574 (su 

vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
1344 Valstybės žinios, 2002, Nr. 64-2569 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
1345 Žr.: Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 9 str. // Valstybės žinios, 2002, Nr. 45-1708 (su vėlesniais pakeitimais ir 

papildymais). 
1346 Valstybės žinios, 2003, Nr. 42-1927 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
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sugyventinis (partneris), asmens artimasis giminaitis ar asmuo, su juo susijęs svainystės ryšiais, jeigu jie pagal 
einamas pareigas būtų susiję tiesioginio pavaldumo santykiais. Minėti įstatymai, reguliuojantys vienarūšius 
priėmimo į valstybinę tarnybą ar biudžetines įstaigas santykius, skirtingai interpretuoja, kas yra asmenų 
šeimos nariai. Tai būdinga ir kitų rūšių santykius reguliuojančioms nuostatoms, pvz., dėl socialinės paramos 
teikimo: antai Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas 
taikomas sutuoktiniams, bendrai gyvenantiems santuokos neįregistravusiems asmenims bei jų vaikams, o 
Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti 
(modernizuoti) įstatyme1347 numatyta parama tik sutuoktiniams, jų vaikams (įvaikiams) bei tėvams 
(įtėviams). Lietuvos įstatymuose šeimos ar šeimos nariams suteikiamos teisės ar pareigos maždaug 
dviejuose šimtuose įstatymų, tačiau šeimos ar šeimos narių apibrėžimai pateikiami tik mažiau nei 
trisdešimtyje įstatymų, ir šie apibrėžimai yra skirtingi,1348 t. y. daugeliu atvejų nėra aišku, kokiam asmenų 
ratui suteikiamos konkrečios teisės ar pareigos. Tokia situacija parodo, kad teisinis reguliavimas apibrėžiant 
šeimos narius, kartu gyvenančius asmenis ar kitas asmenų teisines kategorijas yra nenuoseklus, o tai gali 
sukelti praktinių problemų. Todėl, norint užtikrinti asmenims teisę pasinaudoti savo statusu kaip šeimos 
nariams, reikia įvardyti, kas ir kuriose situacijose laikomas šeimos nariu, arba apibrėžti aiškius kriterijus, 
pagal kuriuos būtų įvardijami šeimos nariai.  

 

V.4.2.2. Paramos priemonių šeimoms taikymo nesklandumai 

 

V.4.2.2.1. Finansinės paramos šeimoms kaita 

 

Lietuvos šeimos politikos finansinės intervencijos didėjo nuo 2003 iki 2009 m. Motinystės (tėvystės) 
pašalpos dydis nuo 2007 m. smarkiai augo: iki 2007 m. sausio 1 d. ši pašalpa buvo 70 proc. pašalpos gavėjo 
kompensuojamojo uždarbio dydžio (mokama, iki vaikui sueis vieni metai), nuo 2007 m. sausio 1 d. šios 
pašalpos dydis buvo 85 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, nuo 2007 m. liepos 1 d. 
šios pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui sueis 6 mėn., buvo 100 proc., o 
likusį laiką, iki vaikui sueina vieni metai – 85 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.1349 
Didelis šuolis pastebimas 2008–2009 m., kai buvo priimtas Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės 
socialinio draudimo įstatymo pakeitimas,1350 pagal kurį motinystės (tėvystės) pašalpa visais pirmaisiais vaiko 
metais buvo mokama 100 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, ši pašalpa (85 proc. 
pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio) pradėta mokėti ir antraisiais vaiko gyvenimo metais. 
Tačiau nuo 2010 m. liepos 1 d. motinystės (tėvystės) pašalpos buvo sumažintos iki 90 proc. 
kompensuojamojo darbo užmokesčio pirmaisiais vaiko gyvenimo metais ir 75 proc. antraisiais metais,1351 
nuo 2011 m. liepos 1 d. motinystės (tėvystės) pašalpos, pasirinkus jas mokėti vienus metus, tampa lygios 

                                                           

1347 Valstybės žinios, 2002, Nr. 116-5188, atitaisymas – 2003, Nr. 3 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
1348 Ambrazevičiūtė K., Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Mizaras V. Šeimos kaip teisės kategorijos turinys Lietuvos Respublikos 

įstatymuose // Teisės problemos, 2012, Nr. 4 (78).  
1349 Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (galiojusio 2007 m. liepos 12 d. – 2007 m. gruodžio 14 d.) 21 

str. // Valstybės žinios, 2000, Nr. 111-3574. 
1350 Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 181, 183, 19, 20, 21 straipsnių 

pakeitimo ir papildymo įstatymas // Valstybės žinios, 2007, Nr. 132-5346. 
1351 Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymas // Valstybės žinios, 2009, 

Nr. 117-4992. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=116582&b=
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100 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio, o pasirinkus jas mokėti dvejus metus – 70 proc. 
kompensuojamojo dydžio pirmaisiais metais ir 40 proc. dydžio antraisiais metais, antraisiais metais šios 
sumos neišskaičiuojant iš turimų darbo pajamų.1352 Gerokai keitėsi ir išmokos vaikams. Pastebėtina, kad ši 
išmokų rūšis egzistuoja daugelyje valstybių. Tai yra pinigai, paprastai mokami kas mėnesį už kiekvieną 
auginamą vaiką, dažniausiai neatsižvelgiant į šeimos pajamas ir tai, ar vaiko tėvai turi darbą. Daugelyje 
valstybių šios pašalpos yra svarbus priedas prie šeimos pajamų. Teoriškai tokia pašalpa turėtų užpildyti 
skirtumą tarp asmenų turimų pajamų ir su šeima susijusių naujų išlaidų. Šį skirtumą padengia visuomenė, 
kuri yra „skolinga“ vaikams avansu už tai, kad šie ateityje bus mokesčių mokėtojai, savo pajamomis 
pildantys valstybės biudžetą ir remiantys pagyvenusius asmenis, kurie šiuo metu dar darbingi.1353 

Lietuvoje iki 2009 m. pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą kiekvienam vaikui, 
atsižvelgiant į šeimoje augančių vaikų skaičių, bent iki 18 m. buvo mokama išmoka, kurios dydis svyravo 
nuo 0,4 iki 1,1 bazinės socialinės išmokos (BSI).1354 Nuo 2009 m. kovo 1 d. vieną arba du vaikus nuo 3 m. 
auginančioms šeimoms tokių išmokų mokėjimas buvo nutrauktas,1355 o 2010 m. sausio 1 d. priėmus 
Lietuvos Respublikos laikinąjį socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo įstatymą,1356 išmokos vaikui 
buvo mokamos tik nepasiturinčioms šeimoms, neatsižvelgiant į vaikų skaičių. Taigi šeimų, gaunančių 
išmokas vaikams, nuo 2010 m. smarkiai sumažėjo. 2011 m. gruodžio 31 d. baigus galioti Lietuvos 
Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajam įstatymui, išmokų vaikams 
mokėjimas taip ir nebebuvo atkurtas, kadangi Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m. gruodžio 1 d. pakeitė 
Išmokų vaikams įstatymą – nustatė, kad išmokos mokamos tik nepasiturinčiose šeimose augantiems 
vaikams (t. y. kai šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų 
pajamų dydžio (525 Lt)).1357 

Lyginant su kitomis ES valstybėmis, Lietuvos finansinės priemonės šeimai ir vaikams labai 
išsiskiria.1358 Lietuvoje net ir tada, kai buvo skiriama didžiausia suma išmokoms vaikams (t. y. 2008 m.), šios 
išlaidos sudarė tik 0,45 proc. BVP, o ES šalių vidurkis yra daugiau nei 1 proc. BVP. 2010 m. Lietuvoje 
skirtos išmokos vaikui sudarė tik 0,13 proc. BVP.1359 Tačiau tuo pačiu metu 2008 m. mokėtos motinystės 
(tėvystės) pašalpos (šių pašalpų dydis tada taip pat buvo didžiausias) sudarė net 0,71 proc. BVP ir buvo net 
7 kartus didesnės už ES valstybių vidurkį (0,1 proc. BVP). Kaip matyti iš šių duomenų, tėvystės ir 
motinystės apsauga paramos vaikus auginantiems asmenims priemonėmis yra nenuosekli: nuolat kinta tiek 
skiriamų lėšų proporcijos visos skiriamos paramos sumos atžvilgiu, tiek bendri paramos dydžiai. Toks 
asmenų teisėtų lūkesčių netenkinimas vertintinas kaip veiksmai, menkinantys valstybės prisiimtų 
įsipareigojimų motinystės ir tėvystės apsaugos srityje įgyvendinimą. 

Nagrinėjamame kontekste svarbu atkreipti dėmesį ir į valstybės pareigą neleisti asmenims 
piktnaudžiauti savo teise. Remiantis iki 2009 m. galiojusiomis Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės 

                                                           

1352 Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 6, 16, 18, 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas // 

Valstybės žinios, 2010, Nr. 86-4533. 
1353 Kamerman S. B. Child care and family benefits: policies of six industrialized countries // Monthly Labor Review, 1980, 24.  
1354 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas // Valstybės žinios, 2004, Nr. 88-3208 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
1355 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 6, 8, 12 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas // Valstybės žinios, 2010, Nr. 41-1933. 
1356 Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas // Valstybės žinios, 2009, Nr. 152-6820. 
1357 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir trečiojo skirsnio 

pavadinimo pakeitimo įstatymas // Valstybės žinios, 2011, Nr. 155-7350. 
1358 Plačiau žr.: Kavoliūnaitė-Ragauskienė E. Viešosios šeimos politikos kūrimo ir įgyvendinimo Lietuvoje problemos // Teisės 

problemos, 2012, Nr. 1 (75). 
1359 Bendrasis vidaus produktas. Lietuvos statistikos departamento duomenys. Prieiga per internetą: 

<http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=M2010101&PLanguage=0> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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socialinio draudimo įstatymo 16 str. nuostatomis, priimtomis 2007 m. gruodžio 4 d.1360, iki 2009 m. sausio 
1 d. kompensuojamasis uždarbis motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpoms gauti buvo 
skaičiuojamas remiantis užpraeito ketvirčio draudžiamosiomis pajamomis. Tikslaus ar apytikslio skaičiaus, 
kokiam skaičiui asmenų dirbtinai buvo padidintos pajamos siekiant gauti didesnes motinystės, tėvystės, 
motinystės (tėvystės) išmokas, nurodyti neįmanoma, tačiau svarbu tai, kad Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisėsaugos institucijoms 2009 m. pateikė 867, 
2010 m. – 175, 2011 m. – 13 pranešimų apie galimus piktnaudžiavimo atvejus. Kai kuriais iš šių atvejų 
teismuose buvo įrodytas sukčiavimas.1361 LAT išaiškino, kad tais atvejais, kai kaltininkas fiktyviai 
įdarbinamas ir surašomi bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos pateikiami suklastoti dokumentai, nurodant tokio asmens darbo faktą, laikotarpį, kurį jis 
dirbo, ir pajamas, kurie pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jam 
suteikia teisę į atitinkamo dydžio motinystės (tėvystės) pašalpą, veika kvalifikuojama kaip sukčiavimas. Nors 
bylų, kuriose asmenys buvo nuteisti dėl sukčiavimo pasinaudojant aptartame Ligos ir motinystės įstatyme 
numatytomis nuostatomis pašalpoms gauti, buvo tik keletas, galima numanyti, kad praktikoje buvo nemažai 
atvejų, kai asmuo nebuvo fiktyviai įdarbintas, tačiau dirbančiam asmeniui buvo laikinai padidinamas darbo 
užmokestis. Monografijoje jau buvo nurodyta, kad nuo 2009 m. pašalpų skaičiavimo tvarka buvo 
patobulinta ir taip užkirstas kelias galimiems piktnaudžiavimo teise atvejams. 
 
 
V.4.2.2.2. Kitų paramos priemonių šeimoms trūkumas 

 

Be finansinės paramos, egzistuoja ir kitos, tiesiogiai pinigais neišreikštos valstybės pagalbos vaikus 
auginantiems asmenims formos. Viena dažniausiai naudojamų priemonių – darbo ir šeimos derinimo 
reguliavimas. Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatyta nemažai garantijų vaikus auginantiems 
asmenims: pirmenybė likti darbe reorganizuojant įstaigą, papildomos poilsio dienos, vaiko priežiūros 
atostogos iki trejų metų, galimybė atsisakyti darbo naktį ar švenčių dienomis bei daugelis kitų. Lietuva ES 
valstybių kontekste išsiskiria dideliu moterų užimtumu, neatsižvelgiant į turimų vaikų skaičių. Neretai tokį 
išskirtinumą lemia vaikų auginimui ir darbui suderinti pritaikytas teisinis lyčių lygybės reguliavimas. Tačiau 
tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslininkai pabrėžia, kad pagrindinė didelio Centrinės ir Rytų Europos moterų 
užimtumo priežastis – ekonominiai šeimos išlaikymo sunkumai.1362 Pvz., V. Stankūnienės, V. Eidukienės, 
B. Gruževskio ir kitų mokslininkų atliktame tyrime1363 nurodoma, kad moterų santuokinė padėtis daugiau 
lemia užimtumo lygį nei vyrų santuokinė padėtis. Tyrimo autoriai mano, kad sudėtingos gyvenimo sąlygos 
verčia moteris būti vis aktyvesnes darbo rinkoje, nors joms tenka kur kas didesnis krūvis – vaikų priežiūra ir 
namų ūkio darbai. 

Šeimos politikos priemonių analizėse išskiriama ir kitokių vaikus auginantiems asmenims skirtų 
socialinių priemonių, kuriomis remiama vaikystė ir tėvystė, grupė. Tai įvairios iniciatyvos, skatinančios 

                                                           

1360 Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 181, 183, 19, 20, 21 straipsnių 

pakeitimo ir papildymo įstatymas // Valstybės žinios, 2007, Nr. 132-5346.  
1361 Pvz., žr.: LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 27 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-588/2012, 

2012 m. gegužės 15 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-243/2012, 2011 m. vasario 15 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-

38/2011.  
1362 Žr.: Fux B. Which Models of the Family are Encouraged or Discouraged // Kaufmann F. X., Kuijsten A. et. al. Family Life and Family 

Policies in Europe, vol. 2. Oxford University Press, 2006, p. 372–378. 
1363 Stankūnienė V., Eidukienė V., Gruževskis B. ir kt. Paramos šeimai politika: samprata ir patyrimas. Vilnius: Lietuvos filosofijos ir 

sociologijos institutas, 2001, p. 130. 
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vaikų užimtumą po mokyklos, kūrybingumą, sportiškumą, lavinančios kitus gebėjimus, taip pat iniciatyvos, 
apimančios draugiškos aplinkos šeimai kūrimą, lyčių lygybės užtikrinimo priemones, pozityvaus visuomenės 
požiūrio į vaikus ir tėvystę formavimą. Tačiau Lietuvoje tokių organizuotai, tikslingai ir visuotinai 
įgyvendinamų šeimos politikos priemonių yra nedaug. Daugelis socialinių iniciatyvų yra ne valstybinės 
politikos, o privačių asmenų ar organizacijų nuopelnas (pvz., projektai „Draugiški šeimai“, „Naujos kartos 
moterų iniciatyvos“ ir kt.).1364 2008 m. autorių grupės (vad. J. Reingardė) tyrimo išvadose siūloma paramą 
šeimai daugiau orientuoti į paslaugas, o ne išmokas (socialinio darbuotojo paslaugos neįgaliam ar 
sergančiam šeimos nariui, įvairesnės ir paslankesnės ikimokyklinio amžiaus vaikų paslaugos, popamokinis 
vaikų užimtumas, vaikų užimtumas vasaros ar kitų atostogų metu; kvalifikacijos 
kėlimo / persikvalifikavimo paslaugos šeimos nariams, kurie dėl globos negalėjo dirbti ilgesnį laiką ir 
pan.).1365  

Priemonės šeimoms daugeliu atvejų skirtos skurstančioms šeimoms: socialinė parama mokiniams 
(mokymo priemonėms įsigyti ir nemokamas maitinimas) skiriama tik tuo atveju, kai šeimos vidutinės 
pajamos neviršija atitinkamai 1,5 ir 2 valstybės remiamų pajamų dydžio. Teisę gauti būsto šildymo išlaidų 
kompensacijas taip pat turi asmenys, kurių pajamos ar turtas neviršija nustatyto dydžio.1366 Lietuvos šeimos 
politikai būdinga tai, kad nepasiturinčioms šeimoms skiriama daug įvairių finansinių priemonių: išmokos 
vaikams, kompensacijos už būsto šildymą, nemokamas vaikų maitinimas mokyklose, parama mokymo 
reikmenims įsigyti,1367 socialinės pašalpos.1368 Didesnes pajamas turinčioms šeimoms galima pretenduoti tik į 
vienkartinę išmoką gimus vaikui,1369 motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpas, kurios taip pat turi 
maksimalaus dydžio ribas, nepaisant to, kad viršutinės ribos socialinio draudimo įmokoms nėra.1370 Svarbu 
ir tai, kad motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpos negali būti mažesnės nei trečdalis einamųjų metų 
draudžiamųjų pajamų dydžio,1371 t. y. turi ne tik maksimalaus, bet ir minimalaus dydžio ribą, o tai dar kartą 
sukuria palankesnę padėtį nepasiturintiems asmenims. 

 

 

 

 

                                                           

1364 Kavoliūnaitė-Ragauskienė E. Viešosios šeimos politikos kūrimo ir įgyvendinimo problemos Lietuvoje // Teisės problemos, 2012, 

Nr. 12 (71). 
1365 Mokslinio tyrimo „Šeimos instituto stiprinimas: poreikiai ir galimybės“ ataskaita. Tyrimo vadovė: doc. dr. J. Reingardė, tyrimą atliko: 

I. Kudinavičiūtė-Michailovienė, I. Tamutienė, R. Jančaitytė, M. Ališauskienė. Vilnius-Kaunas, 2008. 
1366 Informacija iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės. Prieiga per internetą: <www.socmin.lt> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.).  
1367 Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas // Valstybės žinios, 2008, Nr. 63-2382 (su vėlesniais pakeitimais ir 

papildymais). 
1368 Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas // 

Valstybės žinios, 2006, Nr. 130-4889. Vėliau šis įstatymas kito: Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 

gyventojams įstatymas // Valstybės žinios, 2011, Nr. 155-7353 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
1369 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 5 str. // Valstybės žinios, 2004, Nr. 88-3208 (su vėlesniais pakeitimais ir 

papildymais). 
1370 Apie socialinio draudimo įmokų, socialinio draudimo išmokų „lubas“ ir netinkamą šių įmokų ir išmokų santykį plačiau žr. tyrimo 

V.1.2.2.2 paposkyryje „Įmokų ir išmokų santykis – „lubų“ taikymas“. 
1371 Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d., 18(3) str. 1 d. ir 21 str. 2 d. // Valstybės žinios, 

2000, Nr. 111-3574 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).  

http://www.socmin.lt/
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V.4.2.3. Vaiko teisių apsauga 

 

Žvelgiant iš žmogaus teisių perspektyvos vaiko teisių apsauga yra sudėtinga sritis jau vien dėl to, kad 
valstybė ne tik turi imtis priemonių užtikrinti vaiko teises, bet ji taip pat turi pareigą prižiūrėti, kad kiti 
subjektai – pirmiausia tėvai, taip pat valstybės bei savivaldybės institucijos ir įstaigos – įgyvendintų teisės 
aktų nustatytas pareigas vaiko teisių srityje. Iš problemiškiausių sričių, susijusių su vaiko teisėmis, 
nurodytinos:1372 skurdas, pareigos išlaikyti vaikus nevykdymas bei smurtas šeimoje. Vaiko teisių apsaugos 
sritis svarbi ir tuo, kad vaikai savarankiškai neturi galimybių įgyvendinti savo teisių apsaugos. 

 

V.4.2.3.1. Vaikų skurdas ir gyvenimas socialinės rizikos šeimose 

 

Viena svarbiausių vaiko teisių apsaugos problemų yra didelis vaikų nepasiturinčiose ir socialinės rizikos 
šeimose skaičius. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, kasmet auga namų ūkių, auginančių 
vaikus ir esančių žemiau skurdo rizikos lygio, skaičius. Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, kuriuos sudaro 
du suaugę asmenys ir trys ar daugiau vaikų, rizika atsidurti skurde 2011 m., palyginti su 2010 m., padidėjo 
9,7 proc. Šiam pokyčiui įtakos turėjo 2010 m. pakeista išmokos vaikui skyrimo tvarka, sumažinta 
motinystės (tėvystės) pašalpa.1373  

Kalbant apie socialinės rizikos šeimas, į tokią apskaitą šeimos įtraukiamos dažniausiai dėl girtavimo. 
2011 m. į Lietuvos Respublikos savivaldybių socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą buvo 
įrašyta 1 616 šeimų, kurios turėjo 2 932 nepilnamečius vaikus. 2011 m. gruodžio 31 d. apskaitytos buvo iš 
viso 10 604 socialinės rizikos šeimos, turėjusios 22 075 vaikus.1374 O 2012 m. gruodžio 31 d. Lietuvos 
Respublikos savivaldybių socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje iš viso buvo įrašytos 10 389 
socialinės rizikos šeimos, kuriose augo 21 303 nepilnamečiai vaikai. Per 2012 m. į apskaitą įrašytos 1 766 
socialinės rizikos šeimos, kuriose augo 3 140 vaikų.1375 Antra vertus, ilgainiui į socialinės rizikos apskaitą 
įtrauktų šeimų skaičius mažėja – per 11 m. Lietuvoje socialinės rizikos šeimų sumažėjo 41,46 proc., o vaikų 
jose – 45,2 proc.  

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
nurodo keletą tokio mažėjimo priežasčių. Pirma, socialinės rizikos šeimose po tam tikro laiko nebelieka 
nepilnamečių vaikų. Tokiu atveju šeimos, nors ir būtų priskirtinos prie socialinės rizikos šeimų, 
išbraukiamos iš apskaitos. Antra, atsižvelgiant į kelerių metų gyventojų emigracijos skaičiaus augimo 
tendencijas, galima daryti prielaidą, kad kasmet daugėja socialinės rizikos šeimų, išvykstančių iš Lietuvos. 
Trečia, tokių šeimų skaičiaus mažėjimui turi įtakos socialinis darbas ir teikiamos paslaugos šeimai.  

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2012 m. 670 socialinių 
darbuotojų dirbo su 10 582 socialinės rizikos šeimomis, kurioms teikiamos socialinės priežiūros paslaugos 
savivaldybėje.1376 402 socialinės rizikos šeimų 456 vaikai auga ne namuose – jiems yra nustatyta laikina arba 
nuolatinė globa. Šeimoms, iš kurių paimti vaikai, teikiamos socialinės paslaugos ir kita pagalba, kad vaikai 
kuo greičiau galėtų grįžti pas savo tikruosius tėvus. Tačiau kitų asmenų globojamiems vaikams, kol situacija 

                                                           

1372 Remiantis interviu su ekspertais bei naujienų portalo „Delfi.lt“ dažniausiai analizuojamomis temomis vaiko teisių srityje. 
1373 Statistikos departamento informacija. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/home> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1374 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011 metų veiklos ataskaita. 

Prieiga per internetą: <http://www.vaikoteises.lt/media/file/2011patigalutine.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
1375 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012 metų veiklos ataskaita. 

Prieiga per internetą: <http://www.vaikoteises.lt/media/file/2012mataskaita3.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
1376 Ten pat. 

http://www.vaikoteises.lt/media/file/2011patigalutine.pdf
http://www.vaikoteises.lt/media/file/2012mataskaita3.pdf
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šeimoje nepagerėja, kyla sunkumų susitikti su savo tėvais. Vaiko teisių kontrolierės nuomone,1377 tikslinga 
numatyti tokį teisinį reguliavimą, kad vaikui būtų sudaroma galimybė svečiuotis savo šeimoje, vis dar 
priskiriamoje socialinės rizikos šeimoms, tokiu atveju, jeigu toje šeimoje pagerėtų situacija (nuo jos 
priklausytų ir vaiko buvimo trukmė). 

 

V.4.2.3.2. Smurto prieš vaikus problema 

 

2012 m. 1 261 vaikas patyrė smurtą, o iš viso užfiksuoti 1 343 smurto prieš vaikus atvejai. Lyginant su 
2010 m., matyti, kad nukentėjusių vaikų skaičius per 3 paskutinius metus šiek tiek didėjo.1378 Iš tikrųjų 
smurto prieš vaikus mastai yra dar didesni: tai latentinis nusikaltimas, nes nukentėjęs vaikas beveik niekada 
nesikreipia pagalbos, be to, kaip rodo apklausos, nuo pusės iki dviejų trečdalių apklaustų tėvų smurtą – 
fizinį ar psichologinį – laiko tinkama vaikų auklėjimo priemone.1379  

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė 2012 m. taip pat daugiausia pažeidimų nustatė dėl smurto vaiko 
atžvilgiu pavartojimo (50 atvejų). Iš 50 2012 m. nustatytų smurto atvejų 17 atvejų nustatyta šeimoje, 7 − 
globos įstaigose, 21 − švietimo įstaigose, 2 – socializacijos centruose, 3 − kitose vietose. Lyginant su 
praėjusiais ataskaitiniais metais, 2011 m. iš 41 nustatyto smurto atvejo šeimoje nustatyta tiek, kiek ir 
2012 m. – 17, globėjų šeimoje – 5, švietimo įstaigose – 6, kitose vietose – 3. 2012 m. fizinio smurto prieš 
vaikus panaudojimas nustatytas 26 atvejais (2011 m. – 17), o psichologinio smurto – 24 atvejais (2011 m. – 
22). Seksualinio smurto prieš vaikus atvejų 2012 m. nenustatyta (2011 m. jų buvo 4).1380 

Smurto prieš vaikus kontrolės stokos problema Lietuvoje pastebėta ir tarptautinėje erdvėje. Europos 
socialinių reikalų komitetas 2011 m. ataskaitoje apie Lietuvą1381 nurodė, kad Lietuva netinkamai įgyvendina 
Europos socialinės chartijos 17 str. 1 d.1382, tačiau, priėmus Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto 
artimoje aplinkoje įstatymą1383, spraga buvo užpildyta. Remiantis šiuo įstatymu, smurtu laikomas veikimu ar 
neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio 

                                                           

1377 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2011 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/docs2/HNVTFUPF.PDF> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
1378 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012 metų veiklos ataskaita. 

Prieiga per internetą: <http://www.vaikoteises.lt/media/file/2012mataskaita3.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
1379 Žmogaus teisių stebėjimo instituto tyrimas „Teisinė vaiko apsauga nuo smurto“: situacijos įvertinimas (2011 05 20). Prieiga per 

internetą:  

<http://www.hrmi.lt/uploaded/TYRIMAI/Teisin%C4%97%20vaiko%20apsauga%20nuo%20smurto_Ivertinimas_2011_05_31.pdf> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
1380 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2012 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/docs2/NJVSGVTH.PDF> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1381 European Social Charter (Revised). European Committee of Social Rights. Conclusions, 2011 (Lithuania). Articles 7, 8, 16, 17, 19, 27 

and 31 of the Revised Charter. January, 2012. Prieiga per internetą:  

<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/State/Lithuania2011_en.pdf>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1382 Europos socialinės chartijos 17 str. „Vaikų ir paauglių teisė į socialinę, teisinę ir ekonominę apsaugą“: „Siekdamos užtikrinti, kad 

būtų veiksmingai įgyvendinta vaikų ir paauglių teisė augti aplinkoje, kuri skatina visapusišką jų asmenybės ir fizinių bei protinių galių 

vystymąsi, Šalys įsipareigoja tiesiogiai arba bendradarbiaudamos su viešosiomis ir privačiomis organizacijomis imtis visų tinkamų ir 

reikiamų priemonių, kuriomis siekiama: 

1. a) užtikrinti, kad vaikai ir paaugliai, atsižvelgiant į jų tėvų teises ir pareigas, turėtų reikalingą priežiūrą ir pagalbą, būtų tinkamai 

mokomi ir lavinami, ypač nustatant tokiems tikslams tinkamų institucijų bei tarnybų steigimą ir palaikymą; 

b) apsaugoti vaikus ir paauglius nuo apleidimo, smurto ir išnaudojimo; 

c) teikti valstybės apsaugą ir specialią pagalbą vaikams ir paaugliams, laikinai arba visiškai netekusiems savo šeimos paramos.“ // 

Valstybės žinios, 2001, Nr. 49-1704. 
1383 Valstybės žinios, 2011, Nr. 72-3475. 

http://www3.lrs.lt/docs2/HNVTFUPF.PDF
http://www.vaikoteises.lt/media/file/2012mataskaita3.pdf
http://www.hrmi.lt/uploaded/TYRIMAI/Teisin%C4%97%20vaiko%20apsauga%20nuo%20smurto_Ivertinimas_2011_05_31.pdf
http://www3.lrs.lt/docs2/NJVSGVTH.PDF
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asmuo patiria fizinę, materialinę ar moralinę žalą. Artima aplinka apibrėžiama kaip aplinka, kurią sudaro 
asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat 
asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį. Pagal įstatymą, nustačius smurto artimoje aplinkoje 
faktą, smurtautojas gali būti įpareigojamas laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurtą 
patyrusiu asmeniu, ir nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens, nebendrauti, neieškoti ryšių su juo.1384 
Kadangi nurodytas įstatymas įsigaliojo neseniai, bus galima ateityje pamatyti, kiek jame nustatytos 
priemonės padeda spręsti smurto prieš vaikus problemą.1385  

 

V.4.2.3.3. Tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus 

 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. įtvirtintą nuostatą „tėvų teisė ir pareiga <...> 
iki pilnametystės juos [vaikus – E. K.-R.] išlaikyti“, CK 3.192–3.204 bei 3.208 str., nustato tėvų pareigą 
materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Vaikų išlaikymo problemų daugiausia kyla tėvų ištuokos 
atveju bei tais atvejais, kai santuoka nebuvo sudaryta ir vaikus augina vienas iš tėvų. Atsižvelgiant į tai, kad 
Lietuvoje yra daug bylų dėl išlaikymo vaikams priteisimo, LAT yra pateikęs išaiškinimą teismams dėl 
išlaikymo priteisimo,1386 kuriame numatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų 
poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti vaikui būtinas vystytis sąlygas. Vėliau, 2012 m. nutartimi 
civilinėje byloje, LAT papildė šią nuostatą numatydamas, kad siekiant, kad vaikas taptų visaverte asmenybe, 
išlaikymo dydis negali būti ribojamas vien vaiko minimalių poreikių tenkinimu. Visais atvejais svarbu 
užtikrinti, kad vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, ugdyti ir tobulinti savo 
gebėjimus.1387 Be to, teismas, spręsdamas klausimą dėl vaikų išlaikymo dydžio, turi nustatyti šiuos teisiškai 
reikšmingus faktus: konkretaus vaiko poreikius, abiejų vaiko tėvų turtinę padėtį. Būtinoms vaiko vystymosi 
sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, 
laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Nurodytame LAT nutarime pažymėta, kad sunki tėvų turtinė 
padėtis turi reikšmės išlaikymo dydžiui, tačiau negali būti pagrindas atleisti tėvą (motiną) nuo pareigos 
išlaikyti vaikus. Svarbu ir tai, kad išlaikymas teikiamas vaikui, o ne tėvui, su kuriuo vaikas gyvena, dėl to 
tėvas, su kuriuo gyvena vaikas, neturi teisės atsisakyti tokio išlaikymo.1388 

Nors teismai turi aiškias taisykles apie tai, kaip ir kiek turėtų būti priteisiamas išlaikymas vaikams tuo 
atveju, kai jie auga ne su abiem tėvais, praktikoje yra daug atvejų, kai nesilaikoma teismo sprendimo. 
Duomenų apie vaikų, negaunančių vieno iš tėvų išlaikymo pastaraisiais metais, nėra, tačiau, remiantis 
2005 m. duomenimis, apie 25 proc. (apie 60 tūkst. vaikų) negaudavo teismo priteistų išmokų iš vieno iš 
tėvų. Remiantis 2006 m. gruodžio 19 d. priimtu Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymu,1389 
nuo 2008 m. veikia Vaikų išlaikymo fondas, iš kurio mokamos išmokos vaikams, kurių tėvai nevykdo 
pareigos išlaikyti savo vaiką (-us). Remiantis šio fondo finansinėmis ataskaitomis,1390 per metus 21–22 

                                                           

1384 Priimtas įstatymas leis įpareigoti smurtautoją laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos. Lietuvos Respublikos Seimo informacinis 

pranešimas. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4445&p_k=1&p_d=111741> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
1385 Apie apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje ir jos užtikrinimą žr. II.3 tyrimo skyrių „Apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje“.  
1386 LAT teisėjų senato 2005 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 54 „Dėl įstatymų, reglamentuojančių tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo 

nepilnamečius vaikus, taikymo teismų praktikoje“.  
1387 LAT Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-101/2010. 
1388 Tokia nuostata numatyta CK 3.159 str., ją taip pat patvirtina LAT praktika, pvz., žr.: LAT Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2010 m. 

kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-101/2010, 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-236/2006. 
1389 Valstybės žinios, 2006, Nr. 144-5464 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
1390 Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija. Prieiga per internetą: 

<http://www.vif.lt/vifa/content.php?id=7> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=289714
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tūkstančiams vaikų kas mėnesį vidutiniškai išmokama po 195 Lt. O iš skolininkų fondas išieško tik mažiau 
nei 1 proc. išmokėtų lėšų. Dėl to fondo veikla buvo kritikuojama ir 2009 m. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė pateikė siūlymą Lietuvos Respublikos Seimui dėl šio fondo panaikinimo. Šio Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės siūlymo aiškinamajame rašte nurodoma, kad fondą ketinama naikinti 
„atsižvelgiant į valstybės ekonominį sunkmetį ir ypatingai didelį valstybės finansinių lėšų trūkumą“, tačiau 
„atsižvelgiant į tai, kad valstybė socialinių išmokų pagalba remia šeimas, ypač nepasiturinčias, vaikų iš 
nepasiturinčių šeimų materialinė padėtis panaikinus fondą neturėtų pablogėti“.1391 Visgi Lietuvos 
Respublikos Seimas atmetė šį Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasiūlymą,1392 todėl šis fondas nebuvo 
panaikintas ir tebeveikia. 

Vertinant fondo veiklą, atkreiptinas dėmesys ne tik į sunkumus išieškoti skolininkų nemokamas 
vaikams lėšas, bet ir į procedūrinius fondo veiklos nepatogumus. Pvz., jei skolininkas sumoka dalį išlaikymo 
sumos, mokėjimas iš fondo nutraukiamas, o norint mokėjimus atnaujinti, nurodytam fondui reikia iš naujo 
pristatyti ne senesnę nei 10 d. antstolio pažymą apie tai, kad skolininkas nustojo mokėti lėšas.1393 Tokia 
tvarka sudaro galimybes skolininkui piktnaudžiauti mokant išlaikymą vaikams. Atsižvelgiant į nurodytas su 
fondo veikla susijusias problemas, siūlytina tobulinti Vaikų išlaikymo fondo veiklos metodus ir nustatyti 
aukštesnius reikalavimus dėl darbuotojų kvalifikacinių gebėjimų. 

Kalbant apie tėvų pareigą išlaikyti savo pilnamečius vaikus, iki 2007 m. birželio 7 d. KT nutarimo1394 
galiojo CK nuostata, pagal kurią numatyta galimybė teismui priteisti vaikui išlaikymą, be kita ko, kai vaikui 
būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis 
negu 24 m.1395 KT nutarime nurodė, kad paramos reikalingų pilnamečių vaikų, besimokančių aukštųjų 
mokyklų dieniniuose skyriuose, išlaikymo institutas iš esmės skiriasi nuo nepilnamečių vaikų išlaikymo 
instituto; išlaikymo priteisimas pilnamečiams asmenims negali būti grindžiamas tokiais pat principais kaip 
nepilnamečiams. Priešingu atveju būtų paneigta pati pilnametystės samprata, įtvirtinta Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje ir visoje teisės sistemoje. Taip pat KT pažymėjo, kad, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje 
vidurinis išsilavinimas paprastai įgyjamas moksleiviui jau tapus pilnamečiam (18 m.), akivaizdu, kad tėvai 
turi pareigą materialiai išlaikyti vaiką tol, kol baigsis laikas, per kurį moksleivis, sąžiningai ir pažangiai 
mokydamasis, gali įgyti vidurinį išsilavinimą, taip pat tokį vidurinį išsilavinimą, kuris gali būti teikiamas 
kartu su profesiniu. Remiantis pastarąja nuostata bendrosios kompetencijos teismai kiekvienu atskiru atveju 
vertina būtinybę teikti išlaikymą pilnamečiams vaikams.1396 

 

  

                                                           

1391 Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto. Prieiga 

per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=358481> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1392 Žr.: Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas XIP-1232(2), 2009 m. 

lapkričio 19 d. Parengė Jankauskas Donatas, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=358480> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1393 Vaikų išlaikymo fondo administracijos direktoriaus 2010 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. A1-41. Prieiga per internetą: 

<http://www.vif.lt/vifa/content.php?id=3> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1394 KT 2007 m. birželio 7 d. nutarimas // Valstybės žinios, 2007, Nr. 65-2529.  
1395 CK 3.194 str. 3 d.  
1396 Žr.: LAT Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-564/2007; 2009 m. gegužės 25 d. 

nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-204/2009, 2011 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-11/2011. 

http://www.vif.lt/vifa/content.php?id=3
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VI. KULTŪRINIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS –  

TEISĖ Į MOKSLĄ1397 

 
 

Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė 
 

 

VI.1. Užtikrinimo padėtis Lietuvoje 2008–2013 m. 

 

Teisės į mokslą užtikrinimo padėtis Lietuvoje 2008–2013 m. pasižymėjo dideliais pokyčiais, ypač aukštojo 
mokslo srityje. Reformos susijusios tiek su aukštųjų mokyklų valdymu, tiek su teisiniu statusu, jų tyrimų 
finansavimu bei moksline veikla. Pagrindiniai veiksniai, paskatinę šias reformas, yra aukštojo mokslo 
absolventų paklausos ir numanomų darbo rinkos poreikių neatitikimas, mažos mokslinių tyrimų išeigos 
perduodant žinias pramonės poreikiams, didėjantys iššūkiai, susiję su tarptautine konkurencija aukštojo 
mokslo srityje, taip pat nacionalinės ekonomikos iššūkiai.1398 Tuo pat metu taip pat reformuojamos 
bendrojo ugdymo mokyklos: palaipsniui naikinamos vidurinės mokyklos, numatoma, kad nuo 2015 m. 
rugsėjo 1 d. bendrojo ugdymo mokyklų tipai bus šie: pradinė mokykla, progimnazija, pagrindinė mokykla, 
gimnazija.  

Pagrindinės pastarųjų metų švietimo problemos aiškiai įvardytos Valstybinėje švietimo strategijoje 
2013–2022 m. Šiame dokumente viena iš probleminių sričių nurodoma bendrojo ugdymo kokybė: teigiama, 
jog tarptautiniai mokymosi pasiekimų tyrimai rodo, kad Lietuvoje mokymas orientuotas į vidutinius, 
daugumai mokinių pasiekiamus rezultatus, o aukštus mokymosi rezultatus pasiekiančių mokinių dalis yra 
maža. Be to, nevienoda įvairių pakopų mokyklų darbo kokybė: pradinio ugdymo pasiekimai vertinami gerai, 
tačiau paauglių – penkiolikmečių – pasiekimai yra gerokai žemesni už Europos šalių vidurkį. Teigiama, kad 
to priežastys greičiausiai yra sisteminės: nepakankama pedagogų kompetencija, metodinės pagalbos jiems 
stoka, nesistemingas kvalifikacijos tobulinimas ir išsilavinimo atnaujinimas, taip pat kai kurie mokyklų 
veiklos organizavimo ypatumai.1399 Prie probleminių sričių priskiriama ir profesinio ugdymo kokybė. 
Teigiama, kad pastaraisiais metais dedama daug pastangų profesinio mokymo atitikčiai darbo rinkos 
poreikiams užtikrinti, tačiau šis mokymas vis dar nepakankamai tenkina verslo poreikius. Sparčiai kintant 
darbo rinkos poreikiams ir darbo technologijoms, profesinio mokymo įstaigos turėtų būti ypač lanksčios 
keisdamos specialybių pasiūlą, atnaujindamos specialistų rengimo programų turinį ir infrastruktūrą. 
Sparčios kaitos sąlygomis valstybė jau nėra pajėgi pakankamai skubiai atnaujinti profesinio mokymo 
infrastruktūrą ir programas, parengti pedagogus, tad būtina ieškoti naujų valstybinio ir privataus sektoriaus 

                                                           

1397 Autorė dėkoja dr. R. Uscilai už leidimą remtis jo nepublikuotomis įžvalgomis apie teisės į mokslą užtikrinimo problemas Lietuvoje. 
1398 Viliūnas G. The Role of Humanities in Lithuanian Higher Education Reform // Tarptautinės konferencijos „The Mission of 

Humanities Universities in Eastern and Central Europe: Between Training and Bildung“ 2012 06 06–07 pranešimų medžiaga. Prieiga per 

internetą: <http://conferences.ehu.lt/hcdocs/Abstracts_25_05.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1399 Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m.: tikslai, problemos, tobulinimo kryptys. Švietimo problemos analizė, 2012 m. spalis, 

Nr. 17 (81). Prieiga per internetą: <http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/svietimo-strategija.pdf> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
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bendradarbiavimo formų.1400 Problemų kelia ir pedagoginis personalas, nurodoma, kad, atsižvelgiant į 
mokinių skaičių, Lietuvoje mokytojų yra palyginti daug, tačiau vyrauja vyresnio amžiaus mokytojai. Jiems 
išėjus į pensiją, po 10–15 m. gali pristigti pamainos.  

Pastaraisiais metais buvo imtasi reikšmingų veiksmų pedagogų rengimo kokybei ir specialybės 
prestižui didinti, tačiau gabiausieji ir darbščiausieji abiturientai kol kas nėra pritraukiami studijuoti švietimo 
ir ugdymo specialybes ir dirbti švietimo srityje.1401 Prie problemų, susijusių su žmogaus teise į mokslą, šioje 
strategijoje priskirta ir prieinamumo bei įtraukties problema, akcentuojant neformalų vaikų švietimą ir žemą 
suaugusiųjų mokymosi lygį.  

Kaip probleminį teisės į mokslą užtikrinimo aspektą mokslininkai nurodo ir pernelyg apkrautą ir 
persidengiantį šios srities reguliavimą. Antai, B. Pranevičienės teigimu, „permanentiniai aukštojo mokslo ir 
studijų administracinio teisinio reguliavimo pokyčiai, nulemti gausaus įstatymų įgyvendinamuosius teisės 
aktus šioje srityje leidžiančių subjektų rato, taip pat ir pernelyg smulkmeniškas teisinis reguliavimas, savo 
ruožtu reikalaujantis dažnų teisės aktų pakeitimų, kelia abejonių dėl galimybės įgyvendinti pagrindinius 
<...> mokslo ir studijų principus. Pastebėta tendencija, kai vykdomoji institucija savavališkai nusprendžia 
priimti tam tikrą įstatymo įgyvendinamąjį aktą, kurio priėmimas nebuvo nurodytas įstatyme ir nebuvo 
numatyta, jog būtent minėtoji institucija turi teisę tokį aktą priimti“.1402 

Tyrime aptariamuoju metu vieno iš pagrindinių Lietuvos naujienų portalo „Delfi“ pranešimuose, 
susijusiuose su teise į mokslą, akivaizdžiai vyravo aukštojo mokslo reformos tema, taip pat pasiūlyta 
nemažai publikacijų, susijusių su Lietuvos mažumų mokyklomis, kiek mažiau aptariami mokslo poreikio 
rinkoje klausimai, studentų gyvenimo sąlygos ir pan. O vidurinių mokyklų ir gimnazijų mokytojų darbo 
užmokesčio, darbo sąlygų klausimas šiame naujienų portale pateikiamas ne kaip teisės į mokslą užtikrinimo 
sritis, o kaip socialinės politikos dalis. Antai, analizuojant žemo mokytojų atlyginimo klausimą, 
koncentruojamasi į biudžeto asignavimų prioritetų problematiką, bet ne į mažų mokytojų atlyginimų įtaką 
mokslo kokybei, o per tai ir teisės į mokslą užtikrinimui.1403 Mokslinių publikacijų apie teisę į mokslą taip 
pat nėra daug, mokslininkai (A. Pūraitė, L. Ruibytė, B. Pranevičienė, J. Babravičius, I. Dzemyda) daugiausia 
koncentruojasi į aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo problematiką, ir tik nedaugelis analizuoja kitas su 
teise į mokslą susijusias temas (pvz., V. Jurgaitis ir V. Kosmačaitė analizavo profesinio mokymo 
sunkumus).  

Teisės į mokslą turinys apima labai daug aspektų, kurių visumos tinkamas įgyvendinimas leidžia 
gerinti teisės į mokslą užtikrinimą. Atsižvelgiant į tyrimo tikslą analizuoti plačiam gyventojų ratui aktualias 
teises, taip pat įvertinus šio darbo metu atliktų interviu su mokslo ir studijų ekspertais atsakymus, šiame 
skyriuje nagrinėjami trys pagrindiniai su teise į mokslą susiję probleminiai aspektai. Pirmasis yra 

                                                           

1400 Ten pat.  
1401 Ten pat.  
1402 Pranevičienė B. Legislative Discretionary Powers of the Executive Institutions in the Field of Regulation of Higher Education in 

Lithuania // Jurisprudencija, 2011, 18 (2). 
1403 Tokių publikacijų naujienų portale „Delfi“ 2008–2012 m. yra kelios dešimtys, iš jų nurodytinos: Šventė mokytojams sugadinta – kaltų 

nėra // Naujienų portalas „Delfi“, 2012 m. gruodžio 29 d. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/education/svente-

mokytojams-sugadinta-kaltu-nera.d?id=60321553> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Prezidentė mokytojų profsąjungas ir politikus 

ragina sėsti prie derybų stalo // Naujienų portalas „Delfi“, 2012 m. vasario 7 d. Prieiga per internetą: 

<http://www.delfi.lt/news/daily/education/prezidente-mokytoju-profsajungas-ir-politikus-ragina-sesti-prie-derybu-stalo.d?id=55181087> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Juršytė J. Vyriausybė papasakojo, kaip ketina taupyti // Naujienų portalas „Delfi“, 2011 m. gruodžio 

6 d. Prieiga per internetą: <http://verslas.delfi.lt/verslas/vyriausybe-papasakojo-kaip-ketina-taupyti.d?id=52578595> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.); Stanišauskas G. Valdžia sau per kišenę kirsti nenori // Naujienų portalas „Delfi“, 2009 m. spalio 24 d. Prieiga per 

internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/valdzia-sau-per-kisene-kirsti-nenori.d?id=25023809>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

http://verslas.delfi.lt/verslas/vyriausybe-papasakojo-kaip-ketina-taupyti.d?id=52578595
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sistemiškesnis, neleidžiantis tinkamai užtikrinti teisės į mokslą įgyvendinimo – tai nepakankamas dėmesys 
visiems teisės į mokslą turinio elementams. Antrasis – mokslo įstaigų pakankamumas: analizuojami 
bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių vaikų skaičiaus ir mokyklų skaičiaus pokyčiai, finansiniai 
ištekliai, skirti mokyklų išlaikymui, mokytojų atlyginimų klausimai. Trečiasis – tiek bendrojo ugdymo, tiek 
aukštojo mokslo bei neformalaus ugdymo kokybės užtikrinimas. 

 

VI.2. Probleminiai užtikrinimo aspektai 

 

VI.2.1. Nepakankamas dėmesys visiems teisės  

            į mokslą turinio elementams 
 

Jau nuo 1920 m. teisė į mokslą buvo minima Tarptautinės darbo organizacijos dokumentuose,1404 o 1948 m. 
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – pirmasis tarptautinis žmogaus teisių katalogas – pabrėžė prigimtinę 
kiekvieno asmens teisę į mokslą bei nustatė pagrindines gaires, kuriomis turi vadovautis valstybė, 
garantuodama savo gyventojams teisės į mokslą realizavimą.1405  

Ši teisė, nors ir apibūdinama kaip „trečiosios kartos“ žmogaus teisė, šiuolaikinėje visuomenėje turi 
ypatingą reikšmę. Be to, tai yra ne tik žmogaus teisė, kartu ji atlieka specifinę įgalinančią funkciją, t. y. 
mokslas sukuria galimybę žinoti savo teises, reikalauti pagarbos joms bei žinoti, kaip galima jas ginti. 
Asmenys, turėdami užtikrintą teisę į mokslą, gali tobulinti savo žinias ir įgūdžius, o tai tiesiogiai susiję su 
kitų teisių – teisės valdyti savo šalį, teisės jungtis į asociacijas, teisės į darbą – įgyvendinimu. Mokslas 
suteikia galimybes žmonėms gauti informaciją apie jų teises ir teisių gynimo galimybes, taip pat su teisių 
apsauga susijusias valstybės pareigas.1406 Išsilavinęs, išsimokslinęs ir teisiškai raštingas asmuo gali suvokti, 
įsisąmoninti kito žmogaus teises, teisėtus interesus, veikti kartu bendruomenėje, siekti socialinės darnos ir 
bendruomenės augimo. Sąlygiškai galima teigti, kad švietimas – tai pamatas, kuris laiko visą socialinį 
konstruktą.  

 
 

                                                           

1404 Defining the Right to Education. Right to Education Project. Prieiga per internetą: <http://www.right-to-education.org/node/233> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1405 Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos (Valstybės žinios, 2006, Nr. 68-2497) 26 str.: „1. Kiekvienas turi teisę į mokslą. Mokslas, bent 

jau pradinio ir pagrindinio išsilavinimo lygmenų, yra nemokamas. Pradinis mokslas yra privalomas. Techninis ir profesinis mokymas yra 

visuotinai prieinamas, o aukštasis mokslas vienodai prieinamas visiems pagal kiekvieno sugebėjimus. 

2. Mokslas yra skirtas tam, kad visais atžvilgiais būtų ugdoma žmogaus asmenybė ir kad būtų didinama pagarba žmogaus teisėms ir 

pagrindinėms laisvėms. Jis turi skatinti visų tautų, rasinių arba religinių grupių savitarpio supratimą, pakantumą ir draugystę, taip pat turi 

padėti toliau plėtoti Jungtinių Tautų taikos palaikymo veiklą. 

3. Tėvai turi pirmumo teisę parinkti savo vaikams mokymą.“ 
1406 Defining the Right to Education. Right to Education Project. Prieiga per internetą: <http://www.right-to-education.org/node/233> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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1966 m. Tarptautiniame ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakte šios teisės įgyvendinimas 
buvo išsamiai detalizuotas.1407 Priešingai nei deklaratyvaus pobūdžio Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, 
nurodyto pakto 2 str. valstybė „įsipareigoja tiek savo pastangomis, tiek pasinaudodama tarptautine pagalba 
ir bendradarbiavimu, ypač ekonomikos ir technikos srityse, imtis, kiek daugiausia leidžia jos ištekliai, visų 
atitinkamų, svarbiausia, teisinių priemonių, kad šiame Pakte pripažįstamos teisės palaipsniui būtų visiškai 
įgyvendintos“.  

Regioniniai Europos žmogaus teisių apsaugai skirti dokumentai taip išsamiai teisės į mokslą 
nedetalizuoja. 1950 m. priimtoje EŽTK teisė į mokslą nebuvo paminėta, ji garantuota po kelerių metų 
priimtu EŽTK Pirmojo protokolo 2 str.1408 ES pagrindinių teisių chartijos 12 ir 13 str. taip pat skirti teisei į 
mokslą.1409  

Viena iš esminių teisės į mokslą problemų yra pernelyg siaura teisės į mokslą analizė: tai lemia, kad į 
kai kuriuos visuotinai pripažįstamus teisės į mokslą klausimus nėra atsižvelgiama, nors jie padėtų gerinti šios 
teisės įgyvendinimo situaciją. Tyrime apklaustų ekspertų teigimu, teisė į mokslą dažniausiai sutapatinama su 
aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo problema bei mokyklų skaičiaus mažinimo ir su tuo susijusia 
mokyklos pasiekiamumo problema atokiose Lietuvos vietovėse.  

Grįžtant prie Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto, prie kurio Lietuva prisijungė 1991 m. 
ir kuris Lietuvoje galioja nuo 1992 m., 1999 m., siekdamas apibrėžti teisės į mokslą turinį, Jungtinių Tautų 
Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas vadovaudamasis šiuo paktu paruošė bendrąjį 

                                                           

1407 Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto (Valstybės žinios, 2002, Nr. Nr. 77-3290) 13 str.: 

„1. Valstybės, šio Pakto Šalys, pripažįsta kiekvieno žmogaus teisę į mokslą. Jos sutaria, jog švietimo tikslas – siekti, kad žmogaus 

asmenybė visapusiškai vystytųsi ir suvoktų savo orumą, taip pat didinti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. Jos taip pat 

sutaria, kad išsimokslinimas turi suteikti visiems žmonėms galimybę tapti naudingais laisvos visuomenės dalyviais, padėti ugdyti 

savitarpio supratimą, pakantumą ir draugystę tarp visų tautų, visų rasinių, etninių bei religinių grupių ir prisidėti prie Jungtinių Tautų 

vykdomos taikos palaikymo veiklos plėtojimo. 

2. Valstybės, šio Pakto Šalys, pripažįsta, kad siekiant visiškai įgyvendinti šią teisę: 

a) pradinis mokymas turi būti visiems privalomas ir nemokamas; 

b) įvairių formų vidurinis mokslas, įskaitant techninį ir profesinį vidurinį mokymą, turi būti atviras bei prieinamas visiems imantis visų 

reikiamų priemonių, visų pirma palaipsniui įvedant nemokamą mokslą; 

c) aukštasis mokslas turi būti vienodai prieinamas visiems pagal kiekvieno gabumus, imantis visų reikiamų priemonių, visų pirma 

palaipsniui įvedant nemokamą mokslą; 

d) pagrindinis lavinimas tų asmenų, kurie nėra išėję arba baigę viso pradinio mokslo kurso, turi būti skatinamas ir intensyvinamas; 

e) turi būti aktyviai plėtojamas visų pakopų mokyklų tinklas, turi būti įdiegta atitinkama stipendijų sistema ir nuolat gerinamos 

materialinės dėstytojų sąlygos. 

3. Valstybės, šio Pakto Šalys, įsipareigoja gerbti tėvų ir atitinkamais atvejais – teisėtų globėjų laisvę parinkti savo vaikams ne tik 

valstybės institucijų įsteigtas mokyklas, bet ir kitas mokyklas, atitinkančias tą mokslo reikalavimų minimumą, kuris gali būti valstybės 

nustatytas arba patvirtintas, ir užtikrinti religinį bei dorovinį savo vaikų auklėjimą pagal savo pačių įsitikinimus. 

4. Jokia šio straipsnio nuostata neturi būti aiškinama kaip ribojanti asmenų ar institucijų laisvę steigti mokymo įstaigas ir joms vadovauti, 

jeigu visuomet laikomasi principų, išdėstytų šio straipsnio 1 dalyje, ir reikalavimo, kad tokiose įstaigose suteikiamas išsimokslinimas turi 

atitikti minimalius valstybės nustatytus standartus.“ 
1408 EŽTK (Valstybės žinios, 2011, Nr. 156-7390) 1 protokolo 2 str.: „Niekam neturi būti atimta teisė į mokslą. Valstybė, rūpindamasi 

švietimu ir mokymu, įsipareigoja gerbti tėvų teisę laisvai parinkti savo vaikams švietimą ir mokymą pagal savo religinius ir filosofinius 

įsitikinimus.“  
1409 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (Europos Sąjungos oficialusis leidinys, 2010 m. kovo 30 d., Nr. 53, 2010/C 83/02) 13 

str. „Menų ir mokslo laisvė“:  

„Menai ir moksliniai tyrimai neturi būti varžomi. Akademinė laisvė turi būti gerbiama“;  

14 str. „Teisė į mokslą“:  

„1. Kiekvienas turi teisę į mokslą; profesinis ir tęstinis mokymas turi būti prieinamas visiems. 

2. Ši teisė apima galimybę nemokamai įgyti privalomąjį išsilavinimą. 

3. Laisvė steigti demokratiniais principais grindžiamas mokymo įstaigas ir tėvų teisė užtikrinti savo vaikų švietimą ir mokymą pagal savo 

religinius, filosofinius ir pedagoginius įsitikinimus turi būti gerbiamos pagal jų įgyvendinimą reglamentuojančius nacionalinius 

įstatymus.“ 
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komentarą,1410 kuriame buvo nustatyta, jog visų lygių ir formų švietimas turi atitikti šias būtinas ir susijusias 
savybes: 

a) Pakankamumas (angl. availability), t. y. veikiančių mokslo įstaigų, institucijų bei programų kiekis 
valstybėje turi būti pakankamas. Jų funkcijos priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant raidos kontekstą, 
pvz., visos institucijos ir programos turi tenkinti platesnius teisinės apsaugos reikalavimus, t. y. turėti 
sanitarinius mazgus abiejų lyčių asmenims, saugaus geriamojo vandens išteklius, kvalifikuotus mokytojus, 
gaunančius šalyje konkurencingus atlyginimus, mokymo medžiagą ir t. t. Remiantis Ekonominių, socialinių 
ir kultūrinių teisių komiteto išaiškinimu, tai – būtinos sąlygos siekiant tinkamai užtikrinti teisę į mokslą. O, 
priklausomai nuo valstybių raidos lygio, institucijos ir įstaigos turi turėti biblioteką, kompiuterius ir kitas 
informacines technologijas.1411  

Apibendrinus teigtina, kad pakankamumą nurodyta prasme užtikrina šie resursai: finansiniai 
asignavimai, atitinkantys žmogaus teisių įsipareigojimus; mokyklos, atitinkančios mokyklinio amžiaus vaikų 
skaičių ir įvairovę; mokytojai (jų kvalifikacija ir patirtis, įdarbinimo sąlygos, darbo teisės, profesinių sąjungų 
laisvė).1412 

b) Prieinamumas (angl. accessibility), t. y. valstybėje veikiančios mokslo įstaigos, institucijos ir 
programos turi būti prieinamos kiekvienam be jokios diskriminacijos. Prieinamumas susijęs su trimis 
persidengiančiais lygmenimis: 

1) nediskriminavimu – t. y. mokslas turi būti tiek teisiškai, tiek faktiškai prieinamas visiems, ypač 
pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms, nediskriminuojant jokiais draudžiamais pagrindais;  

2) fiziniu mokslo prieinamumu, t. y. mokymo programa, mokslo įstaiga ar institucija turi būti 
prieinamoje geografinėje vietovėje (pvz., mokykla kaimynystėje) arba pagal valstybės raidos lygį pasiekiama 
moderniomis technologinėmis priemonėmis (pvz., nuotolinių studijų programa);  

3) ekonominiu prieinamumu, t. y. visiems prieinamas, nepaisant gaunamų pajamų dydžio. Šis 
prieinamumo lygmuo susijęs su Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 13 str. 2 d. 
formuluotės skirtumais, atsižvelgiant į mokslo pakopą (pradinis mokymas turi būti visiems privalomas ir 
nemokamas; įvairių formų vidurinis mokslas, įskaitant techninį ir profesinį vidurinį mokymą, turi būti 
visiems atviras bei prieinamas, imantis visų reikiamų priemonių, visų pirma, palaipsniui įvedant nemokamą 
mokslą; aukštasis mokslas turi būti vienodai visiems prieinamas pagal kiekvieno gabumus, imantis visų 
reikiamų priemonių, visų pirma, palaipsniui įvedant nemokamą mokslą).1413  

Prieinamumas užtikrinamas šiais būdais: naikinant teisinius ir administracinius barjerus; naikinant 
finansines kliūtis; identifikuojant ir naikinant diskriminacinius prieinamumo ribojimus; naikinant kliūtis 
privalomam mokymui (mokestis už mokslą, didelis atstumas, nepalankus tvarkaraštis).1414 

c) Priimtinumas (angl. acceptability) reiškia, kad mokymo forma ir turinys, įskaitant mokymo 
programas ir metodus, turi būti priimtini (t. y. reikšmingi, kultūriškai tinkami ir geros kokybės) studentams 

                                                           

1410 Jungtinių Tautų Ekonominių ir socialinių reikalų tarybos Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto 1999 m. gruodžio 8 d. 

bendrasis komentaras Nr. 13 „Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto įgyvendinimas“. Prieiga per internetą: 

<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/462/16/PDF/G9946216.pdf?OpenElement> (prisijungta 2013 m. birželio 29 d.; 

2013 m. lapkričio 26 d. nebepasiekiama). 
1411 Ten pat. 
1412 Tomaševski K. Human Rights Obligations: Making Education Available, Accessible, Acceptable and Adaptable // Right to Education 

Primers No. 3. Gothenburg, 2001. 
1413 Jungtinių Tautų Ekonominių ir socialinių reikalų tarybos Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto 1999 m. gruodžio 8 d. 

bendrasis komentaras Nr. 13 „Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto įgyvendinimas“. Prieiga per internetą: 

<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/462/16/PDF/G9946216.pdf?OpenElement> (prisijungta 2013 m. birželio 29 d.; 

2013 m. lapkričio 26 d. nebepasiekiama). 
1414 Tomaševski K. Human Rights Obligations: Making Education Available, Accessible, Acceptable and Adaptable // Right to Education 

Primers No. 3. Gothenburg, 2001. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/462/16/PDF/G9946216.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/462/16/PDF/G9946216.pdf?OpenElement
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ir tam tikrais atvejais tėvams: tai susiję su mokslo tikslais pagal Tarptautinių ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių teisių pakto 13 str. 1 d. formuluotę bei valstybei keliamais minimaliais mokslo standartais 
(nurodyto pakto 13 str. 3 ir 4 d. ).1415 

Priimtinumą leidžia užtikrinti šios valstybės priemonės: galimybių sudarymas tėvams parinkti 
mokymo programą ar kryptį savo vaikams (atsižvelgiant į žmogaus teisių reikalavimus); minimalių standartų 
užtikrinimas (kokybė, saugumas, aplinkos apsauga); taisyklių suprantamumas; cenzūros nenaudojimas; 
subjektinių teisių pripažinimas vaikams.1416 

d) Pritaikomumas (angl. adaptability), t. y. kad mokslas turi būti lankstus ir pritaikomas prie 
besikeičiančios visuomenės ir bendruomenių poreikių bei jis turėtų reaguoti į mokinių ir studentų poreikius 
skirtinguose socialiniuose ir kultūriniuose sluoksniuose.1417 

Užtikrinant pritaikomumą, būtina atsižvelgti į tautinių mažumų vaikus, skurstančius, dirbančius 
vaikus, vaikus su negalia, migrantų, keliaujančių tėvų vaikus.1418 

Kaip nurodyta, teisė į mokslą Lietuvoje analizuojama kur kas siauresniame kontekste nei išvardyti 
kriterijai, nustatyti remiantis Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto turiniu. Gali būti, 
kad tokia situacija nulemta nacionalinės teisinės sistemos ypatumų. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 
teisei į mokslą skirti 40, 41, 42 str.,1419 kuriuose ši teisė apibūdinama labai siaurai; ji taip pat nėra daug 
išplėtota nei mokslinėje literatūroje, nei, kaip nurodyta šio skyriaus pirmajame poskyryje, viešajame 
diskurse. 

Mokslo darbuose teisė į mokslą taip pat nėra aptarinėjama plačiai, paprastai koncentruojamasi į 
aukštojo mokslo kokybės klausimus. Pvz., aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo teisinio reguliavimo 
problemas nagrinėjo A. Pūraitė,1420 aukštojo mokslo klausimus analizavo L. Ruibytė ir B. Pranevičienė.1421 

                                                           

1415
 Jungtinių Tautų Ekonominių ir socialinių reikalų tarybos Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto 1999 m. gruodžio 8 d. bendrasis 

komentaras Nr. 13 „Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto įgyvendinimas“. Prieiga per internetą: <http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/462/16/PDF/G9946216.pdf?OpenElement> (prisijungta 2013 m. birželio 29 d.; 2013 m. lapkričio 26 d. 

nebepasiekiama). 
1416

 Tomaševski K. Human Rights Obligations: Making Education Available, Accessible, Acceptable and Adaptable // Right to Education Primers 

No. 3. Gothenburg, 2001. 
1417

 Jungtinių Tautų Ekonominių ir socialinių reikalų tarybos Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto 1999 m. gruodžio 8 d. bendrasis 

komentaras Nr. 13. 
1418

 Tomaševski K. Human Rights Obligations: Making Education Available, Accessible, Acceptable and Adaptable // Right to Education Primers 

No. 3. Gothenburg, 2001. 
1419

 40 str.: 

„Valstybinės ir savivaldybių mokymo ir auklėjimo įstaigos yra pasaulietinės. Jose tėvų pageidavimu mokoma tikybos. 

Įstatymo nustatyta tvarka gali būti steigiamos nevalstybinės mokymo bei auklėjimo įstaigos. 

Aukštosioms mokykloms suteikiama autonomija. 

Valstybė prižiūri mokymo ir auklėjimo įstaigų veiklą.“ 

41 str.: 

„Asmenims iki 16 metų mokslas privalomas. 

Mokymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo, profesinėse bei aukštesniosiose mokyklose yra nemokamas. 

Aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus. Gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse aukštosiose 

mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas.“ 

42 str.: 

„Kultūra, mokslas ir tyrinėjimai bei dėstymas yra laisvi. 

Valstybė remia kultūrą ir mokslą, rūpinasi Lietuvos istorijos, meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių apsauga. 

Dvasinius ir materialinius autoriaus interesus, susijusius su mokslo, technikos, kultūros ir meno kūryba, saugo ir gina įstatymas.“ 
1420

 Pūraitė A. Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo teisinio reguliavimo problemos // Socialinių mokslų studijos, 2011, Nr. 3 (4), p. 1229–1252; 

Pūraitė A. Aukštojo universitetinio mokslo valstybinis reguliavimas. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai: teisė (01 S). Vilnius: Mykolo 

Romerio universitetas, 2011. 
1421

 Pranevičienė B., Ruibyte L. Problems of the Implementation of the Principles of Legitimate Expectations, Legal Certainty and Legal Safety in 

the Sphere of Higher Education // Baltic Journal of Law & Politics, 2009, vol. 2, Number 2, p. 56–73; Pranevičienė B. Legislative Discretionary 

Powers of the Executive Institutions in the Field of Regulation of Higher Education in Lithuania // Jurisprudencija, 2011, 18 (2), p. 547–560. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/462/16/PDF/G9946216.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/462/16/PDF/G9946216.pdf?OpenElement
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Profesinio mokymo temą tyrė V. Jurgaitis ir V. Kosmačaitė.1422 Visgi dauguma viešojoje erdvėje 
pasirodančių publikacijų, susijusių su teise į mokslą, kurios, net ir parašytos mokslininkų, yra aktualijų šia 
tema pateikimas, o ne mokslinė analizė.1423 Moksliniai tyrimai teisės į mokslą tema atliekami ir Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu. Antai 2012 m. UAB „Rait“ atliko Lietuvos 
vyresniųjų klasių moksleivių nuomonės tyrimą apie bendrąjį ugdymą ir studijas,1424 Lietuvos socialinių 
tyrimų centras 2011 m. atliko tyrimą „Specialistų ir kompetencijų esamos pasiūlos ir paklausos atitikimo 
analizė“,1425 kiekvienais metais atliekami ir skelbiami nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai.1426 Tačiau 
taikomojo pobūdžio tyrimų apie teisės į mokslą užtikrinimo įgyvendinimą Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerija neužsakinėja. 

Tyrime nagrinėjamuoju laikotarpiu bylų EŽTT dėl teisės į mokslą prieš Lietuvą nebuvo. Šiame teisme 
nagrinėjamos bylos susijusios su kalbos vartojimu mokyklose,1427 lytiniu švietimu mokyklose,1428 EŽTK 
Pirmojo protokolo 2 str. taikymu aukštosioms mokykloms,1429 religiniu mokymu,1430 privalomuoju 
mokymu.1431 

Apibendrinant galima įžvelgti, kad daug klausimų, kurie, remiantis Tarptautinio ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių pakto nuostatomis apie teisę į mokslą, turėtų būti aktualūs siekiant užtikrinti šią 
teisę (pvz., tokie klausimai kaip galimybių sudarymas tėvams parinkti mokymo programą ar kryptį savo 
vaikams, patogaus pamokų tvarkaraščio pasirinkimas ir pan.), Lietuvoje nėra svarstomi nei praktiniu, nei 
moksliniu požiūriu. 

 

 

 
 

 

 

                                                           

1422 Jurgaitis V., Kosmačaitė V. Teisės vykdyti formalųjį profesinį mokymą administracinis teisinis reglamentavimas (antikorupcinis 

vertinimas) // Socialinių mokslų studijos, 2010, Nr. 1 (5), p. 103–124. 
1423 Pvz., žr.: Dr. Ainius Lašas: „Autonomija savaime kokybės neužtikrina // Vilniaus universiteto naujienos, 2012 m. gegužės 21 d. 

Prieiga per internetą: <http://naujienos.vu.lt/komentarai/dr-ainius-laas-autonomija-savaime-kokybs-neutikrina/> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.); Daujotis V. Kaip reformuoti aukštojo mokslo reformą // Naujienų portalas „Delfi“, 2009 m. gegužės 21 d. Prieiga per 

internetą: <http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/vdaujotis-kaip-reformuoti-aukstojo-mokslo-reforma.d?id=22268881> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.); A. Lašas: švietimo reforma: nauji pakinktai ligotam arkliui // Laikraštis „Voruta“, 2012 m. sausio 18 d. Prieiga per 

internetą: <http://www.voruta.lt/a-lasas-svietimo-reforma-nauji-pakinktai-ligotam-arkliui/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1424 Lietuvos vyresniųjų klasių moksleivių nuomonės tyrimas apie bendrąjį ugdymą ir studijas. UAB „Rait“, 2012 m. kovas. Prieiga per 

internetą: <http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/tyrimai/sb/Rait_SMM_20120329.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1425 Specialistų ir kompetencijų esamos pasiūlos ir paklausos atitikimo analizė. Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2011. Prieiga per 

internetą: <http://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/37_fab4493f70c147248129f41d71374f72.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  
1426 Nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainės informacija. 

Prieiga per internetą: <http://www.smm.lt/svietimo_bukle/tyrimai_nmp.htm> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1427 Žr.: Case „Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium (merits)“ v. Belgium, 23 July 

1968, Series A no. 6. 
1428 Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark, 7 December 1976, Series A no. 23. 
1429 Leyla Sahin v. Turkey [GC], no. 44774/98, § 116, ECHR 2005-XI. 
1430 Hasan and Eylem Zengin v. Turkey, no. 1448/04, 9 October 2007. 
1431 Konrad and Others v. Germany (dec.), no. 35504/03, 11 September 2006. 
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VI. 2.2. Mokyklų ir mokytojų pakankamumo problema 
 

Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo1432 58 str. 1 d. 3 p., savivaldybės atstovaujamoji 
institucija formuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, vaikų ir 
suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas teikiančių mokyklų tinklą, sudaro sąlygas vaikų privalomajam 
švietimui vykdyti. 

Visos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos mokymui gauna tiek pinigų, kiek jose mokosi mokinių, 
t. y. taikomas mokinio krepšelio principas. Atrodytų, kad sistema paprasta ir veiksminga, pagal ją lėšos 
skiriamos tiesiogiai mokymo procesui užtikrinti, o kitos lėšos pritraukiamos per projektines veiklas, steigėjų 
dotacijas ir rėmėjų paramą. Tačiau Lietuvos demografiniai (pvz., sumažėjęs vaikų gimstamumas, jaunų 
šeimų (su mokyklinio amžiaus vaikais) vidinė bei išorinė migracija, emigracija), socialiniai, politiniai pokyčiai 
lėmė mažųjų miestelių, kaimo mokyklų tinklo pertvarką, kuri tiesiogiai palietė mokinių teises į visavertį, 
saugų ugdymą.  

Kaip rodo autorės, remiantis Lietuvos statistikos departamento pateiktais duomenimis,1433 sudaryta 
žemiau pateikta lentelė, nuo 2007 m. iki 2012 m. mokinių skaičius Lietuvoje apytiksliai sumažėjo 100 tūkst., 
tačiau vienoje mokykloje mokinių skaičius sumažėjo nuo 332,5 iki 300 mokinių. 

 

4 lentelė. Mokinių bendrojo ugdymo mokyklose ir šių mokyklų skaičius 2007–2012 m.  

 2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011 2011–2012 

Mokinių skaičius 489 442  464 638 440 504  415 873 392 922 

Mokyklų skaičius 1 472 1 415 1 364 1 321 1 309 

 

Taigi 2012–2015 m. vykdoma švietimo tinklo1434 reforma didžiausius pokyčius sukėlė mažose kaimo 
mokyklose, kurios dėl neva mažo mokinių skaičiaus ir didelių administravimo išlaidų yra likviduojamos. 
Šiuo atveju būtina pabrėžti kelis aspektus, kurie susiję su vaiko teise į ugdymą jo gyvenamojoje vietoje. 
Švietimo darbuotojai nurodo, kad vaikų kelionė į mokyklą ir iš jos tampa vis sudėtingesnė, vaikai priversti 
važiuoti į kitas mokyklas, kurios yra net už kelių dešimčių kilometrų, tad pati kelionė yra ilgai trunkanti (kai 
kur kelias valandas), varginanti mokinį, mažinanti laiką, kurį jis galėtų skirti mokymuisi. Be to, kaimo 
vaikams sunkiau adaptuotis naujoje aplinkoje, vaikai susiduria su stigmatizacija, neretai išgyvena patyčias ir 
pan. Kitas aspektas, kad naikinamos mažosios (lokalios) mokytojų bendruomenės, mokytojai traukiasi iš 

                                                           

1432 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas // Valstybės žinios, 2011, Nr. 38-1804 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
1433 Bendrojo ugdymo mokyklos. Lietuvos statistikos departamento informacija. Prieiga per internetą: 

<http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3110302&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId

=3841&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rva

r11=&rvar12=&rvar13=&rvar14=> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1434 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, 

tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos „Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės“ 

(Valstybės žinios, 2011, Nr. 79-3869 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)), kurių 3.1.2 p. nurodo savivaldybėms iki 2012 m. vasario 

1 d. parengti ir patvirtinti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendruosius planus. 
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miestelių, priversti keisti profesiją, ieškoti kito pragyvenimo šaltinio, nekalbant apie mokyklų kaip 
socioedukacinių, kultūrinių centrų likvidavimą.  

Mokyklų mažinimas kelia tiek mokyklos pasiekiamumo problemų (tai susiję su tyrime apibūdintu 
pasiekiamumo kriterijumi pagal Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą), tiek ir mažina 
pasitikėjimą vietos valdymo institucijomis bei motyvaciją mokytis. Kalbant apie mokyklų pasiekiamumą, 
apklausto eksperto teigimu, ypač didelė problema yra kaimo vietovėse: ten mokykla yra fiziškai tolinama. Jei 
šeima nestokojanti, vertinanti išsilavinimo naudą, ji kaip nors ras būdą vaikui lankyti mokyklą. Tačiau jeigu 
šeima balansuoja ant socialinės rizikos ribos, tai išsilavinimas tiek tėvams, tiek vaikams nėra labai aktualus. 
Tokiose šeimose tiesiog nėra suvokiama, kam reikalingas bendrojo ugdymo mokyklos atestatas ar juo labiau 
aukštesnis išsilavinimas, dėl to nededama jokių pastangų vaiko lavinimui. Vaikas nėra motyvuojamas siekti 
mokslo. Ekspertas nurodo, jog jeigu reikia vaiką 6 ar 7 val. vežti į mokyklą, o iš jos grįžti apie 17 val., tai 
pastangos dar labiau sumažėja. Todėl dalis vaikų taip ir neišvažiuoja į pamokas. Šia prasme miestuose, kur 
mokyklų prieinamumas yra tankesnis, socialinė situacija yra kitokia. Žmonės daugiau išsilavinę, labiau 
suinteresuoti, kad vaikai savo ateitį kurtų mokydamiesi. O ten, kur kaip tik reikėtų didesnių valstybės 
pastangų, yra priešingai. 

Ne mažiau opus klausimas yra tarimasis su vietos bendruomene dėl mokyklų. Vienas iš apklaustų 
ekspertų nurodė situacijas, kai į mokyklą atvažiuoja politikai, surenka tėvus (t. y. konsultavimosi su 
bendruomene procedūra) ir sako, jog atvyko tartis dėl mokyklos ateities. Tuomet tėvai pradeda teikti 
siūlymus, tačiau jiems iškart pasakoma, kad bus vadovaujamasi atitinkamais teisės aktais. Ir tada jau bet 
kokie tėvų argumentai atremiami dviem pagrindiniais teiginiais – kad nėra pinigų ir kad galioja tam tikras 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytas reguliavimas. Tarimasis tuo ir baigiasi. Visi 
įsiaudrina ir galų gale išsiskirsto nieko nepasiekę, o vėliau mato, kad priimamas ir atitinkamas sprendimas. 
Eksperto teigimu, užtenka patirti bent vieną tokį tariamą tarimąsi ir žmogui susiklosto stereotipai, kad 
valdžia tariasi būtent tokiu būdu. Jeigu nėra galimybių realiems pasitarimams, geriau nė nebūtų nustatyta 
tarimosi su bendruomenėmis procedūra, kadangi toks modelis tik mažina pasitikėjimą tiek švietimo, tiek 
vietos valdymo sistema. 

Pažymėtina, kad apskaičiuoti tikslų mokyklos nelankančių vaikų skaičių yra sudėtinga. Savivaldybės 
teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą organizuoja ir tvarko savivaldybė.1435 Siekiant tiksliai apskaičiuoti, kiek 
vaikų nelanko mokyklos, 1997 m. rugpjūčio 4 d. patvirtinta Mokyklinio amžiaus vaikų iki 16 metų apskaitos 
tvarka, kuri dažnai keičiama ir tobulinama.1436 Atlikti pakeitimai nulėmė skirtingas mokyklos nelankančių 
moksleivių apskaitos tvarkas. Mokyklinio amžiaus vaikų iki 16 m. apskaitos tvarka, galiojusi iki 2009 m. 
rugsėjo 1 d., nustatė, jog mokyklos nelankantys mokiniai yra tie, kurie, pedagogų tarybai pasiūlius, 
mokyklos tarybai nusprendus ir gavus savivaldybės švietimo padalinio rašytinį sutikimą, išbraukti iš mokinių 
sąrašų, taip pat tie, kurie, mokyklos turimais duomenimis, turėtų lankyti mokyklą, bet nelanko. 2008 m. 
spalio 22 d. priimta nauja šios tvarkos redakcija numatė, kad nesimokantis vaikas – vaikas iki 18 m., 
neįregistruotas Mokinių registre, o mokyklos nelankantis mokinys – tai 7–18 m. vaikas, įregistruotas 
Mokinių registre, tačiau per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidęs daugiau kaip pusę pamokų pagal 
privalomojo švietimo programas. 2012 m. balandžio 25 d. priimti nurodytos tvarkos pakeitimai numato, 

                                                           

1435 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 str. 2 d. 7 p. // Valstybės žinios, 2011, Nr. 38-1804 (su vėlesniais pakeitimais ir 

papildymais). 
1436 Mokyklinio amžiaus vaikų iki 16 metų apskaitos tvarka buvo priimta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 4 d. 

nutarimu Nr. 889 „Dėl mokyklinio amžiaus vaikų iki 16 metų apskaitos tvarkos patvirtinimo“, 2008 m. spalio 22 d. patvirtinta nauja 

tvarkos redakcija (Valstybės žinios, 2008, Nr. 126-4809), o 2012 m. balandžio 25 d. buvo priimti tvarkos pakeitimai (2012 m. balandžio 

25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 466 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 4 d. nutarimo 

Nr. 889 „Dėl Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Valstybės žinios, 2002, 

Nr. 50-2473).  
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kad nesimokantis vaikas – tai neįregistruotas Mokinių registre vaikas iki 16 m., kurio deklaruota gyvenamoji 
vieta yra atitinkamoje savivaldybėje, arba vaikas, įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą 
pagal savivaldybę, kurioje gyvena, o mokyklos nelankantis mokinys yra įregistruotas Mokinių registre 
vaikas, kurio deklaruota gyvenamoji vieta yra atitinkamoje savivaldybėje, arba vaikas, įrašytas į 
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, kurioje gyvena, tačiau per mėnesį be 
pateisinamos priežasties neatvykęs į mokyklą, praleidęs daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų 
valandų. 

Nesimokančių vaikų apskaitą labiausiai apsunkina gyventojų migracija ir su ja susijęs gyvenamosios 
vietos deklaravimas. 2010 m. gruodžio 23 m. buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos 
kontrolieriaus tyrimas dėl mokyklose nesimokančių vaikų. Tyrime nustatyta, kad būtent dėl „Lietuvos 
Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo problemų nėra galimybės 
tiksliai apskaičiuoti iš šalies išvykusių nepilnamečių skaičių, suformuoti tikslų Mokyklose nesimokančių 
vaikų sąrašą bei nustatyti tikslų Lietuvos Respublikos mokymo įstaigose nesimokančių vaikų skaičių. Nors 
minėtas įstatymas sudaro prielaidas, kad gyventojai laiku deklaruotų gyvenamosios vietos pasikeitimą, 
įstatymo reikalavimų nežinojimas ir kitos priežastys lėmė tai, kad daugelis šeimų nėra deklaravę apie 
gyvenamosios vietos pasikeitimą, taip apsunkindami ir Nesimokančių vaikų duomenų bazės veikimą“.1437  

Švietimo specialistai mato kelis minėtų problemų sprendimo būdus: pvz., taupant švietimo sistemos 
lėšas, naikinti viešąsias įstaigas prie Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, o ne mokyklas, 
atsisakyti prievartinės mokyklų akreditacijos ir išorės audito, kurie lemia mokyklos tipą ir mažina 
pasitikėjimą pedagogais. Tai pat, įvertinus dabartinę demografinę situaciją ir emigracijos mastus šalyje, 
siekiant išlaikyti darbo vietas, aukštos kvalifikacijos specialistus, mažinti mokinių skaičių klasėse ir kt.1438 

Pasak ekspertų, kliūčių teisės į mokslą užtikrinimui sudaro ir tinkamos kvalifikacijos mokytojų 
trūkumas bei netinkamos mokytojų darbo sąlygos. Antai, eksperto teigimu, mokytojų darbo kokybė yra 
labai didelė problema plačiausia prasme dėl to, jog nėra sudarytos pakankamos sąlygos kokybiškai dirbti. 
Dėl to atsiranda blogai dirbančių mokytojų, kurie vis tiek lieka mokykloje, nes jų negalima atleisti iš darbo 
dėl taikomų Lietuvos Respublikos darbo kodekso garantijų. Pagrečiui yra nustatyta ir įvairiausių suvaržymų 
mokytojams, pvz., deklaruojamas mokytojo savarankiškumas, laisvė kurti, bet tuo pačiu metu mokytojas 
turi laikytis valstybinės programos, kuri reikalauja klasę sudaryti iš apytiksliai 32 mokinių, o kartu 
nurodomas reikalavimas individualizuoti mokymą. Bendrojo mokyklų finansavimo tvarka yra tokia, kad 
mokinių klasėse daugėja. Laikomasi nuostatos, kad Lietuvoje mokinių skaičiaus vidurkis klasėje yra labai 
žemas, lyginant su Vakarų Europos šalimis. Kitas dviejų apklaustų ekspertų paminėtas aspektas, susijęs su 
netinkamomis mokytojų darbo sąlygomis, yra tai, kad mokytojai nuolat bijo dėl darbo vietos. Mokinių 
mentalitetas keičiasi ne dekadomis, o metais, o mokytojai nespėja greitai į tai reaguoti. Kaip buvo nurodyta, 
mokytojų amžiaus vidurkis Lietuvoje yra gana didelis, t. y. mokyklose dirba sąlygiškai nedaug jaunų 
mokytojų. Mokiniai greitai keičiasi, jie gerai žino savo teises ir mokytojų pareigas, o mokytojai prie tokių 
mentaliteto kaitos tempų nepratę. Šiuo tikslu jiems nėra organizuojami seminarai, mokytojai neišmano savo 
teisių. Jei pasitaiko atvejų, kad mokytojas yra nubaudžiamas už savo įgaliojimų viršijimą, kiti mokytojai dėl 
to junta tam tikrą išankstinę baimę, nepasitikėjimą. Kitas momentas – dėl mokinių skaičiaus mažėjimo 
mažėja ir pamokų skaičius mokykloje, dėl to tarp mokytojų atsiranda įtampa ir konkurencija dėl pamokų 
skaičiaus. Dėl šios priežasties mokytojų skaičius Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose nuo 2007–2008 

                                                           

1437 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2010 m. gruodžio 23 d. tyrimas dėl mokyklose nesimokančių vaikų. 

Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/docs2/TPNPZFGT.PDF> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1438 Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Žemaitijos regiono susivienijimo forumas „Švietimo sistemos problemos 2011 m.“ 

Klaipėda, 2011-01-21. Rezoliucija. Prieiga per internetą: <http://sena.lsdps.lt/naujienos/ldps-naujienos/559-naujiena-pvz1> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.). 
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mokslo metų iki 2011–2012 mokslo metų sumažėjo nuo 42 267 iki 36 823,1439 t. y. daugiau nei 13 proc. 
Įtampą didina ir mokytojų atlyginimų sumažėjimas, ypač ryškus 2009–2010 m.1440 

Apibendrinus teigtina, kad mokyklų ir mokytojų nepakankamumo problemos identifikavimą sunkina 
negalimumas nustatyti mokyklose besimokančių vaikų skaičių. Tačiau pagal pateikiamą informaciją matyti, 
kad mokyklų ir mokytojų pakankamumas, kaip to reikalaujama pagal Tarptautinį ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių teisių pakto turinį, užtikrinamas labai siaura apimtimi: nors vaikai ir „telpa“ į mokyklas, atstumai 
iki mokyklų dideli, ypač atokiose vietovėse, vaikų skaičius klasėse pernelyg didelis, nepakankamai užtikrinta 

tinkama mokytojų darbo ir psichologinė aplinka, trūksta kvalifikuotų mokytojų. 

 

VI.2.3. Mokymo kokybės užtikrinimo ir su juo susiję sunkumai 
 

VI.2.3.1. Neformalaus vaikų švietimo problema 

 

Neformalusis vaikų švietimas yra sudedamoji Lietuvos švietimo sistemos dalis,1441 kurios paslaugomis 
naudojasi apie 25 proc. mokyklas lankančių vaikų. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
patvirtintoje Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje neformalusis vaikų švietimas apibrėžiamas kaip 
kryptinga veikla, padedanti vaikui įgyti kompetencijų, tapti sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir 
kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos. 
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 16 str. nurodoma, kad neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – 
tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės 
nariais.  

2012 m. Lietuvoje buvo įregistruotos 286 neformaliojo vaikų švietimo įstaigos ir formalųjį ugdymą 
papildančios mokyklos, jos veikė visose savivaldybėse. Tačiau mokinių dalyvavimo neformaliajame vaikų 
švietime lygis nėra aukštas: 2009 m. tyrimo duomenimis, net 33 proc. gimnazijų mokinių, 40 proc. vidurinių 
mokyklų mokinių ir 31 proc. pagrindinių mokyklų mokinių nedalyvavo neformaliojo vaikų švietimo 

                                                           

1439 Lietuvos švietimas skaičiais 2012. Bendrasis ugdymas. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Vilnius, 2012. 

Prieiga per internetą:  

<http://www.sac.smm.lt/images/file/e_biblioteka/Lietuvos%20svietimas%20skaiciais%202012_Bendrasis%20ugdymas___.pdf> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1440 Informacija apie darbo užmokestį. Informacija iš įvairių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainių. Pvz., žr.: Darbo 

užmokestis. Informacija iš Vilniaus Pilaitės gimnazijos interneto svetainės. Prieiga per internetą: <http://www.pilaitesgimnazija.lt/l> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Darbo užmokestis. Informacija iš Vievio gimnazijos interneto svetainės. Prieiga per internetą: 

<http://www.vieviogimnazija.elektrenai.lm.lt/?page_id=731> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Darbo užmokestis. Informacija iš 

Ignalinos rajono Vidiškių gimnazijos interneto svetainės. Prieiga per internetą: <http://www.vidiskiugimnazija.lt/apie-gimnazija/darbo-

uzmokestis.html> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Darbo užmokestis. Informacija iš Telšių rajono Varnių Motiejaus Valančiaus 

gimnazijos interneto svetainės. Prieiga per internetą: <http://www.valanciaus.varniai.lm.lt/viewpage.php?page_id=14> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.). 
1441 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas // Valstybės žinios, 2011, Nr. 38-1804 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); Valstybinė 

švietimo strategija 2003–2012 m. (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. IX-1700 (Valstybės žinios, 

2003, Nr. 71-3216)); Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Valstybės žinios, 2006, Nr. 4-115)). 

http://www.vidiskiugimnazija.lt/apie-gimnazija/darbo-uzmokestis.html
http://www.vidiskiugimnazija.lt/apie-gimnazija/darbo-uzmokestis.html
http://www.valanciaus.varniai.lm.lt/viewpage.php?page_id=14
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veiklose.1442 Remiantis naujesniais skaičiavimais, 2011 m. neformaliojo vaikų švietimo paslaugas gavo apie 
91 tūkst. vaikų. Tai sudarė apie 20 proc. visų šalies vaikų.1443 

Atlikti ekspertų interviu parodė, kad vaikų neformaliojo švietimo srityje kyla keletas problemų. 
Pirma, formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo nesuderinamumas. Neformalųjį švietimą 

organizuoja įvairios privačios, viešosios įstaigos, bendrojo lavinimo mokyklos ir kt., tad užsiėmimų laiko, 
trukmės suderinimas yra itin probleminis. Nesuderinti pamokų ir „būrelių“ grafikai, yra atvejų, kai vaikai 
namo grįžta po 23 val., o tai turi neigiamos įtakos ne tik būtinam vaiko poilsiui, sveikatai (pervargimai ir 
pan.), namų darbų ruošai (trūksta laiko), bet ir saugumui. Be to, ekspertai pastebi, kad vaikas priverstas 
„dirbti“ nuo 8 iki 20 val., o tai per didelis krūvis vienai dienai. 

Antroji problema – atskirtis neformaliojo vaikų švietimo sistemoje. Situacijos analizė parodė, kad 
trūksta kokybiško neformaliojo švietimo, pritaikyto vaikams, kurie yra mažiau gabūs. Taip pat mažai 
orientuojamasi į kitos tautybės vaikus, jie sunkiau komunikuoja, patiria stigmas, pasitaiko bendraamžių 
patyčių. Be to, neformalusis švietimas labiau prieinamas didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir 
pan.) mokiniams.  

Trečioji problema – neformaliojo vaikų švietimo subjektų stebėsenos ir kontrolės nepakankamumas. 
Negalima teigti, kad neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai nestebimi, tačiau šios monitoringo priemonės 
yra neveiksmingos, trūksta nuolatinės stebėsenos, dažnai vertinamas ne turinys, o tik formalioji pusė. Pvz., 
parengtos programos yra patvirtintos, tačiau mokymai vyksta savaip. Be to, retai domimasi, kas teikia 
paslaugas, kokio lygio specialistai, ar jie turi atitinkamų gebėjimų, kvalifikacijos ir žinių.  

Ketvirtoji problema – neformaliojo vaikų švietimo galimybes ribojantys ištekliai. Didžioji kokybiškų 
neformaliojo švietimo paslaugų dalis yra mokamos, tad teisės į neformalųjį švietimą realizavimas priklauso 
nuo materialinės tėvų ar globėjų padėties, vaikų skaičiaus šeimoje. Atitinkamai vaikai, esantys iš 
nepasiturinčių šeimų, taip pat rizikos šeimų ir pan., turi nedidelį pasirinkimą nemokamo neformaliojo 
švietimo srityje, kadangi atskiros Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos programos (pvz., 
programa TAPK) negali patenkinti visų vaikų poreikių. Šeimai, turinčiai kelis mokyklinio amžiaus vaikus, 
sudėtinga skirti lėšų kiekvieno vaiko neformaliam ugdymui. 

Paminėtina ir tai, kad nuo 2012–2013 mokslo metų pradėtas eksperimentas keturiose Lietuvos 
savivaldybėse (Anykščių, Klaipėdos ir Panevėžio miesto ir rajono), kuriose įvestas 100 Lt dydžio 
neformaliojo vaikų švietimo krepšelis, skirtas vaikų neformaliojo švietimo organizavimui.1444 Įdiegus šį 
krepšelį, pinigus per mėnesį galima naudoti šioms sritims: neformalus vaikų švietimas bendrojo ugdymo 
mokyklose, neformalus vaikų švietimas neformaliojo švietimo mokyklose (muzikos, sporto, meno ir kt.), 
neformalus vaikų švietimas jaunimo centruose, klubuose, kurių savininkas yra savivaldybė, neformalus 
vaikų švietimas nevyriausybinėse organizacijose, privačiose įstaigose ir kt., epizodinė (projektinė) veikla, 
kryptingas vaikų užimtumas ir ugdymas mokinių atostogų metu.1445 Diegiant šią neformaliojo ugdymo 
krepšelio sistemą tikimasi, kad neformaliojo švietimo paslaugas gaunančių vaikų skaičius padidės nuo 20 iki 
50 proc., taip pat tikimasi suteikti daugiau ir įvairesnių, geresnės kokybės programų. Šios sistemos 
                                                           

1442 Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m.: tikslai, problemos, tobulinimo kryptys. Švietimo problemos analizė, 2012 m. spalis, 

Nr. 17 (81). Prieiga per internetą: <http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/svietimo-strategija.pdf> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.). 
1443 Lakštauskas A. Neformalus ugdymas visiems: krepšelio sistema // Konferencija „Liberalų atsakas XXI a. iššūkiams europietiškoje 

Lietuvoje“. 2011 m. spalio 15 d., Vilnius. Prieiga per internetą: <http://www.atviravisuomene.lt/upload-files/Albertas_NU_krepAelis.pdf> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1444 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 785 „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir 

paskirstymo metodikos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 158-7134 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
1445 Lakštauskas A. Neformalus ugdymas visiems: krepšelio sistema // Konferencija „Liberalų atsakas XXI a. iššūkiams europietiškoje 

Lietuvoje“. 2011 m. spalio 15 d., Vilnius. Prieiga per internetą: <http://www.atviravisuomene.lt/upload-files/Albertas_NU_krepAelis.pdf> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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iniciatorių teigimu, reikia tikėti, kad tai netaps dar vienu „pinigų medžiojimo“ objektu, kai paslaugos teikėjai 
orientuojasi ne į kokybę, o į maksimalų krepšelių pritraukimą, t. y. didesnį įstaigos pelną.1446  

Apibendrinant pabrėžtina, kad egzistuoja nemažai problemų neformaliojo vaikų švietimo srityje, iš 
kurių nurodytos šios aktualiausios: formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo nesuderinamumas (laiko bei 
turinio prasme), atskirtis neformaliojo vaikų švietimo sistemoje (veiklų trūkumas mažiau gabiems vaikams), 
neformaliojo vaikų švietimo subjektų stebėsenos ir kontrolės nepakankamumas, neformaliojo vaikų 
švietimo galimybes ribojantys ištekliai (ypač šeimose, auginančiose kelis vaikus). 

 

VI.2.3.2. Mokslo kokybės užtikrinimo problema 

 

Jau buvo nurodyta, kad aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo problema yra viena aktualiausių ir daugiausia 
tyrinėjamų teisės į mokslą temų. Lietuvos universitetai užima neaukštas vietas pasaulio universitetų 
reitinguose. Antai Vilniaus universitetas užima 749, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – 754, 
Kauno technologijos universitetas – 904 vietą.1447 Atsižvelgiant į tarptautinę konkurenciją, Lietuvos 
aukštojo mokslo srityje ypatingas dėmesys kreipiamas į tai, kaip gerinti aukštojo mokslo kokybę. A. Pūraitė 
nurodo, kad nors aukštojo mokslo erdvėje yra nuostatų, kad aukštojo mokslo kokybė yra neišmatuojamas 
dydis, pastaruoju metu aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo politika ir priemonės yra pagrindinis valstybės 
politikos aukštojo mokslo srityje uždavinys.1448 Autorės teigimu, aukštojo mokslo kokybės užtikrinimas – tai 
aukštojo mokslo sistemos ir aukštųjų mokyklų ar jų padalinių veikimo metodų ir priemonių visuma, 
apimanti vidinius kokybės užtikrinimo ir išorinio vertinimo mechanizmus, kurių taikymas padeda nustatyti, 
ar pagal universiteto studijų programas parengtų specialistų kvalifikacija atitinka nustatytus nacionalinius 
akademinius standartus ir tenkina ūkio, visuomenės ir asmens lūkesčius.1449  

2009 m. Lietuvoje pradėta vykdyti aukštojo mokslo reforma, kurios pagrindinis tikslas – studijų 
kokybės gerinimas. Buvo teigiama, kad ši reforma užtikrins profesionalius dėstytojus, geriau aprūpintą 
mokymo bazę, garantuos socialinę paramą studentams, tvarkingus bendrabučius, pakankamą studijų 
finansavimą, modernų aukštųjų mokyklų valdymą, pasaulinio lygio Lietuvos mokslo centrus. Reformos 
iniciatorių teigimu, svarbiausi reformos pranašumai turėjo būti: geresnis dėstymas, didesnės asmeninio 
tobulėjimo galimybės; moderni mokymo bazė, bibliotekos, laboratorijos; aukštos kokybės studijos 
Lietuvoje; geresnės gyvenimo sąlygos – sutvarkyti bendrabučiai; galimybė susitelkti į studijas neieškant 
uždarbio – gavus valstybės finansavimą arba lengvatinę paskolą; galimybė neštis studijų krepšelį į privačią 
aukštąją mokyklą. Studijų kokybę buvo ketinta kelti didinant aukštųjų mokyklų konkurenciją, sudarant 
galimybes universitetams kviestis profesionalius dėstytojus, gerinti mokymo bazę bei užtikrinant socialinę 
paramą studentams.1450 Pagrindinis reformos elementas – studijų krepšelio įdiegimas. Studijų krepšelis – tai 
vienam studentui skiriama valstybės lėšų dalis studijų išlaidoms padengti. Nustatomas ribotas studijų 
krepšelių skaičius, ir studentai studijų krepšelį gali laisvai „neštis“ į bet kurią šalies aukštąją mokyklą. Tokia 

                                                           

1446 Ten pat.  
1447 Ranking Web of Universities. Lithuania. Prieiga per internetą: <http://www.webometrics.info/en/Europe/Lithuania%20> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.). 
1448 Pūraitė A. Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo teisinio reguliavimo problemos // Socialinių mokslų studijos, 2011, Nr. 3 (4), 

p. 1231. A. Pūraitės cituota iš: Van Damme D. Trends and Models in International Quality Assurance and Accreditation in Higher 

Education in Relation to Trade in Educational Services // Higher Education Management and Policy, 2002, 14 (3), p. 93−136. 
1449 Ten pat.  
1450 Aukštojo mokslo reforma. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainės informacija. Prieiga per internetą: 

<http://www.smm.lt> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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tvarka didina aukštųjų mokyklų konkurenciją dėl valstybės lėšų, tačiau silpnesnės aukštosios mokyklos 
netenka turėtos valstybės finansavimo dalies ir tikėtina, kad ilguoju laikotarpiu gali pradėti skursti.  

Nors yra nemažai akademinės visuomenės atstovų, nepatenkintų aukštojo mokslo reforma,1451 kai 
kurie mokslininkai šią reformą vertina labai teigiamai. Antai J. Babravičius ir I. Dzemyda teigia, kad 
nustatytas studijų krepšelio modelis įdiegia laisvą konkurenciją aukštojo mokslo sektoriuje, o ši 
konkurencija verčia aukštąsias mokyklas gerinti studijų kokybę, kuri apima aukštosios mokyklos 
prieinamumą, dėstytojų kvalifikaciją, aukštosios mokyklos materialinę bazę. Studijų kokybė daugiausia 
priklauso nuo studentų gebėjimų, bendrųjų kompetencijų ir mokymosi kokybės. Tačiau autoriai pažymi, 
kad pagrindinis aukštųjų mokyklų veiklos efektas yra tai, kad studentai, baigę studijas, dirba pagal 
atitinkamos studijų programos įgytą kvalifikaciją. Svarbu ir tai, jog, besikeičiant demografinei situacijai, 
mažėjant studentų skaičiui, reikšmingas aspektas tampa aukštosios mokyklos įvaizdis. Dabar studentai 
renkasi tą aukštąją mokyklą, kurios įvaizdis geresnis. Darbdaviai renkasi tuos absolventus, kurie yra pabaigę 
geresnio įvaizdžio aukštąją mokyklą. Tai lemia studijų krepšelio lėšų judėjimą į aukštąsias mokyklas, kurių 
„prekinis ženklas“ yra stipresnis. Kadangi studijų krepšelį gauna santykinai gabesni moksleiviai, o studijų 
kokybė labai priklauso nuo studentų mokymosi kokybės, didesnę gabesnių studentų kritinę masę turi tos 
aukštosios mokyklos, kurių įvaizdis geresnis. O tai savo ruožtu turi įtakos geresnei studijų kokybei jose.1452  

Išties, kaip nurodo Vilniaus universiteto rektorius J. Banys, 2012 m. VU krepšelių pritraukė tiek pat, 
kiek antras ir trečias pagal dydį universitetai – Vilniaus Gedimino technikos ir Kauno technologijos – kartu 
paėmus.1453  

O kalbant apie bendrojo ugdymo mokyklų kokybės užtikrinimą, akcentuotinos ne tiek vykdomos 
reformos, kiek atliekami vertinimai bei jų rezultatai. Išorinį mokyklų vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų 
vertinimo agentūra, kurioje vertintojai – mokytojai ir kiti švietimo specialistai – atlieka pasirinktų Lietuvos 
mokyklų veiklos kokybės vertinimą. Antai, remiantis 2013 m. atlikta 2012 m. vertinimo ataskaita, geriausiai 
vertinama mokyklos veiklos sritis yra mokyklos kultūra, o ne tinkamas ugdymas. Ataskaitoje pažymima, kad 
nuo 2007 m. tobulintinais dažniausiai įvardijami ugdymo ir mokymosi srities aspektai, ir daugėja mokyklų, 
kuriose siūloma tobulinti mokymo nuostatas ir būdus bei atskirų mokinių pažangą. Iš trejų metų pamokų 
stebėjimo duomenų matyti, kad pamokų kokybė šalies mokyklose statistiškai reikšmingai gerėja nuo 
2010 m., visgi geriausiai įvertintomis pamokomis išlieka neformaliojo švietimo pamokos. 2012 m. geriausiai 
vertinta progimnazijų ir pradinių mokyklų veikla.1454 Tai leidžia daryti prielaidas, kad didesnės problemos 
egzistuoja gimnazijų ir pagrindinių mokyklų kokybės užtikrinimo srityje. Tą patvirtino ir apklausti ekspertai, 
turintys žinių bendrojo ugdymo mokyklų kokybės užtikrinimo srityje. 

Apibendrinant teigtina, kad siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę pasirinktas konkurencijos tarp 
universitetų didinimo kelias. Ar tai veiksmingas sprendimas, bus matyti ateityje, vienu iš jo indikatorių 

                                                           

1451 Pvz., žr.: Vaitkus R. Aukštojo mokslo „reforma“ – kelias į Lietuvos ateities naikinimą // Naujienų portalas „Delfi“, 2012 m. rugsėjo 

19 d. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/archive/rvaitkus-aukstojo-mokslo-reforma-kelias-i-lietuvos-ateities-

naikinima.d?id=59543561> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.); Gedvilas V. Aukštojo mokslo reformos keliai ir klystkeliai // Naujienų 

portalas „Delfi“, 2011 m. spalio 26 d. Prieiga per internetą:  

<http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/vgedvilas-aukstojo-mokslo-reformos-keliai-ir-klystkeliai.d?id=51112003> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.) ir kt. 
1452 Babravičius J., Dzemyda I. Naujosios viešosios vadybos elementai ir „studijų krepšelio“ modelio diegimas Lietuvoje // Viešoji 

politika ir administravimas, 2012, Nr. 2 (11), p. 260–271.  
1453 Jackevičius M. J. Banys: išpūtė burbulą dėl prasto aukštojo mokslo, tačiau kas pasikeitė? // Naujienų portalas „Delfi“, 2013 m. 

gegužės 14 d. Prieiga per internetą: <http://www.delfi.lt/news/daily/education/j-banys-ispute-burbula-del-prasto-aukstojo-mokslo-taciau-

kas-pasikeite.d?id=61272569> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
1454 Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros metinio pranešimo pristatymo apžvalga. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, 

2013 m. Prieiga per internetą: <http://www.nmva.smm.lt/2013/06/nacionalines-mokyklu-vertinimo-agenturos-metinio-pranesimo-

pristatymo-apzvalga/> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 
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galima manyti esant Lietuvos universitetų vietą pasauliniame universitetų reitinge. O situacija mokyklų 
kokybės užtikrinimo srityje, ir juo labiau – jų vertinimo srityje, – sudėtingesnė, nes mokyklos nedalyvauja 
tarptautiniuose kokybės reitingavimuose, o atliekama tik nacionalinė vertinimo procedūra, kurioje dalyvauja 
vien Lietuvos ekspertai. 
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IŠVADOS IR SIŪLYMAI 

 

 

Sisteminis žmogaus teisių padėties Lietuvoje tyrimas atskleidė su pilietinių, politinių, ekonominių, socialinių, 
kultūrinių teisių ir laisvių teisiniu reguliavimu ir jų užtikrinimu praktikoje susijusių problemų aibę, leido 
atlikti iš jos išskirtų problemiškiausių sričių analizę ir suformuluoti rekomendacijas, kaip šias sritis gerinti.  

Netinkamomis materialinėmis žmogaus teisių ir laisvių garantijomis ir todėl silpnybėmis laikytinas 
teisinio reguliavimo nekompleksiškumas / nesistemiškumas, jo nenuoseklumas, painumas, neaiškumas, 
neretai – nestabilumas, potencialus ir oficialiai pripažintas, bet nepakoreguotas, nekonstitucingumas ir kai 
kuriais atvejais – jo neprieinamumas visuomenei bei neatitiktis tarptautiniams žmogaus teisių apsaugos 
standartams. Nereti žmogaus teisių pažeidimai – nepagrįsti, neproporcingi ribojimai, nors konstatuoti ir 
piktnaudžiavimai žmogaus teisėmis ar nepakankamai aktyvus naudojimasis jomis. Autoriai, išanalizavę platų 
aktualių problemų spektrą, parengė siūlymus, daugiausia apimančius teisines priemones (teisės normas, 
principus, gaires, teismų praktiką; nors ne tik teisines, bet ir su jomis susijusias institucines, organizacines ir 
kt.), kurias pasitelkus būtų pagerinta nagrinėtų žmogaus teisių teisinio reguliavimo ir jų praktinio 
užtikrinimo padėtis.  

Monografijos dalyje „Žmogaus teisių garantijų užtikrinimas – teisės į teisingą teismą aspektas: valstybės 
garantuojamos antrinės teisinės pagalbos teikimas civilinėse, administracinėse ir baudžiamosiose bylose“ nustatyta, kad 
asmenims neteikiama pakankamai ir tinkamos antrinės teisinės pagalbos. Nors akivaizdus antrinės teisinės 
pagalbos paklausos augimas, tačiau teikiančių šią pagalbą advokatų skaičiaus didėjimas nežymus, todėl jiems 
susidarantis darbo krūvis yra didelis ir nespėjama tinkamai pasirengti atstovavimui. Išskirti ir atvejai, kai 
valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiantys advokatai yra nepakankamos kvalifikacijos ir 
kompetencijos, bei atvejai, kai valstybės skiriamas gynėjas realiai neturi galimybės tinkamai pasiruošti 
gynybai. Remiantis nustatytais probleminiais aspektais, siūlytina numatyti galimybę advokatų padėjėjams 
teikti antrinę teisinę pagalbą; taip pat leisti pareiškėjams pasirinkti advokatą iš bet kurio šalies miesto, jeigu 
šis sutiks padėti. Siekiant užtikrinti teikiamos pagalbos kokybę, organizuotini mokymai advokatams, 
teikiantiems antrinę teisinę pagalbą. Taip pat rekomenduotina parengti antrinės teisinės pagalbos kokybės 
vertinimo taisykles. 

 Monografijos skyriuje „Teisė į fizinę laisvę: asmens suėmimo garantijų kontekstas“ kardomosios priemonės 
– suėmimo – skyrimo probleminių aspektų tyrimas parodė, kad praktiškai ne visada užtikrinamas teisėtas ir 
pagrįstas šios priemonės skyrimas, todėl paminamos asmens teisių garantijos. Kai kurie įtariamieji yra 
suimami ne siekiant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 119 straipsnyje numatytų 
sklandaus proceso vyksmo ir prevencinių tikslų, bet tikintis išgauti prisipažinimą arba kad būtų patogiau 
vykdyti ikiteisminį tyrimą. Teismai, skirdami suėmimą, dažnai nemotyvuoja, kodėl kitomis švelnesnėmis 
kardomosiomis priemonėmis negalima užtikrinti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 
119 str. nurodytų tikslų. Konstatuotas teismų praktikos netolygumas, kai vienais atvejais sankcijos 
griežtumas ir nusikaltimo sunkumas yra pripažįstamas pakankama aplinkybe skirti suėmimą, o kitais – 
nepakankama. 

Siūlytina Lietuvos teismų praktiką formuoti, atsižvelgiant į Europos Žmogaus Teisių Teismo 
jurisprudenciją dėl suėmimo skyrimo esant sunkiam nusikaltimui ir įstatymo sankcijoje numatytai griežtai 
laisvės atėmimo bausmei, t. y. suėmimo skyrimo pagrindą, kad įtariamasis bėgs ar slėpsis, reikalinga pagrįsti 
bylai reikšmingų aplinkybių visuma (ne tik įtariamajam gresiančios sankcijos griežtumu). Ikiteisminio tyrimo 
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teisėjui rekomenduotina numatyti galimybę suėmimo skyrimo procese skirti kitą kardomąją priemonę 
laikinai sulaikytam asmeniui. Gynėjams suėmimo procese suteiktinas aktyvesnis vaidmuo, t. y. galimybė 
jiems pasiūlyti alternatyvią suėmimui kardomąją priemonę. 

Monografijos skyriuje „Teisė nebūti kankinamam ir nepatirti žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar 
nebūti taip baudžiamam: įkalinimo sąlygų kontekstas“ patvirtinta, kad Lietuvoje aktualūs žmogaus teisių 
pažeidimai, susiję su netinkamu asmenų kalinimo sąlygų užtikrinimu: tarptautinės ir nacionalinės žmogaus 
teisių gynimo institucijos nuolat fiksuoja žmogaus teisės nepatirti nežmoniško ar žeminančio elgesio bei 
nebūti taip baudžiamam neužtikrinimo faktus. Tyrime konstatuota, kad Lietuvos teisės aktai neatitinka visų 
tarptautinių dokumentų standartų, užtikrinančių kalinimo įstaigose laikomų asmenų žmogaus teises. Tad 
būtina peržiūrėti teisės aktus, reguliuojančius kalinimo įstaigų veiklą, ir juos suderinti su tarptautinių teisės 
aktų reikalavimais ir rekomendacijomis.  

Daroma išvada, kad fizinės kalinimo sąlygos yra sunkiausiai sprendžiama problema, reikalaujanti 
finansinių išteklių ir socialiai nepopuliarių politinių sprendimų. Konstatuota, kad nepakankamai teisiškai 
reguliuojama ir užtikrinama asmens privatumo apsauga jam naudojantis sanitariniais higienos įrenginiais. 
Maitinimo ir aprūpinimo apranga teisinis reguliavimas yra tik formaliai pakankamas, nes mažas šios srities 
finansavimas verčia abejoti kalinių aprūpinimo maistu ir apranga pakankamumu. 

Kalinimo įstaigų subkultūra ir jos skatinamas kalinių smurtas vertintina kaip itin aktuali Lietuvoje 
žmogaus teisės nebūti kankinamam ir nepatirti žiauraus, nežmoniško ar žeminačio elgesio užtikrinimo 
problema. Konstatuota, kad Lietuvos kalinimo įstaigose nepakankamai užtikrinama apsauga nuo žalingo 
kriminalinės subkultūros poveikio bei pagrindinės jos išraiškos – kitų kalinių smurto, o tokios apsaugos 
stoka, remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, vertintina kaip Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnio pažeidimas.  

Daroma išvada, kad nacionalinis teisinis reguliavimas įtvirtina nepakankamus kalinių saugumo 
standartus. Lietuvos teisės aktuose neįtvirtintas reikalavimas kruopščiai nustatyti, ar asmenys tinka kartu 
gyventi vienoje kameroje; nėra nustatyti reguliarūs asmenų saugumo patikrinimai, kurie, atsižvelgiant į 
tarptautinius teisinius reikalavimus, priešingai nei nustato nacionaliniai teisės aktai, visų pirma vertintini kaip 
įstaigos vadovų pareiga, o ne teisė.  

Siekiant, kad Lietuvos teisės aktai bei jų taikymas kalinčius asmenis labiau apsaugotų nuo subkultūros 
sąlygojamo kitų kalinių smurto, siūlytina apriboti drausminių nuobaudų taikymą dėl disciplinos pažeidimų 
tais atvejais, kai kyla įtarimų, jog pažeidimo padarymas nulemtas kalinimo subkultūros taisyklių; sukurti 
apsaugos instrumentus kalintiems asmenims, kurie nenori dalyvauti subkultūroje bei atitinkamai nori būti 
izoliuoti nuo kitų kalinių; nustatyti aukštesnius išsilavinimo kvalifikacijos reikalavimus prižiūrėtojams. 

Pažeidžiamų asmenų teisių kalinimo įstaigose užtikrinimo problema susijusi su nepakankamos 
kokybės sveikatos priežiūros paslaugų jiems teikimu bei teisės aktų, numatančių didesnį pažeidžiamų 
asmenų saugumo užtikrinimą, stoka. Taip pat nėra užtikrinamos tinkamos kalinimo sąlygos neįgaliesiems. 
Ypač pabrėžtinos nepakankamos sveikatos priežiūros paslaugos priklausomybių turintiems kaliniams, 
palyginti su tokiomis laisviems asmenims teikiamomis paslaugomis. Siekiant pagerinti pažeidžiamų asmenų 
situaciją kalinimo įstaigose, svarbu sveikatos priežiūros funkciją perduoti Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijai. 

Monografijos skyriuje „Apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje“ nagrinėjama problema Lietuvos 
Respublikoje aktuali tiek dėl socialinio šio reiškinio jautrumo ir masiškumo, tiek dėl sunkumų teisiškai 
reglamentuoti smurto artimoje aplinkoje veiksmus proaktyviai užkertant jiems kelią bei reaktyviai į juos 
reaguojant. Galiojantis smurto artimoje aplinkoje reglamentavimas reprezentuoja vertikalųjį teisingumą – 
nepaisant to, kad priimtas specialus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, smurto artimoje 
aplinkoje prevencija grindžiama baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės priemonėmis. Lietuvos 
Respublikoje nepakankamai dėmesio skiriama kompleksinei smurto artimoje aplinkoje prevencijai, vis dar 
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trūksta koordinacijos tarp formalios ir neformalios socialinės kontrolės subjektų: tarp teisėsaugos 
institucijų, organizacijų, dirbančių su smurto artimoje aplinkoje aukomis, ir organizacijų, dirbančių su 
smurtautojais. Taip pat nėra išgrynintas santykis tarp specialaus įstatymo ir Baudžiamojo bei Baudžiamojo 
proceso kodeksų. 

Tobulinant teisinį reguliavimą, rekomenduotina jį labiau subalansuoti horizontaliojo teisingumo (t. y. 
ne tik į nubaudimą, o ir į prevenciją bei pagalbą orientuoto) linkme. Pirma, atsižvelgiant į statistinius 
duomenis, kurie liudija, kad pradedama beveik trigubai mažiau ikiteisminių tyrimų, nei užregistruojama 
iškvietimų dėl smurto artimoje aplinkoje, reikia labiau adekvačių prevencinių priemonių, kaip antai 
psichosocialinės ir teisinės pagalbos visiems artimos aplinkos nariams; specialių agresijos, pykčio ar kitų 
destruktyvių emocijų valdymo kursų. Egzistuojančių apsaugos priemonių represinis pobūdis turėtų būti 
kompensuojamas socialinės infrastruktūros gerinimu (pvz., iškeldinant smurtautoją, reikėtų jam užtikrinti 
kitą gyvenamąją vietą, leidžiant tam tikrą laiką pernakvoti nakvynės namuose). Taip pat priemonių skyrimo 
terminas turėtų būti siejamas ne tik su baudžiamosios bylos nagrinėjimu, bet ir su, pvz., skyrybų procesu ar 
nukentėjusiojo prašymu. Antra, būtina diferencijuoti smurto artimoje aplinkoje sampratą, nurodant, kokios 
smurto artimoje aplinkoje formos reikalauja išimtinai baudžiamosios teisės intervencijos, kokios (patyčios, 
šaukimas, barniai, apsistumdymai, indų ar baldų daužymas ir pan.) – sietinos su administracine teise, 
atitinkamai už kurias taikytina administracinė atsakomybė (kartu svarstytina nauja Lietuvos Respublikos 
administracinių teisės pažeidimų kodekso sudėtis, pvz., chuliganiškas elgesys artimoje aplinkoje). Taip pat 
būtina detaliau reglamentuoti smurto provokacijos ir abipusio smurto atvejus. Trečia, bendra gairė turėtų 
būti tokia, kad psichosocialinė ir teisinė pagalba turėtų būti teikiama tiek smurtautojams, tiek 
nukentėjusiesiems, tiek asmenims (pvz., vaikams), kurie tapo smurto liudininkais. Todėl Apsaugos nuo 
smurto artimoje aplinkoje įstatymo 9 str. 1 d. nuostatą „su jo (nukentėjusiojo) žinia“ reikia taikyti 
(interpretuoti) taip, kad apie visus smurto artimoje aplinkoje atvejus būtų pranešama organizacijai, 
teikiančiai pagalbą aukai, ir dėl to visoms smurto artimoje aplinkoje aukoms suteikiama reikiama pagalba.  

Monografijos skyriuje „Teisė į privatumą“ patvirtinta, kad viena iš pagrindinių privatumo apsaugos 
srities problemų – žiniasklaidos piktnaudžiavimas informacijos laisve, kurį lemia tiek nepakankama pačios 
žiniasklaidos kultūra, tiek ir sudėtingas skirtingų teisių bei laisvių santykis. Viešai skleidžiant informaciją 
apie privatų asmens gyvenimą, kyla konfliktas tarp teisės į privatumą ir informacijos laisvės, todėl jį 
sprendžiant būtina surasti tinkamą šių skirtingų teisinių vertybių pusiausvyrą. Tai padaryti gana sudėtinga, 
kadangi, sprendžiant klausimą dėl privatumo pažeidimo, reikia atsižvelgti į vertinamojo pobūdžio kriterijus 
(teisėtas visuomenės interesas žinoti, visuomeninė svarba, būtinumas demokratinėje visuomenėje), kurie 
gali būti interpretuojami įvairiai.  

Teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą gynimą Lietuvos teismų praktikoje sunkina tai, jog 
įprastinėje praktikoje priteisiamos neturtinės žalos už privatumo pažeidimus sumos yra santykinai 
nedidelės, ribotos (net ir už pakartotinius pažeidimus ar pažeidimus, padarytus nepaisant asmens prašymo 
tam tikros informacijos nepublikuoti). Teismai, spręsdami tokio pobūdžio bylas, turėtų labiau atsižvelgti į 
turtinę kaltininko padėtį. Nors žiniasklaidos savireguliacijos ir kontrolės institucijų įgaliojimai taip pat 
vertintini kaip gana riboti ir todėl jos turi ribotas galimybes užtikrinti etišką žiniasklaidos turinį, atsižvelgiant 
į šių institucijų paskirtį, funkcijas bei poreikį demokratinėje visuomenėje turėti laisvą spaudą, didesnių galių 
skirti griežtas sankcijas suteikimas šioms institucijoms yra rizikingas, nes galimas pusiausvyros tarp 
privatumo apsaugos ir informacijos laisvės pažeidimas. Šios institucijos turėtų aktyviau naudotis joms 
įstatymų suteikiamomis galiomis, o priimamus sprendimus viešinti kuo plačiau. 

Vis daugiau privataus gyvenimo neliečiamumo problemų kylant elektroninėje erdvėje, sprendžiant 
aktualų šios srities klausimą dėl atsakomybės už komentarus internetiniame tinklalapyje, tyrimo rengimo 
metu galiojantis teisinis režimas, kai komentatorius gali būti traukiamas atsakomybėn, o svetainės 
valdytojas, jeigu pašalina netinkamą komentarą po to, kai apie tai sužino (jam pranešama), atsakomybės 
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išvengia, vertinamas kaip optimalus, nes nustatyta svetainės valdytojo pareiga atsakyti už komentarus būtų 
apribojimas, neproporcingai varžantis spaudos laisvę. Siekiant didesnės asmenų privatumo apsaugos 
elektroninėje erdvėje, siūlytina skatinti tinklalapių valdytojus imtis techninio pobūdžio priemonių – 
atitinkamų filtrų diegimo, privalomos komentatorių registracijos, privataus pobūdžio informacijos greito 
pašalinimo iš tinklalapio, duomenų apie privatumą pažeidžiančią informaciją įkėlusių asmenų pateikimo 
teisėsaugos institucijoms ir pan. 

Monografijos skyriuje „Įsitikinimų išraiškos ir informacijos laisvė“ patvirtinama, kad Lietuvos teisiniu 
reguliavimu nenustatyti išimtiniai atvejai, kuriems esant gali būti atskleista žurnalisto informacijos šaltinio 
paslaptis. Taip pat įstatymuose nėra įgyvendintas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo konstatuotas 
imperatyvas, leidžiantis teismui reikalauti, kad žurnalistas įvardytų savo šaltinį tik tada, kai visos kitos 
informacijos šaltinio atskleidimo priemonės yra išnaudotos. Todėl tikslinga nustatyti, kokiais konkrečiais 
atvejais gali būti atskleista žurnalisto informacijos šaltinio paslaptis ir kokia teisinė atsakomybė gresia 
žurnalistui, jeigu jis nevykdo teismo sprendimo atskleisti jam informaciją teikusį šaltinį. Taip pat siūlytina 
keisti atsakomybės už asmens garbės ir orumo pažeidimus praktiką, numatant, kad baudžiamoji 
atsakomybė šioje srityje būtų taikoma kuo rečiau ir prioritetas būtų teikiamas civilinei atsakomybei. 

Monografijos skyriuje „Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė“ kaip viena iš didesnių problemų konstatuotas 
tradicinių ir kitų (valstybės pripažintų ir nepripažintų) religinių konfesijų teisinės padėties skirtumas ir dėl to 
nevienodos pastarosioms religinėms organizacijoms priklausančių tikinčiųjų ir tikinčiųjų, priklausančių 
tradicinėms konfesijoms, teisės. Taip pat tam tikrais atvejais nustatytas valstybės ir Katalikų bažnyčios 
kišimasis į viena kitos sritis ir todėl nevisiškas valstybės ir bažnyčios atskirumo principo paisymas. 

Siūlytina teisiškai sureguliuoti sritis, kuriose dėl religijos laisvės ir teisės į sveikatos apsaugą 
susikirtimo asmenys gali sulaukti negatyvios valstybės institucijų reakcijos – religinį apipjaustymą bei vaiko 
valios nustatymo klausimą, kai dėl religinių įsitikinimų vaiko tėvai nesutinka, kad jam būtų atliktos tam 
tikros medicininės procedūros, pvz., kraujo perpylimas. Taip pat siūlytina koreguoti Lietuvos Respublikos 
socialinių paslaugų įstatymo 2 ir 19 straipsnių 4 dalį, numatančias, kad sielovados darbuotojo pareigas 
formaliai gali eiti visų religinių organizacijų deleguoti nariai. Nors šis siūlymas nereiškia, kad socialinių 
paslaugų įstaigose vienu metu turėtų dirbti daug skirtingų religinių organizacijų atstovų, tačiau formali 
galimybė įsidarbinti jiems turi būti suteikta. Rekomenduotina performuluoti religinėms bendruomenėms iš 
valstybės biudžeto skiriamų lėšų teikimo kryptį, numatant, kad lėšos yra panaudojamos konkrečių valstybės 
saugotinų objektų priežiūrai, nesvarbu, kokiai religinei konfesijai jie priklauso. Atsižvelgiant į Vilniaus 
rajono bei Šalčininkų savivaldybių priimtų vadinamųjų Karaliaus Kristaus intronizacijos aktų galimą 
prieštaravimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, šie teisės aktai turi būti paskelbti negaliojančiais. 

Monografijos skyriuje „Teisė į nuosavybę“ tiriant žemės sklypų savininkų nuosavybės teisės apribojimus 
ir tebevykstančio nekilnojamojo turto grąžinimo Lietuvos piliečiams ypatumus, konstatuota, kad teisė į 
nuosavybę šiose srityse įvairiais atžvilgiais smarkiai suvaržyta. Nors daugelis apribojimų gali būti pagrįsti 
būtinybe rasti pusiausvyrą tarp teisės į nuosavybę ir kitų asmenų bei visuomenės interesų, tačiau nustatyta ir 
nemažai sričių, kurių apribojimai yra neproporcingi ir turėtų būti koreguojami. O autorių teisių ir prekių 
ženklų apsauga teisinio reguliavimo požiūriu aptariamuoju laikotarpiu ne mažėjo, bet, atvirkščiai, stiprėjo, 
ypač vertinant autorių teisių subjektų ir prekių ženklų savininkų teisių turinį. Tačiau nustatytos autorių 
teisių ir prekių ženklų savininkų teisių įgyvendinimo srityje likusios problemos, nes fiksuojamas didelis jų 
pažeidimų skaičius. 

Siekiant koreguoti žemės sklypų savininkų teisių apribojimus, turi būti imtasi priemonių, kad žemės 
sklypų, kurie priskiriami saugomoms teritorijoms ar kurių atžvilgiu nustatomi nauji apribojimai, savininkai 
būtų iš tikrųjų įtraukti į šiuos procesus dar juos planuojant. Tam reikia tiek teisinių, tiek organizacinių 
priemonių. Pirma, turėtų būti imtasi organizacinių priemonių, kad visi savininkai, kurių žemės sklypams bus 
suteikiamas saugomos teritorijos statusas ar nustatomi nauji apribojimai, būtų informuoti (pageidautina, 
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asmeniškai) apie planuojamus pasikeitimus. Antra, Lietuvos Respublikos Vyriausybė turėtų patvirtinti 
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme numatytą, bet taip ir nepatvirtintą apsaugos sutarčių, 
sudaromų su žemės, miškų ar vandens telkinių savininkais ir valdytojais, sudarymo tvarką, o Valstybinė 
saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos bei kitos už saugomų teritorijų apsaugą bei tvarkymą 
atsakingos institucijos turėtų užtikrinti, kad tokios sutartys būtų iš tikrųjų sudaromos. 

Reikėtų imtis organizacinių priemonių informuoti žemės savininkus, kurių žemės valdose steigiama 
nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas ar nustatyti veiklos apribojimai 
sumažina gaunamą naudą arba kuriems uždraudžiama anksčiau šiose valdose vykdyta veikla, apie jų teisę 
gauti kompensaciją. Šią problemą padėtų spręsti ir minėtos su žemės savininkais sudaromos apsaugos 
sutartys. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija taip pat turėtų parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos 
saugomų teritorijų įstatymo numatytą tvarką, pagal kurią žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai bei 
valdytojai galėtų pareikšti pretenzijas dėl pasiūlymų steigti naujas saugomas teritorijas, keisti jau esančių 
saugomų teritorijų statusą ar ribas, nustatyti ar keisti veiklos apribojimus. 

Siekiant užbaigti nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo piliečiams procesą, būtų 
tikslinga koreguoti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą, t. y. nustatyti, kad miesto žemė, kuri naudojama ar nuomojama 
fiziniams, juridiniams asmenims, įskaitant tą, kuri būtina nuosavybės teise jų valdomiems pastatams ir 
statiniams (statomiems ar pastatytiems) naudoti, grąžinama natūra. 

Reikėtų užtikrinti tinkamą kompensavimo už valstybės išperkamą žemę mechanizmų veikimą. 
Kompensacijų už valstybės išperkamą žemę metodikos turėtų būti pakoreguotos, atsižvelgiant į realią 
išperkamo turto vertę. 

Siekiant galutinai įgyvendinti 2012 m. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 
pakeitimus, susijusius su teisingo atlyginimo už autorių teisių suvaržymus užtikrinimu, atsakingos valstybės 
institucijos turėtų kuo skubiau baigti derinti, o Lietuvos Respublikos Vyriausybė – patvirtinti 
kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu mokėjimo sąlygas ir tvarką. 

Būtina atsižvelgti į tai, kad didelį autorių teisių srities pažeidimų skaičių (ypač skaitmeninėje erdvėje) 
lemia itin įvairios priežastys, įskaitant ekonominius ir socialinius veiksnius. Todėl vien tik teisinio 
reguliavimo priemonės nėra pakankamos ir turi būti papildomos neteisinėmis, į galutinius vartotojus 
orientuotomis, poveikio priemonėmis.  

Taip pat ir prekių ženklų apsaugos srityje rekomenduotina daugiau dėmesio skirti visuomenės (t. y. 
galutinių suklastotų prekių vartotojų) švietimui. Didesnis dėmesys turėtų būti telkiamas ne dominuojančiam 
mažai vartotojų elgesį veikiančiam prekių ženklų savininkų pažeidimų statistikos viešinimui, o vartotojų 
informavimui apie grėsmes, kurias suklastotos prekės gali sukelti jų turtui, sveikatai ar netgi gyvybei. Be to, 
atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis suklastotų prekių į Lietuvą patenka iš užsienio, turėtų būti stiprinamas 
muitinės bendradarbiavimas tarptautiniu lygiu. 

Monografijos dalyje „Politinių teisių užtikrinimas – teisė tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį“ nustatyta, kad 
pagrindinės teisės tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį problemos aktualios iš esmės visose svarbiausiose 
šios teisės įgyvendinimo srityse: referendumų, piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos bei peticijų. Nustatyta, 
kad piliečių dalyvavimas, jų aktyvumas valdant savo šalį, ypač inicijuojant įstatymus bei referendumus bei 
dalyvaujant referendumuose, silpnėja, nors paskutinio patariamojo referendumo rezultatas parodė, kad 
piliečiai gali susitelkti siekdami išreikšti savo valią. Tad teisės tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį 
įgyvendinimo skatinimas būtų pageidautinas demokratinis valstybės siekis. 

Teisės aktų nustatyti reikalavimai surinkti daug parašų iniciatyvoms dėl įstatymų leidybos ir 
referendumo įgyvendinti stipriai varžo asmenų galimybes tinkamai įgyvendinti įstatymų leidybos bei 
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referendumo iniciatyvos teises. Pasiūlymų ilginti parašų rinkimo terminus ir (arba) mažinti reikalaujamų 
parašų skaičių klausimo svarstymas ypač susijęs su demokratijos stiprinimo galimybėmis.  

Nors piliečiai turi teisines galimybes ir mechanizmus dalyvauti valdant savo šalį savo gyvenamojoje 
teritorijoje, tačiau šiam institutui plačiau veikti irgi padėtų didesnis gyventojų iniciatyvumas. Tinkamam 
vietos tvarkymui per seniūnaičius būtina prielaida yra ir valstybės institucijų ir pareigūnų noras dalyvauti 
užtikrinant vietos gyventojų gerovę, kadangi pagrindinė seniūnaičių funkcija yra tarpininkavimas tarp 
gyventojų ir atsakingų vietos savivaldos institucijų. 

Tikslinga inicijuoti piliečių švietimo programas, supažindinančias ir su galimybėmis dalyvauti valdant 
savo šalį, ir su procedūriniais klausimais, kurie daugiausia trukdo įgyvendinti šią teisę. Pavyzdžiui, tikslinga 
viešinti informaciją apie peticijų teikimo reikalavimus bei peticijų atmetimo priežastis, skatinti asmenis 
atlikti viešuosius veiksmus (teikti parašus iniciatyvoms ir pan). Siekiant, kad piliečiai būtų aktyvesni 
įgyvendindami teisę tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį, skatintinas suvokimas, kad jie turi galimybių savo 
iniciatyva pakeisti dalykus, dėl kurių reiškia nepasitenkinimą, t. y. siūlytina piliečiams suteikti realias 
pasekmes sukeliančių įgaliojimų įgyvendinant savo teisę dalyvauti tiesiogiai valdant savo šalį. 

Monografijos skyriuje „Teisė į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą“ išskirtos sritys, kuriose teisės į ūkinės 
veiklos laisvę ir iniciatyvą įgyvendinimas yra suvaržytas, subjektai patiria sunkumų naudodamiesi nurodyta 
teise, o kylančios problemos paliečia daugelį asmenų. Pirma, Lietuvos teisės doktrinos, teismų 
jurisprudencijos, viešojo administravimo, teisėkūros pavyzdžiai liudija, kad teisė į ūkinės veiklos laisvę ir 
iniciatyvą dar ne visuomet suvokiama kaip svarbi asmens teisė (laisvė). Svarstant ir priimant teisinius ir 
politinius sprendimus, ne visuomet skiriama pakankamai dėmesio šios teisės apsaugos užtikrinimui, 
nustatant šios teisės ribojimus, ji nelaikoma reikšminga ir gintina, tinkamai neįvertinamas sprendimų 
poveikis ūkinę veiklą vykdantiems ar ketinantiems vykdyti subjektams. Antra, ūkinės veiklos ribojimai 
neretai įtvirtinami žemiausios teisinės galios teisės aktuose. Tokia praktika prieštarauja Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo suformuluotam imperatyvui, kad žmogaus teisių ir laisvių ribojimai turi 
būti įtvirtinti įstatymo lygio teisinės galios teisės aktuose, ji neužtikrina, kad rengiant šių teisės aktų 
projektus bus konsultuojamasi su visuomene, verslo asociacijomis, valstybės institucijomis, nesama 
mechanizmo, kuris ribotų dažną teisės aktų kaitą, ūkio subjektai susiduria su teisės aktų prieinamumo 
problema, taip neužtikrinamas konstitucinis teisėtų lūkesčių principas, sudaromos prielaidos pernelyg riboti 
ūkinės veiklos laisvę. Trečia, ūkinę veiklą vykdančių subjektų teisės ekonominių sankcijų taikymo procese 
nėra pakankamai užtikrintos, nes įstatymu nėra įtvirtinta minimalių vienodų ūkio subjektų teises 
garantuojančių standartų, ekonominių sankcijų taikymo procesą skirtingai reguliuoja daug įstatymų, kai 
kurie iš jų turi rimtų trūkumų. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra pasisakęs dėl 
ekonominių sankcijų reguliavimo antikonstitucingumo, tačiau įstatymo leidėjo pastangos keisti šį 
reguliavimą vertintinos kaip vangios, fragmentiškos, nepakankamos. Prognozuotina, kad, įstatymų leidėjui 
nesiėmus sisteminės ekonominių sankcijų skyrimo reguliavimo peržiūros, išliks didelė konstitucinių ginčų 
tikimybė. Ūkio subjektų padėtį ekonominių sankcijų taikymo procese apsunkina ne tik teisinių garantijų 
stoka įvairiuose įstatymuose, tačiau ir tai, kad ūkinės veiklos priežiūrą, apimančią ir poveikio priemonių 
taikymą, vykdo daug institucijų. Neoptimalus priežiūros institucijų tinklas, didelis jų skaičius sudaro 
prielaidas, o kartais ir realiai lemia nevienodą ūkinės veiklos priežiūros, taip pat ir administracinio baudimo, 
praktiką. 

Tyrimo rezultatai rodo, kad asmens teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą apsaugą pagerintų 
keletas priemonių. Pirma, siūlytinos priemonės ūkinės veiklos laisvės sampratos srityje: teisės į ūkinės 
veiklos laisvę ir iniciatyvą teisinė ir institucinė apsauga neturi būti menkesnė nei kitų asmenų grupių 
(darbuotojų, vartotojų ir kt.) teisių ar viešųjų interesų (saugios aplinkos, visuomeninės tvarkos užtikrinimo 
ir kt.) apsauga, ši teisė neturi būti ignoruojama analizuojant ir siekiant gerinti žmogaus teisių ir laisvių 
padėtį. Aktyvesnį vaidmenį turėtų vaidinti Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, kurios veiklos tikslai, inter 
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alia, yra verslui palankios aplinkos kūrimas, investicijų pritraukimas, aplinkos inovacijoms gerinimas, 
pramonės ir paslaugų plėtra, geresnis reguliavimas.  

Antra, siūlytinos priemonės ūkinės veiklos laisvės ribojimų teisinio reguliavimo srityje: būtina 
atsisakyti ydingos praktikos ūkinės veiklos laisvės ribojimus įtvirtinti žemiausios teisinės galios teisės 
aktuose. Licencijuojamų veiklų teisinio reguliavimo srityje būtina imtis organizacinių priemonių: sukurti 
informacinę sistemą, leidžiančią optimizuoti licencijų išdavimą valstybės institucijose ir informacijos apie 
išduotas licencijas visiems ūkio subjektams skelbimą ir valdymą per viešąją elektroninę paslaugą, taip pat 
atlikti sisteminę teisės aktuose įtvirtintų ūkinės komercinės veiklos leidimų (licencijų) peržiūrą, jų išdavimo 
sąlygų analizę, nustatyti nepagrįstus, neproporcingus ir perteklinius leidimus (licencijas) ir jų išdavimo 
sąlygas bei reikalavimus ir taip sumažinti teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą įgyvendinimo ribojimus, 
prielaidas korupcijai ūkio subjektų ir valstybės tarnautojų santykių srityje. 

Trečia, siūlytinos priemonės ekonominių sankcijų taikymo ūkio subjektams srityje: įstatymo teisinės 
galios lygio teisės aktuose turėtų būti įtvirtintos pakankamos teisinės garantijos ūkio subjektams 
ekonominių sankcijų taikymo procese, todėl reikėtų pakeisti visus ekonominių sankcijų taikymą 
reguliuojančius teisės aktus arba įtvirtinti minimalias (būtinas) procesines ūkio subjektų garantijas atskirame 
įstatyme. Teismams ir ekonomines sankcijas taikantiems viešojo administravimo subjektams turėtų būti 
suteikta platesnė diskrecija parinkti sankcijos dydį, spręsti dėl taikomos poveikio priemonės pagrįstumo ir 
tikslingumo. Įstatymų leidėjas turėtų kompleksiškiau žvelgti į ekonominių sankcijų taikymo procesą ir po 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimų sistemingai (ne fragmentiškai) peržiūrėti teisinį 
reguliavimą. Ministerijos, kurių kompetencijai priskirtos priežiūros institucijos, turėtų aktyviau įgyvendinti 
priežiūros institucijų tinklo optimizavimo priemones. 

Monografijos skyriuje „Vartotojų teisės“ konstatuota, kad vartotojų teisių gynimo aspektai ne visuomet 
siejami su kitomis susijusiomis sritimis, pirmiausia su ūkinės veiklos laisvės įgyvendinimo bei sąžiningos 
konkurencijos užtikrinimo sritimis. Patvirtinta, kad vartotojų klausimai teisiškai reguliuojami nesistemingai. 
Tai lemia vartotojų teisių apsaugos institucijų kompetencijos neatskyrimą arba dubliavimą, vartotojų teisių 
apsaugos priemonių nepakankamą veiksmingumą, menką vartotojų pasitikėjimą jų teises ginančiomis 
valstybės institucijomis. Dabartinė vartotojo samprata Lietuvos teisės aktuose yra pernelyg siaura, todėl ne 
visos vartotojų grupės gali naudotis vienoda savo teisių apsauga.  

Konkurencijos trūkumas atskirose paslaugų ir prekių rinkose lemia didesnes tų paslaugų ir prekių 
kainas. Tai ypač pažeidžia vartotojo interesus, pirmiausia gaunančio mažas ir vidutines pajamas, kai prekės 
ir (ar) paslaugos yra tokios, be kurių vartotojas negali išsiversti (būtinosios). Tyrime išskirti šilumos ūkio ir 
farmacijos sektoriai, kuriuose trūksta konkurencijos, bei vartotojams aktualus maisto ir buitinių prekių 
sektorius, kuriame tiriamuoju laikotarpiu būta bandymų riboti konkurenciją. 

 Padėtis vartotojų teisių apsaugos srityje, tikėtina, pagerėtų, jeigu vartotojų apsaugos klausimai būtų 
labiau siejami su kitomis susijusiomis sritimis, pirmiausia su konkurencijos užtikrinimo priemonėmis, o 
vartotojų teisėms užtikrinti skirti teisės aktai būtų sistemiškai įvertinti ir jų nuostatos suderintos. Ruošiantis 
perkelti 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/83/ES dėl vartotojų teisių į 
nacionalinę teisę, turėtų būti iš esmės persvarstytas vartotojų teisių apsaugos reguliavimas civilinės teisės 
srityje. Vartojimo sutarčių reguliavimą tikslinga reguliuoti viename teisės akte (pvz., Lietuvos Respublikos 
civiliniame kodekse), kartu sistemingai apibrėžiant sąvokas, įtvirtinant bendrąsias vartotojo teises ir pareigas 
ir kt. Geriau suderinto ir nuoseklesnio reguliavimo turėtų būti siekiama ir nesąžiningos komercinės veiklos, 
įskaitant ir nesąžiningą reklamą, vartotojų atžvilgiu srityje. 

 Peržiūrėtinos vartotojų teises įgaliotų ginti institucijų, pirmiausia Valstybinės vartotojų teisių 
apsaugos tarnybos, funkcijos ir kompetencija. Tikslinga šios tarnybos funkcijų dalį perduoti kitoms 
institucijoms – Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai (tyrimai ir sprendimų priėmimas nesąžiningos 
komercinės praktikos srityje), Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (Lietuvos Respublikos maisto 
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įstatymo reguliavimo srities pažeidimų tyrimas, vartotojų skundų nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas), 
Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai prie Ūkio ministerijos (ne maisto produktų rinkų priežiūra ir 
sprendimų priėmimas). Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veikla galėtų būti nukreipta į 
sisteminę vartotojų problemų analizę ir sprendimą, o ne į individualių vartotojų skundų nagrinėjimą, 
svarstytina ir šios tarnybos sujungimo su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba alternatyva. 

 Siekiant būtinųjų prekių ir paslaugų didesnio prieinamumo ir mažesnių kainų vartotojams, turi būti 
imtasi kompleksinių sprendimų, kurie padidintų konkurenciją visame probleminiame sektoriuje. Sprendimų 
siūlytina ieškoti pasitelkus aukštos kvalifikacijos ekspertus, taikant kitų valstybių patirtį bei objektyviai 
pagrįstas žinias. 

Monografijos skyriuje „Teisė į darbą“, atlikus identifikuotų probleminių teisės į darbą užtikrinimo 
aspektų analizę, konstatuota, kad įstatymų leidėjas, specialiai išskirdamas terminuotosios sutarties 
nutraukimą tik ypatingais atvejais ir jį papildomai siedamas su Lietuvos Respublikos darbo kodekso 129 
straipsnio 2 dalyje nurodytomis aplinkybėmis, nustato griežtesnes terminuotosios darbo sutarties 
nutraukimo sąlygas nei neterminuotosios darbo sutarties atveju ir taip pažeidžia lygias darbuotojų 
galimybes, atsižvelgiant į darbuotojus, dirbančius pagal neterminuotąsias darbo sutartis. 

Konstatuota, kad tam tikrų kategorijų darbuotojai nėra apsaugoti nuo darbdavio piktnaudžiavimo 
sudarant terminuotąsias darbo sutartis ir yra diskriminuojami kitų darbuotojų atžvilgiu bei pažeidžiama šių 
darbuotojų teisė į darbą. Siūlytina Lietuvos Respublikos darbo kodekso 111 straipsnyje numatyti nuostatą, 
kad su tuo pačiu darbuotoju antrą kartą sudarius terminuotąją darbo sutartį toms pačioms pareigoms eiti ar 
darbui dirbti laikoma, kad sutartis sudaryta neapibrėžtam laikui. 

Lietuvoje minimalus darbo užmokesčio dydis iki šiol nepagrįstas jokiais skaičiavimo metodais 
(metodikomis), todėl ši norma neatitinka Europos socialinės chartijos ir Lietuvos ratifikuotos Tarptautinės 
darbo organizacijos konvencijos Nr. 131 nuostatų reikalavimų bei neužtikrina konstitucinės teisės į teisingą 
apmokėjimą už darbą.  

Lietuvoje minimalios mėnesinės algos neto dydis šiuo metu yra mažesnis nei 60 procentų neto šalies 
vidutinio darbo užmokesčio, t. y. nesiekia net 50 procentų neto vidutinio darbo užmokesčio ir todėl yra 
mažesnis už skurdo ribą valstybėje. Tokia padėtis sudaro sąlygas pagrįstai teigti, kad minimalaus darbo 
užmokesčio dydžiai Lietuvos Respublikoje vis dar neatitinka Europos socialinės chartijos 4 str. 1 d., 
neužtikrina darbuotojo teisės į teisingą apmokėjimą už darbą. Siūlytina Lietuvos Respublikos darbo 
kodekse nustatyti, kad minimalios mėnesinės algos dydis būtų apskaičiuojamas atsižvelgiant į du rodiklius: į 
neto vidutinį darbo užmokestį – ne mažiau kaip 60 procentų nuo pastarojo dydžio ir į skurdo ribą – turi 
būti didesnis nei ši riba, esanti lygi 50 procentų nuo neto vidutinio darbo užmokesčio. 

Dažnai teismas, vertindamas, ar streikas yra teisėtas ir ar buvo skelbtas laikantis visų įstatymo 
reikalavimų, susiduria su Lietuvos Respublikos darbo kodekso taikymo problemomis, tad kai kurie teismų 
sprendimai kelia abejonių dėl derybų laisvės ir pačios teisės streikuoti įgyvendinimo aiškinimo. 

Ginčų, kylančių iš kolektyvinių darbo santykių nagrinėjimo, įstatymuose įtvirtintas reguliavimas yra 
nenuoseklus ir neaiškus, pvz., remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 78 straipsnio 1 dalimi, 
vienintelės pirmosios pagalbos tarnybos darbuotojams draudžiama streikuoti, o jų reikalavimų sprendimo 
priskyrimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei lieka neišspręstas, nes nepatvirtinta specialiai šiam klausimui 
nagrinėti skirta tvarka. Sprendžiant šią situaciją, siūlytina atsižvelgti į Europos socialinių teisių komiteto šios 
srities išvadas ir įtvirtinti bendro pobūdžio nuostatas, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 78 straipsnio 1 
dalyje numatant, kad „draudžiama streikuoti sektoriuose, kurie yra labai svarbūs bendruomenėje, tarnauja 
teisėtam tikslui, ir šiuose sektoriuose streikai gali kelti grėsmę viešajam interesui, nacionaliniam saugumui ir 
/ ar gali sukelti pavojų asmens gyvybei, saugai arba sveikatai visiems arba daliai gyventojų“. Taip pat trūksta 
aiškumo taikant Lietuvos Respublikos darbo kodekso 80 straipsnio 2 dalį, 77 straipsnio 5 dalį ir 81 
straipsnio 4 dalį dėl to, kada ir kam streiko metu turi būti užtikrintos minimalios sąlygos (paslaugos), 
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būtinos neatidėliotiniems visuomenės poreikiams tenkinti, nes šio kodekso 77 straipsnio 5 dalyje numatytas 
baigtinis nurodytas paslaugas turinčių teikti įmonių sąrašas, o kituose šio kodekso straipsniuose numatoma 
galimybė šį sąrašą aiškinti plačiau ir teismai jį plačiau aiškina. Abejones išsklaidytų bendrųjų principų dėl 
streikų įtvirtinimas Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir / ar toks jų taikymas, kai teismai atsižvelgtų į 
Europos socialinių teisių komiteto, Tarptautinės darbo organizacijos Asociacijų laisvės komiteto išvadas ir 
pan. 

Monografijos skyriuje „Teisė į socialinę apsaugą“, analizuojant teisės į socialinę apsaugą užtikrinimą, 
išskirtas pareigos nustatyti ekonominio sunkmečio laikotarpiu sumažintų socialinio draudimo pensijų 
kompensavimo mechanizmą įtvirtinimo klausimas. Daroma išvada, kad Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo nuostata, kad būtina kompensuoti sumažintas socialinio draudimo pensijas, buvo 
tiesiogiai priimta politikų. Kadangi pensijų (solidarumo) sistemoje dalyvauja trys subjektų grupės – 
dabartiniai pensijos gavėjai, dirbantys asmenys ir būsimi dirbantys asmenys, reikia nepamiršti, jog 
kompensavimo mechanizmas neišvengiamai uždės papildomą finansinę naštą dabartiniams ir ateities 
darbuotojams.  

Lietuvoje pasirinktas laipsniško didinimo modelis turi du probleminius aspektus: pirma, pensinis 
amžius yra didinamas per dideliais tempais, ypač moterų atžvilgiu; antra, moterų ir vyrų pensinis amžius yra 
didinamas skirtingai. Tokiu būdu moterų, patenkančių į priešpensinio amžiaus kategoriją, padėtis ir jų teisėti 
lūkesčiai nukenčia labiau nei tokios pat padėties vyrų. 

Tyrime aptartas motinystės, tėvystės bei motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpų 
reguliavimas ir jo pokyčiai leidžia išskirti tris esmines šios draudimo rūšies įgyvendinimo problemas. Pirma 
problema yra ta, kad socialinio draudimo laikotarpių reikalavimai dėl kai kurių trumpalaikių ar vidutinės 
trukmės išmokų yra pernelyg dideli. Antra problema, kad diferenciacija tarp skirtingų išmokų nėra 
pakankama. Trečia problema pasireiškia tuo, kad nepakankamai atsižvelgiama į savarankiškai dirbančių 
asmenų statuso ypatumus reguliuojant išmokų jiems skyrimą. Be to, tik vienos savarankiškai dirbančių 
asmenų grupės – individualių įmonių savininkų – padėties reguliavimo patobulinimas gali būti vertinamas 
kaip diskriminacinis kitų savarankiškai dirbančių asmenų atžvilgiu. 

Nustatyta, kad nedarbo draudimo išmokų ir ligos pašalpos reguliavimas neužtikrina tinkamos teisės į 
socialinę apsaugą nedarbo ir trumpalaikio nedarbingumo (ligos) atveju įgyvendinimo. Nepaisant to, kad 
teisei į nedarbo draudimo išmoką įgyti reikalaujama gana ilgo nedarbo socialinio draudimo stažo, išmokos 
dydis yra neproporcingai mažas. Konstatuotina, kad drastiškas ligos pašalpos dydžio sumažinimas 
pirmojoje nedarbingumo laikotarpio dalyje taip pat nepateisina socialinio draudimo įmokas mokančių 
darbuotojų teisėtų lūkesčių. Be to, atsisakius kitų išmokų dydžių ribojimo krizės sąlygomis, kol kas nėra 
priimtas aiškus sprendimas nei dėl nedarbo draudimo išmokų, nei dėl ligos pašalpos tolesnio likimo. 

Tyrimu pagrindžiama, kad visoje socialinio draudimo sistemoje nėra nustatytas tinkamas ir teisingas 
įmokų bei išmokų „lubų“ santykis. Pirma, esant išmokų „luboms“ (kai kurių išmokų atveju net labai 
žemoms), įmokų „lubų“ nebuvimas pažeidžia patį socialinio draudimo kaip solidarumo sistemos principą. 
Antra, įmokų „lubų“ taikymas tik vienai apdraustųjų grupei – savarankiškai dirbantiems asmenims – yra 
diskriminacinis kitų apdraustųjų – darbuotojų – atžvilgiu. 

Priimant konkrečius sprendimus dėl sumažintų pensijų kompensavimo, turi būti paisoma visų 
amžiaus ir ekonominių grupių interesų. Pensijų kompensavimas iš esmės tenkina tik dabartinių pensijų 
gavėjų interesus. Vadinasi, būtina užtikrinti, kad bet kokie žingsniai dėl pensijų kompensavimo būtų 
priimami ir įgyvendinami tik tuomet, kai socialinio draudimo fondo biudžetas būtų pajėgus dengti 
papildomus įsipareigojimus pensijų gavėjams, tuo pačiu metu nesukuriant papildomos naštos įmokų 
mokėtojams – draudėjams ir apdraustiesiems.  
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Įvertinus specifinį socialinio draudimo motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) išmokų pobūdį, 
turėtų būti nustatyti ir skirtingi, labiau pagrįsti, tai yra trumpesni, socialinio draudimo laikotarpių 
reikalavimai motinystės bei tėvystės pašalpoms skirti.  

Konstatuotina, kad būtina nustatyti teisingą ir proporcingą nedarbo draudimo išmokų bei ligos 
pašalpos dydžio ir mokėtų įmokų santykį. Atsisakant kitų socialinių išmokų dydžių ribojimo, nedarbo 
draudimo išmoka bei ligos pašalpa turi būti grąžinti į ikikrizinį arba bent jam artimą lygį.  

Siūlytina užtikrinti visų apdraustųjų socialiniu draudimu asmenų vienodą padėtį. Socialinio draudimo 
įmokų „lubas“ taikant savarankiškai dirbančių asmenų kategorijai, atitinkamos „lubos“ turi būti nustatomos 
ir dirbančiųjų pagal darbo sutartis ir jiems prilygintų asmenų atžvilgiu. 

Monografijos skyriuje „Teisė į sveikatos apsaugą asmens sveikatos priežiūros aspektu“ nustatytos ir 
atskleistos kompleksinės problemos neleidžia teigti, kad esamas teisinis reguliavimas, susijęs su konstitucine 
vertybe – sveikata – užtikrina pakankamą asmens teisių įgyvendinimą ir jų teisinio gynimo priemones bei 
sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti kitas teises ir laisves.  

Atliekant tyrimą, išryškinti su teisės į sveikatos apsaugą (asmens sveikatos priežiūros požiūriu) 
įgyvendinimu susiję probleminiai aspektai. Pirma, išnagrinėjus teisės planuotai gimdyti namuose 
įgyvendinimo situaciją, teigtina, kad negalima paneigti, jog medicininės pagalbos gimdančiosioms namuose 
teisinio reguliavimo Lietuvoje klausimo sprendimas daugiausia priklauso nuo patikimų gimdymų namuose 
saugumo mokslinių tyrimų rezultatų, nes padėtų siekiant suderinti motinos pasirinkimo teisę ir teisę į 
pagarbą jos privačiam gyvenimui bei vaiko teisę į sveikatą ir gyvybę. Šių tyrimų atlikimas, kurių rezultatais 
remiantis galėtų būti sudarytos reikiamos sąlygos gimdymams namuose, Lietuvoje taip pat skatintinas. 
Tyrimu patvirtintas medicininės pagalbos gimdančiosioms namuose teikimo reguliavimo poreikis Lietuvoje, 
nes galiojantis teisinis reguliavimas yra varžantis ir nepakankamas: apriboja gimdyvės teisės į pagarbą 
privačiam gyvenimui įgyvendinimą, sudaro kliūtis gimdyvės pasirinkimo ir informuoto sprendimo 
realizavimo laisvei gimdyti namuose bei neleidžia realizuoti konstitucinės teisės į prieinamą sveikatos 
priežiūrą.  

Antra, nustatyta, kad nepakankamai užtikrinamas pacientų teisės į žalos atlyginimą įgyvendinimas. Jį 
lemia išaiškėję sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo 
draudimo įgyvendinimo trūkumai ir abejonės dėl ikiteisminės institucijos, nagrinėjančios ginčus dėl 
padarytos žalos atlyginimo, – Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos, veikiančios prie 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, – veiklos veiksmingumo bei teisminio žalos 
išieškojimo būdo trūkumai.  

Trečia, teisės į sveikatos apsaugą nagrinėjimo kontekstą praplečiantis psichikos sveikatos sutrikimų 
turinčių (ir neįgalių) žmonių teisių ribojimo neproporcingumas, prilygstantis teisių nepaisymui, kai visiškai 
paneigiamas šių žmonių veiksnumas (pvz., fiksuoti jų teisės į teisminę gynybą (gynybą ir atstovavimą 
bylose) pažeidimai) taip pat rodo, kad nesudaromos pakankamos sąlygos įgyvendinti kitas teises ir laisves. 

Siekiant užtikrinti teisės planuotai gimdyti namuose įgyvendinimą Lietuvoje, siūlytina numatyti 
medicininės pagalbos gimdančiosioms namuose teikimo pagrindus: sąlygas, kai planuotas gimdymas 
namuose būtų saugus, gydytojų pagalbos gimdant namuose apimtį, reikalavimus gimdymui namuose ir kitas 
svarbias aplinkybes. 

Pacientų teisės į žalos atlyginimą apsaugos teisinio režimo neveiksmingumo problemai spręsti būtina 
parengti teisės aktus, leidžiančius įtvirtinti žalos pacientų sveikatai atlyginimo be kaltės modelį (specialiąją 
pacientams padarytos žalos kompensavimo sistemą).  

Psichikos (sveikatos) sutrikimų ir neįgalių asmenų teisių ribojimo neproporcingumo ar paneigimo 
absoliutaus neveiksnumo institutu problemai spręsti būtina pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
bei su juo susijusių teisės aktų nuostatas, įtvirtinančias fizinio asmens pripažinimą neveiksniu dėl psichikos 
sutrikimo, suderinti su Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 12 straipsnio reguliavimu.  
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 Monografijos skyriuje „Teisė į sveiką aplinką“ nustatyta, kad daugiausia teisės į sveiką aplinką 
užtikrinimo problemų kyla dėl nesuderintų atskirų aplinkos elementų taršos mažinimo veiksmų: biologiniai 
nuotekų valymo įrenginiai, kuriais siekiama apsaugoti dirvožemį ir vandenis nuo taršos, skleidžia nemalonų 
kvapą; uždraudus rūkyti viešose vietose, kavinių ir restoranų lankytojai triukšmauja gatvėse ir prie 
gyvenamųjų namų ir pan.  

 Patvirtinama, kad teisė visuomenei dalyvauti įgyvendinant teisę į sveiką aplinką Lietuvoje kelia 
visuomenės ir valdžios institucijų priešpriešų. Nustatyta, kad asociacijos Orhuso konvencijos tikslais gali 
kreiptis tiesiogiai pagal šios konvencijos nuostatas tik tam tikrais šios konvencijos priede numatytais 
klausimais, o kitų, šios konvencijos priede neįvardytų, veiklų atvejais teisę turinčių kreiptis subjektų ratas 
nustatomas pagal nacionalinę teisę, todėl teigti, kad Lietuva tokiais atvejais pažeidžia Orhuso konvenciją, 
nėra pagrindo. 

Atsižvelgiant į tai, kad aplinkos pažeidimai yra glaudžiai susiję tarpusavyje (pvz., leidžiamas ribines 
normas viršijantys kvapai paprastai liudija oro taršos taisyklių pažeidimus), operatyvumo ir aplinkos 
kokybės užtikrinimo sumetimais siūlytina nustatyti procedūras, leidžiančias kompleksiškai tirti tokius 
susijusius pažeidimus. 

 Institucijoms siūlytina gerinti bendradarbiavimą ir aiškiai atriboti kompetencijas, kad jų dėl to paties 
objekto priimami sprendimai nebūtų skirtingi, nes visuomenei neužtikrinamas teisinis aiškumas. Siekiant 
sudaryti geresnes sąlygas ginti teisę į sveiką aplinką, kelti žmonių informuotumo lygį, aplinkos kokybę 
užtikrinančioms institucijoms savo ataskaitose rekomenduojama skelbti ne tik institucijų veiklos rodiklius 
(kiek išnagrinėta skundų, kiek išduota leidimų ir pan.), bet ir aplinkos kokybės gerinimo rodiklius, taip pat 
paskirti įstaigą, atsakingą už informacijos apie aplinkos kokybę, įskaitant triukšmą, kvapus, sisteminimą ir 
viešinimą.  

Monografijos skyriuje „Teisė į šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės apsaugą“ pabrėžiama, kad valstybės 
pareiga užtikrinti šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės apsaugą susijusi su dviem konstitucinėmis 
vertybėmis – nurodyta pareiga užtikrinti apsaugą ir teise į šeimos ir privatų gyvenimą. Gali būti tvirtinama, 
kad valstybė, pernelyg aktyviai imdamasi priemonių užtikrinti šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės 
apsaugą, pažeidžia tam tikrų asmenų grupių teisinius interesus. Tai matoma išanalizavus ir prielaidas 
diskriminacijai pateikiant bendrą „šeimos“ apibrėžimą, ir išnagrinėjus aktyvų teismų vaidmenį ištuokos 
bylose nuolatinę vaiko gyvenamąją vietą nustatant su tėvu ir ne tik neužtikrinant tinkamų galimybių vaikui 
bendrauti su savo tėvu, bet ir neapsaugant jo nuo psichologinės įtakos, vedančios prie „tėvo atstūmimo 
sindromo“. 

Patvirtinama, kad valstybė, įgyvendindama diskreciją šeimos, motinystės ir tėvystės apsaugos 
užtikrinimo srityje, nesilaiko teisėtų lūkesčių principo, kadangi vaikus auginantiems asmenims socialinės 
apsaugos ir socialinės paramos srityje teikiamos priemonės yra nuolat besikeičiančios. Be to, šioje srityje 
naudojamos priemonės taikomos skirtingais tikslais (vienais atvejais – siekiant sugrąžinti moteris į darbo 
rinką, kitais atvejais – siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas auginti vaikus namuose).  

Nustatyta, kad tyrimo rengimo metu valstybė didžiausią dėmesį skiria skurstančioms šeimoms, o 
kitoms vaikus auginančioms šeimoms ekonominė valstybės parama įgyvendinant pareigą užtikrinti šeimos, 
motinystės ir tėvystės apsaugą yra minimali. 

Konstatuotina, kad vaiko teisių srityje aktualiausios su ekonominiu nepritekliumi bei smurtu prieš 
vaikus susijusios problemos. Tačiau šios problemos, nors ir gilinamos tokių veiksnių, kaip mažėjančios 
namų ūkių, auginančių vaikus, pajamos, emigracija ir pan., už vaiko teises atsakingų institucijų, ypač 
socialinių darbuotojų tinklo, darbu, yra kontroliuojamos. 

Nepaisant to, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismas yra išplėtojęs praktiką apie vaikų 
išlaikymo klausimų sprendimą ir pateikęs išaiškinimus teismams, maždaug 60 tūkst. vaikų negauna jiems 
teismų priteisto išlaikymo. Šios problemos opumą švelnina veikiantis Vaikų išlaikymo fondas, iš kurio 
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daugiau nei 20 tūkst. vaikų kas mėnesį gauna išmokas. Nepaisant to, yra problemų tiek su fondo praktika 
išieškant pinigus iš skolininkų, tiek su išmokų mokėjimo procedūrų sudėtingumu, ypač tais atvejais, kai 
skolininkas linkęs piktnaudžiauti taisyklėmis, nustatančiomis fondo procedūras.  

Darytina išvada, kad valstybė ne visais atvejais užtikrina, kad šeimos, motinystės ir tėvystės apsaugos 
srityje nebūtų piktnaudžiaujama asmenims suteiktomis teisėmis. Tą liudija motinystės, tėvystės, motinystės 
(tėvystės) pašalpų mokėjimo tvarka, galiojusi beveik iki pat 2009 m. ir sudariusi galimybes asmenims 
piktnaudžiauti, įgyvendinant savo teisę į motinystės ir tėvystės apsaugą – padidinti darbo užmokestį tam 
tikru laikotarpiu, pagal kurį gaunama motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpa. Tačiau 2008 m. 
pakeitus Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo nuostatas, reguliuojančias 
kompensacinio dydžio skaičiavimą, tokia galimybė buvo užkirsta. 

Atsižvelgiant į tai, kad maždaug 200 įstatymų vartojama šeimos ar šeimos narių sąvoka, bet 
nenurodomas jos apibrėžimas, teisinio aiškumo sumetimais bei siekiant išvengti asmenų diskriminacijos, 
atskirais įstatymų veikimo atvejais reikalinga šeimos bei šeimos narių sąvokų bei apibrėžimų įstatymuose 
peržiūra ir susisteminimas. 

Remiantis tuo, kad paramos priemonių grupės vaikus auginantiems asmenims įtvirtinamos valdžioje 
vyraujant skirtingoms ideologinėms nuostatoms, siekiant užtikrinti motinystės ir tėvystės apsaugą, siūlytina 
priimti kompromisinius ilgalaikius šeimos politikos sprendimus. 

Teismuose ir kitose institucijose, susijusiose su vaiko teisių apsaugos užtikrinimu, turėtų būti be 
išankstinių nusistatymų pripažįstama, kad abu tėvai turi teisę bendrauti ir gyventi su savo vaiku, ir 
kiekvienas aptariamas atvejis turėtų būti sprendžiamas individualiai. 

Monografijos dalyje „Kultūrinių teisių užtikrinimas – teisė į mokslą“ pagrindžiama, kad viena iš 
pagrindinių teisės į mokslą užtikrinimo problemų – pernelyg siauras teisės į mokslą supratimas. Į šios teisės 
turinį įtraukiami ne visi Tarptautinio socialinių, ekonominių ir kultūrinių teisių pakto nurodomi šios teisės 
turinio aspektai (pvz., mokytojų ir dėstytojų kvalifikacija, darbo užmokestis, bendravimo su vaikais įgūdžiai 
ir pan., patenkantys į pakankamumo, prieinamumo, priimtinumo, pritaikomumo reikalavimus), nepaisant 
to, kad neįtrauktieji išlieka aktualūs sprendžiant su mokslu susijusius klausimus (pvz., biudžeto planavimas, 
socialinė apsauga ir t. t.). Tad visų šių aspektų kaip vieno komplekso suvokimas padėtų veiksmingiau 
užtikrinti teisę į mokslą. 

Mokyklų skaičiaus mažinimo problemos kelia ir mokyklos pasiekiamumo sunkumų (vertinant pagal 
pasiekiamumo kriterijų, remiantis Tarptautiniu ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktu), ir mažina 
pasitikėjimą vietos valdymo institucijomis bei motyvaciją mokytis. 

Tyrimo rengimo metu nustatyta, kad dėl gyventojų migracijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo 
procedūrų netobulumo sunku išsiaiškinti, kiek vaikų Lietuvoje lanko mokyklą. Siūlytina, siekiant užtikrinti 
teisę į mokslą bei įvertinti, kiek ši teisė yra įgyvendinama, sukurti metodiką, pagal kurią būtų nustatomas 
mokyklą lankančių vaikų skaičius. 

Neformaliojo vaikų švietimo srityje identifikuotos šios problemos: formaliojo ir neformaliojo vaikų 
švietimo nesuderinamumas (laiko bei turinio prasme), atskirtis neformaliojo vaikų švietimo sistemoje 
(veiklų trūkumas mažiau gabiems vaikams), neformaliojo vaikų švietimo subjektų stebėsenos ir kontrolės 
nepakankamumas, neformaliojo vaikų švietimo galimybes ribojantys ištekliai (ypač šeimose, auginančiose 
kelis vaikus). 

Konstatuotina, kad siekiant užtikrinti aukštojo mokslo kokybę įdiegta studijų krepšelio sistema 
kokybės gerinimo prasme vertintina nevienareikšmiškai: viena vertus, tokia sistema padeda įdiegti 
konkurenciją tarp aukštųjų mokyklų, antra vertus, tai leidžia dar daugiau stiprėti ir kelti savo prestižą 
stipresniems universitetams (pritraukiantiems geresnius studentus ir daugiau lėšų), o silpnesnės aukštosios 
mokyklos ir toliau silpnėja. 
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Nustatyta, kad nors bendrojo ugdymo mokyklų būklė nuo 2007 m. gerėja, tačiau daugiau sunkumų 
kelti mokymo kokybę iškyla gimnazijoms ir pagrindinėms mokykloms. Siūlytina mokykloms dalyvauti 
tarptautinėse kokybės reitingavimo sistemose, kad būtų įvertinti mokyklų kokybės pokyčiai. 

Siekiant užtikrinti tinkamą mokymo kokybę, didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas mokytojų 
skaičiaus pakankamumui, kaip jis suprantamas pagal Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių 
paktą, užtikrinti: mokytojai turėtų turėti saugią ir patikimą darbo aplinką, galimybes kelti kvalifikaciją ir gauti 
tinkamą atlyginimą. 
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taisyklės // Valstybės žinios, 2003, Nr. 68-3095 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1R-139 patvirtintos Arešto, terminuoto laisvės 

atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų, suimtųjų ir vaikų (kūdikių), esančių pataisos 

namų vaikų (kūdikių) namuose, materialinio buitinio aprūpinimo normos // Valstybės žinios, 2004, Nr. 93-3422 (su 

vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1R-172 patvirtintos Tardymo izoliatorių 

vidaus tvarkos taisyklės // Valstybės žinios, 2009, Nr. 68-2782 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 
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papildymais). 
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vėlesniais pakeitimais ir papildymais).  
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

nuostatų patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 1998, Nr. 84-2353 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).  
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimas Nr. 1478 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo // 
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svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 1996, Nr. 90-2099 (su vėlesniais pakeitimais ir 

papildymais). 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 853 „Dėl valstybinės smurto prieš moteris 

mažinimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2010−2012 metų plano patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 101-

4216.  

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 848 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2011–

2014 metų strategijos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2011, Nr. 89-4274. 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 519 „Dėl Valstybinio strateginio atliekų 

tvarkymo plano patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2007, Nr. 122-5003 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).  

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 836 „Dėl verslą prižiūrinčių subjektų veiklos 

pagrindinių nuostatų koncepcijos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 91-3931. 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų gyventojams išdavimo 

taisyklių“ // Valstybės žinios, 2002, Nr. 112-4992 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).  
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimas Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ // Valstybės 

žinios, 2002, Nr. 102-4574 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).  

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimas Nr. 14 „Dėl fiziologinių mitybos normų asmenims, 

laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2002, Nr. 4-98. 

 

Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus 

įstatymas // Valstybės žinios, 2011, Nr. 49-2362 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 

 

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. T-1065 „Dėl Kristaus Karaliaus 

Intronizacijos Akto Šalčininkų rajone“. Prieiga per internetą: 

<http://www.infolex.lt/salcininkai/Default.aspx?Id=3&DocId=143> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 

2010 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. A1-4. Prieiga per internetą: <http://www.vif.lt/vifa/content.php?id=19> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.).  

 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 20 d. nutarimas Nr. O3-104 „Dėl energetikos įmonių 

informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 93-4010. 

 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. kovo 19 d. nutarimas Nr. O3-66 „Dėl prekybos gamtinėmis 

dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2012, Nr. 34-1699. 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. B1-201 „Dėl Veterinarinių vaistų 

prekybos ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2004, Nr. 43-1434 (su vėlesniais pakeitimais ir 

papildymais). 

 

Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Alytaus visuomenės sveikatos 

centro, Kauno visuomenės sveikatos centro, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro, Marijampolės visuomenės sveikatos 

centro, Panevėžio visuomenės sveikatos centro, Šiaulių visuomenės sveikatos centro, Telšių visuomenės sveikatos centro, 

Tauragės visuomenės sveikatos centro, Utenos visuomenės sveikatos centro, Vilniaus visuomenės sveikatos centro 

direktorių 2012 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. V-4/V1-3/V-14/V6-3/V-5/V-4/V-9/V-3/V-6/VK-10/V-10 „Dėl Valstybinės 

visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos reorganizavimo sąlygų aprašo sudarymo“. 

Prieiga per internetą: <http://vsc.sam.lt/pub/imagelib/file/Reorganizacijos_salygu_aprasas.pdf> (prisijungta 2013 m. 

lapkričio 26 d.).  

 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 12 d. sprendimas Nr. T3-191 „Dėl Kristaus Karaliaus Intronizacijos 

Akto Vilniaus rajone“. Prieiga per internetą: <http://web.vrsa.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=2326> (prisijungta 

2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

III. Teisės aktų parengiamoji medžiaga (travaux préparatoires) 

 

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 

kodekso 50, 51 ir 106 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo papildymo 45(1) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 99, 466, 467, 472, 506 ir 507 

straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 224, 259(1) 

straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 201(3) straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 

įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 50 ir 60 straipsnių pakeitimo 

įstatymo, Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 1, 2, 3, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų 

aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą:  

<http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=136534&p_org=8&p_fix=y&p_gov=n>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

http://vsc.sam.lt/pub/imagelib/file/Reorganizacijos_salygu_aprasas.pdf
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=136534&p_org=8&p_fix=y&p_gov=n
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Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto aiškinamasis raštas. 

Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=358481> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 

 

Įstatymų projektų Nr. XIIP-337-XIIP-339 aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=444127&p_query=&p_tr2=2>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 121, 123, 125, 126, 127, 130, 131, 181 straipsnių pakeitimo ir 

papildymo įstatymo projektas Nr. XIIP-109. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438856&p_query=Su%EBmimas&p_tr2=2>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 167 ir 409 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto XIP-

3913 aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=413094&p_query=&p_tr2=2>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.84, 2.10, 2.11, 2.26, 3.269, 6.268 straipsnių 2009 m. liepos 27 d. pakeitimo 

įstatymo projekto XIP-958 aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350128&p_query=&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 

26 d.). 

 

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 49 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 261(1) straipsniu bei 

XXIV(1) skyriumi įstatymo projektas Nr. XIP-4634. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429218&p_query=&p_tr2=2>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Lietuvos Respublikos farmacinės veiklos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) IXP-823A(4). Prieiga per 

internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=225492&p_query=visuomenei%20svarstyti&p_tr2=1> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6, 16, 17, 20, 23, 27, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo 

bei 29 straipsnio 3 dalies pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIP-3938. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=413565&p_query=&p_tr2=2>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Lietuvos Respublikos gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektas Nr. XIIP-337. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=444122&p_query=&p_tr2=2>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2, 4, 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos Seimo 

priimtas, bet Respublikos Prezidento nepasirašytas). Prezidento veto 2011 m. gegužės 31 d. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=399471&p_query=&p_tr2=2>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 1, 2, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 

22, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIIP-614(3). Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460088&p_tr2=2>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=358481
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438856&p_query=Su%EBmimas&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=413094&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350128&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=399471&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460088&p_tr2=2
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Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-795 

aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą: 

 <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=138613&p_query=&p_tr2=2>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto XP-2817 

aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313090>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada „Dėl Švietimo įstatymo 31 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių 

pakeitimo įstatymo projekto“. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=444273> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.) 

 

Lietuvos Respublikos Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada „Dėl Švietimo įstatymo 31 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių pakeitimo 

įstatymo projekto („Dėl preliminaraus įvertinimo ar Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 31 straipsnio 1, 2, 3 dalių 

pakeitimo įstatymo projektas XIIP-313 neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“). Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=444732> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Pagrindinio komiteto 2011 m. lapkričio 9 d. išvada Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.84, 2.10, 2.11, 2.26, 3.269, 

6.268 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui XIP-958. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=410848&p_query=PAGRINDINIO%20KOMITETO%20I%D0V

ADA%20Civilinio%20kodekso%201.84%2C%202.10%2C%202.11%2C%202.26%2C%203.269%2C%206.268%20straips

ni%F8%20pakeitimo%20%E1statymo%20projektui%20XIP-958&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 6, 16, 21 straipsnių 

pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-1815, 2010 m. kovo 16 d. Projektas atsiimtas 2011 m. birželio 20 d. 

Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366925&p_query=&p_tr2=2> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10, 16 ir 21 straipsnių 

pakeitimo ir papildymo įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 8 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo ir 

Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei 

tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 

įstatyme, įstatymo 3, 5, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo ir 4 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektų Nr. XIP-

4769 aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=432447> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo projektas Nr. XIP-353GR. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=386577&p_query=&p_tr2=>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 36, 38, 43, 44, 46 , 

47, 49 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23(1) straipsniu įstatymo 

projekto Nr. XIP-4343 aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=422934&p_query=&p_tr2=2>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų nuosavybės teisės į religinės paskirties nekilnojamąjį turtą 

registravimo sureguliavimo įstatymo projektas XIP-2349. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=379885&p_query=&p_tr2=2>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=138613&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313090
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=410848&p_query=PAGRINDINIO%20KOMITETO%20I%D0VADA%20Civilinio%20kodekso%201.84%2C%202.10%2C%202.11%2C%202.26%2C%203.269%2C%206.268%20straipsni%F8%20pakeitimo%20%E1statymo%20projektui%20XIP-958&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=410848&p_query=PAGRINDINIO%20KOMITETO%20I%D0VADA%20Civilinio%20kodekso%201.84%2C%202.10%2C%202.11%2C%202.26%2C%203.269%2C%206.268%20straipsni%F8%20pakeitimo%20%E1statymo%20projektui%20XIP-958&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=410848&p_query=PAGRINDINIO%20KOMITETO%20I%D0VADA%20Civilinio%20kodekso%201.84%2C%202.10%2C%202.11%2C%202.26%2C%203.269%2C%206.268%20straipsni%F8%20pakeitimo%20%E1statymo%20projektui%20XIP-958&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366925&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=432447
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=386577&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=422934&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=379885&p_query=&p_tr2=2
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Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl referendumo paskelbimo dėl atominės elektrinės statybos Lietuvos 

Respublikoje“ projektas XIP-4259. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420880> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. 13-2173-01, 2013 m. 

liepos 17 d. Parengė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Prieiga per internetą:  

<http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=193383&p_query=&p_tr2=&p_org=&p_fix=n&p_gov=n> 

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas XIP-1232(2). Prieiga 

per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=358480> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. 11-4578-02. 

Prieiga per internetą:  

<http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=134710&p_query=&p_tr2=&p_org=8&p_fix=y>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21, 25, 33, 56, 57 ir 67 straipsnių pakeitimo ir 

papildymo įstatymo projekto XIP-2237 aiškinamasis raštas. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=375393&p_tr2=2> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.).  

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvada Seimo nutarimo „Dėl referendumo paskelbimo dėl atominės elektrinės statybos 

Lietuvos Respublikoje“ projektui XIP-4259. Prieiga per internetą:  

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=424855&p_query=&p_tr2=2>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Darbo grupės prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarytos Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2009-04-22 

potvarkiu Nr. 150 2009-12-31 Aiškinamasis raštas ir siūlymai dėl tolesnių strateginių tikslų Nr. 150-6. Prieiga per internetą: 

<http://www.aplinkosauga.lt/Uploads/File/150.pdf> (prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

Pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-1814(3). Prieiga per internetą: 

<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=394251&p_query=&p_tr2=2>  

(prisijungta 2013 m. lapkričio 26 d.). 

 

IV. Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktika 

 

Airey v. Ireland, 9 October 1979, Series A no. 32.  

Aksoy v. Turkey, 18 December 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI. 

Aleksa v. Lithuania, no. 27576/05, 21 July 2009.  

Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, no. 73049/01, 27 January 2007. 

Bevacqua and S. v. Bulgaria, no. 71127/01, 12 June 2008. 

Branko Tomašić and Others v. Croatia, no. 46598/06, 15 January 2009.  

Cabała v. Poland, no. 23042/02, 8 August 2006.  

Case „Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium (merits)“ v. Belgium, 23 

July 1968, Series A no. 6. 

Česnulevičius v. Lithuania, no. 13462/06, 10 January 2012.  

D.D. v. Lithuania, no. 13469/06, 14 February 2012. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420880
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=193383&p_query=&p_tr2=&p_org=&p_fix=n&p_gov=n
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=358480
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=134710&p_query=&p_tr2=&p_org=8&p_fix=y
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=375393&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=424855&p_query=&p_tr2=2
http://www.aplinkosauga.lt/Uploads/File/150.pdf
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=394251&p_query=&p_tr2=2
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{
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Decision on the admissibility Aydin v. Turkey, no 23178/94, D. R. no. 79-A. 

Decision on the admissibility Irene Wilson v. the United Kingdom, no. 10601/09. 

Denmark v. Greece, application no. 3322/67. 

Dikme v. Turkey, no. 20869/92, ECHR 2000-VIII. 

Đorđević v. Croatia, no. 41526/10, 24 July 2012. 

Dubskά v. The Czech Republic, no. 28859/11, 4 May 2011.  

Edwards v. The United Kingdom, no. 13071/87, 16 December 1992. 

Elena Kosaitė-Čypienė and others v. Lithuania, no. 69489/12, 19 October 2012. 

Esertas v. Lithuania, no. 50208/06, 31 May 2012. 

Europos Teisingumo Teismo 2013 m. balandžio 11 d. sprendimas byloje C-260/11 dėl Supreme Court of the United 

Kingdom (Jungtinė Karalystė). 

 
 

Gineitienė v. Lithuania, no. 20739/05, 27 July 2010. 

Guisset v. France, no. 33933/96, ECHR 2000-IX.  

I. and U. against Norway, no. 75531/01, 21 September 2004.  

Igarienė and Petrauskienė v. Lithuania, no. 26892/05, 21 July 2009.  

Ireland v. United Kingdom, Application no. 5310/71. 

Jasiūnienė v. Lithuania, no. 41510/98, 6 March 2003. 

Jehovah’s Witnesses of Moscow v. Russia, no. 302/02, 10 June 2010. 

Jelcovas v. Lithuania, no. 16913/04, 19 July 2011.  

Joined Cases C-20/00 Booker Aquacultur Ltd and C-64/00 Hydro Seafood GSP Ltd v. The Scottish Ministers, 10 July 2003, 

European Court of Justice, 2003 I-07411. 

 
 

Joined Cases C-541/99 Cape Snc v. Idealservice Srl and C-542/99 Idealservice MN RE Sas v. OMAI Srl., 22 November 

2001, European Court of Justice, 2001, I-09049.
 

 
 

Impar Ltd v. Lithuania, no. 13102/04, 5 January 2010. 

Jucys v. Lithuania, no. 5457/03, 8 January 2008. 

Jurevičius v. Lithuania, no. 30165/02, 14 November 2006.  

Kalpokas and Kalpokas v. Lithuania, no. 14425/03, 6 March 2007. 

Kalucza v. Hungary, no. 57693/10, 24 April 2012. 

Karalevičius v. Lithuania, no. 53254/99, 7 April 2005.  

Keenan v. the United Kingdom, Application no. 27229/95, § 93. 

Kontrová v. Slovakia, no. 7510/04, 31 May 2007. 

Kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, ECHR 2000-XI. 

L. v. the Netherlands, no. 45582/99, ECHR 2004-IV.  

Martinie v. France, no. 58675/00, 12 April 2006. 

Mouller and others v. Switzerland, no. 10737/84, 24 May 1988. 

Multi v. Italy, no. 14146/88, 23 March 1994. 

Niemietz v. Germany, 16 December 1992, Series A No. 251-B. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx#%7B%22appno%22:[%2241526/10%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["28859/11"]}
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Olsson v. Sweden (no. 1), 24 March 1988, Series A No. 130. 

Opuz v. Turkey, no. 33401/02, ECHR 2009. 

Peers v. Greece, no. 28524/95, ECHR 2001-III. 

Price v. the United Kingdom, no. 33394/96, ECHR 2001-VII. 

Rikoma Ltd v. Lithuania, no. 9668/06, 18 January 2011. 

Savenkovas v. Lithuania, no. 871/02, 18 November 2008.  

Selmouni v. France [GC], no. 25803/94, ECHR 1999-V. 

Shub v. Lithuania, no. 17064/06, ECHR, 30 June 2009.  

Salabiaku v. France, 7 October 1988, ECHR Series A no. 141-A. 

Smirnova v. Russia, 24 July 2003, Reports of Judgments and Decisions 2003-IX (extracts).  

Société Stenuit v. France, 27 February 1992, ECHR Series A no. 232-A.  

Sovtransavto Holding v. Ukraine, no. 48553/99, ECHR 2002-VII. 

Susmann v. Germany, Reports 1996 – IV. 

Tautkus v. Lithuania, no. 29474/09, 27 November 2012.  

Ternovszky v. Hungary, no. 67545/09, 14 December 2010. 
 
 

The Greek case (Applications no. 3321, Denmark v. Greece; no.3322/67, Norway v. Greece; no. 3323/67, Sweden v. 

Greece; no. 3344/67, Netherlands v. Greece).  

 
 

Tre Traktörer AB v. Sweden, 7 July 1989, ECHR Series A no. 159.  

Užkurėlienė and Others v. Lithuania, no. 62988/00, 7 April 2005. 

Valašinas v. Lithuania, no. 44558/98, ECHR 2001-VIII. 

Valiulienė v. Lithuania, no. 33234/07, 26 March 2013.  

Von Hannover v. Germany, no. 59320/00, ECHR 2004-VI. 

W. v. Switzerland, 26 January 1993, A254-A.  

 

V. Lietuvos Respublikos teismų praktika 

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1710-324/2009. 

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-181-324/2010.  

 

Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2013 m. sausio mėn. 7 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-901-

175-2012. 

 

Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2013 m. vasario mėn. 15 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-851-

579-2012. 

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo mėn. 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-603-480/2013. 

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. balandžio mėn. 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-590-

273/2013. 
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Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 21 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-1101-530/2012. 

 

Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 2 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-622-201/2013. 

 

Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 17 d. nutartis baudžiamojoje byloje 

Nr. 1S-187-2005. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 15 d. nutartis baudžiamojoje 

byloje Nr. 2K-38/2011.  

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 15 d. nutartis baudžiamojoje 

byloje Nr. 2K-243/2012. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 27 d. nutartis baudžiamojoje 

byloje Nr. 2K-588/2012.  

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 22 d. nutartis 

baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-102/2013. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-474/2000.  

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-1286/2000. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-223/2003. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-6/2004.  

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-87/2004.  

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-659/2004. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-27/2005. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-176/2005. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-568/2005. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3- 74/2006.  

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-236/2006. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-357/2006. 
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Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-612/2006 (S). 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-278/2007. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-555/2007. 

  

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-564/2007. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-7-2/2008.  

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-73/2008.  

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-

3-141/2008. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-370/2008. 

  

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-393/2008 (S). 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-411/2008. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-471/2008. 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-150/2009. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-7-204/2009. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-488/2009. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-494/2009.  

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-551/2009. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-

101/2010. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-158/2010. 
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Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-342/2010. 

  

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-441/2010. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-11/2011.  

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje 

byloje Nr. 3K-3-15/2011. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-384/2011. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-176/2011. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-20/2012.  

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-

3-81/2012. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-166/2012. 

  

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje 

Nr. 3K-3-352/2012 (S). 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 50 „Dėl teismų praktikos skiriant suėmimą ir 

namų areštą arba pratęsiant suėmimo terminą apibendrinimo apžvalgos“. 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2005 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 54 „Dėl įstatymų, reglamentuojančių tėvų 

pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, taikymo teismų praktikoje“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1993 m. gruodžio 13 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

kodekso 148 straipsnio antrosios dalies ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 93 straipsnio 1 ir 2 punktų 

atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. kovo 31 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 292 

straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. gegužės 27 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 1993 m. liepos 

15 d. įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo 

tvarkos ir sąlygų“ papildymo ir pakeitimo“ 3 punkto dalių, kuriomis pakeistos 1991 m. birželio 18 d. įstatymo „Dėl piliečių 

nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 4 straipsnio penktoji ir šeštoji dalys, bei 14, 15, 

16, 17, 18 ir 19 punktų, kuriais šio įstatymo 12 straipsnis papildytas 10, 11, 12, 13, 14 ir 15 punktais, atitikimo Lietuvos 

Respublikos Konstitucijai“. 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. spalio 19 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 1994 m. sausio 11 d 

įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos 
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ir sąlygų“ pakeitimo ir papildymo“ 1 punkto 1 papunkčio, 2 punkto 4 papunkčio ir 7 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos 

Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. kovo 8 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 1993 m. liepos 15 d. 

įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos 

ir sąlygų“ papildymo ir pakeitimo“ 8 punkto, kuriuo iš naujo išdėstytas įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 

nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 12 straipsnio pirmosios dalies 3 punktas, ir Lietuvos Respublikos 1993 m. 

liepos 15 d. įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo papildymo ir pakeitimo“ 23 punkto, kuriuo iš 

naujo išdėstytas Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 16 straipsnio septintasis punktas, atitikimo Lietuvos 

Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. balandžio 20 d. nutarimas „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos statuto 7 

bei 9.3 straipsnių, taip pat dėl Radijo ir televizijos programų transliavimo valstybinių įrenginių nuomos privačioms 

redakcijoms konkursų organizavimo techninės komisijos nuostatų 3 bei 12 punktų atitikimo Lietuvos Respublikos 

Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. birželio 20 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl 

piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 2 straipsnio atitikimo Lietuvos 

Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. balandžio 18 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos komercinių 

bankų įstatymo 37 straipsnio pirmosios dalies 7 punkto, 39 straipsnio, 40 straipsnio pirmosios bei antrosios dalių, 45 

straipsnio ir 46 straipsnio antrosios bei trečiosios dalių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės 

įstatymo 1 ir 30 straipsnių, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 1, 3 ir 11 straipsnių, taip pat Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 179 „Dėl alkoholio reklamos kontrolės“ atitikimo Lietuvos 

Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų 

įstatymo 16 straipsnio pirmosios dalies 2 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. liepos 10 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių 

administravimo įstatymo 55 straipsnio antrosios dalies 1 punkto, 56 straipsnio ketvirtosios dalies 1, 2 punktų ir 58 straipsnio 

trečiosios dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1991 m. rugpjūčio 14 d. nutarimo Nr. 329 „Dėl miškams padarytos žalos atlyginimo“ 3.4 punkto 3 pastraipos atitikimo 

Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. liepos 9 d. nutarimas „Dėl 1996 m. liepos 2 d. ir 1997 m. sausio 9 d. 

įstatymų, kuriais buvo padaryti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 310 straipsnio pakeitimai ir papildymai, 

atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodžio 9 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

kodekso 105 straipsnio sankcijoje numatytos mirties bausmės atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 6 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos telekomunikacijų 

įstatymo 8 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių bei 16 straipsnio 7, 8 ir 9 dalių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 

1 straipsnio 5 punkto, 10 straipsnio 3 ir 4 dalių, 15 straipsnio 1 dalies, 20 straipsnio, 21 straipsnio 2 punkto, 32 straipsnio 2 

dalies, 34 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių, 35 straipsnio 2 ir 5 punktų, 37 straipsnio 2 punkto ir 38 straipsnio 2 ir 3 punktų atitikimo 

Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 
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 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos žalos, padarytos 

neteisėtais kvotos, tardymo, prokuratūros ir teismo veiksmais, atlyginimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1 

dalies 1 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. liepos 5 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės 

pažeidimų kodekso 21410 straipsnio 1 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. spalio 18 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 

„Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos mokesčių 

administravimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir dėl Lietuvos Respublikos 

Seimo nutarimo „Dėl strateginio investuotojo pripažinimo“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos 

Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymui“. 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. balandžio 2 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių 

nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalių, 12 straipsnio 3 punkto, 16 

straipsnio 3 dalies ir šio straipsnio 9 dalies 5 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir dėl šio įstatymo 5 

straipsnio 2, 3, 4 bei 5 dalių ir 12 straipsnio 3 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje 

dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo 8 

straipsniui“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. kovo 14 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 573 

straipsnio (1994 m. gegužės 17 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos telekomunikacijų 

įstatymo (2000 m. liepos 11 d. redakcija) 27 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo 27 

straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo (2002 m. liepos 5 d. 

redakcija) 57 straipsnio 4 dalies, Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo (1997 m. gegužės 22 d. redakcija) 7 

straipsnio 3 dalies 4 punkto, Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo (2002 m. birželio 20 d. redakcija) 7 

straipsnio 3 dalies 6 punkto, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 48 straipsnio 1 dalies (1961 m. birželio 

26 d. redakcija) ir 75 straipsnio 1 dalies (1975 m. sausio 29 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. spalio 23 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės 

informavimo įstatymo 8 straipsnio ir 14 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės 

tarnybos įstatymo 69 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 

(2000 m. kovo 16 d. redakcija) 1 dalies 9 punkto ir Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų 

įstatymo 2 straipsnio (1999 m. gruodžio 16 d. redakcija) 1 dalies 5 punkto bei 23 straipsnio (1994 m. gruodžio 21 d., 

2000 m. gruodžio 21 d., 2001 m. gegužės 8 d. redakcijos) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. vasario 11 d. sprendimas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio 

Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimo išaiškinimo“. 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 5 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 

Tarybos 1990 m. rugsėjo 27 d. nutarimo Nr. I-619 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų garantijų įstatymo 

taikymo“ 1 punkto, taip pat dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. 808 „Dėl socialinės 

pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų 6.1.1 

punkto (1996 m. lapkričio 6 d. redakcija), 6.1.4 punkto (1996 m. lapkričio 6 d. redakcija), 6.1.5 punkto (1996 m. lapkričio 

6 d. redakcija), 7 punkto (1996 m. lapkričio 6 d. redakcija), 9 punkto ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. 

balandžio 17 d. nutarimu Nr. 441 „Dėl socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų 

socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų 5.1.1 punkto, 5.1.7 punkto (2000 m. balandžio 17 d. ir 2000 m. liepos 

14 d. redakcijos), 5.1.8 punkto (2000 m. balandžio 17 d. ir 2000 m. liepos 14 d. redakcijos), 5.4, 5.5.2, 9 punktų atitikties 
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Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų garantijų įstatymo 10 straipsnio (1994 m. 

lapkričio 3 d. redakcija) 1 daliai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos medžioklės 

įstatymo 7 straipsnio 2 dalies, 8 straipsnio 1, 9, 10 dalių, 13 straipsnio 2 dalies, 18 straipsnio 7 dalies ir 22 straipsnio 3, 6, 7 

dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos kompensacijų už 

valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, 

numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 straipsnio 1 dalies (1999 m. 

gruodžio 23 d. redakcija) bei 2 dalies (1999 m. gruodžio 23 d. redakcija) ir dėl Lietuvos Respublikos kompensacijų už 

valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir 

lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 

(2003 m. spalio 14 d. redakcija) bei 2 dalies (2003 m. spalio 14 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 3 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės 

įstatymo 21 straipsnio 2 dalies (2000 m. kovo 16 d. redakcija), 3 dalies (2002 m. birželio 11 d. redakcija), 4 dalies (1999 m. 

gegužės 11 d. redakcija), 7 dalies (2002 m. birželio 11 d. redakcija) ir dėl šio įstatymo (2003 m. lapkričio 20 d. redakcija) 26 

straipsnio 5, 7, 14 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų 

įstatymo, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 „Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo“ patvirtinto statybų 

privačioje žemėje reglamento nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dėl Lietuvos Respublikos saugomų 

teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 

straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų 

konstitucinio įstatymo (1996 m. birželio 20 d. redakcija) nuostatoms, taip pat dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 „Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo“ patvirtinto statybų 

privačioje žemėje reglamento 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės 

įstatymo nuostatoms“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimas „Dėl teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos 

Respublikos pilietybės santykius, nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. birželio 7 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso 

kodekso 4, 165 straipsnių (2002 m. vasario 28 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 22 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos teisėjų 

valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnio (2002 m. liepos 2 d., 2004 m. lapkričio 4 d., 2005 m. gegužės 19 d., 2006 m. 

birželio 8 d. redakcijos) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio 

Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 1 straipsnio 5 punkto, 10 straipsnio 3 

ir 4 dalių, 15 straipsnio 1 dalies, 20 straipsnio, 21 straipsnio 2 punkto, 32 straipsnio 2 dalies, 34 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių, 35 

straipsnio 2 ir 5 punktų, 37 straipsnio 2 punkto ir 38 straipsnio 2 ir 3 punktų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ 

motyvuojamosios dalies I skyriaus 6 punkto nuostatų išaiškinimo, taip pat dėl pareiškėjo – Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministro prašymo išaiškinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. vasario 28 d. nutarimo „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. 1164 „Dėl dalies Žemės ūkio ministerijos įmonių paskolų 

kapitalizavimo“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos biudžetinės sandaros įstatymo 13 

straipsniui, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymo 9 straipsniui ir 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 43 straipsnio pirmajai daliai“ motyvuojamosios dalies 1 punktą“.  
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Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės 

įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 

20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir 

Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų 

Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių atitikties Lietuvos Respublikos 

Konstitucijai, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymui“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. kovo 15 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

vasario 6 d. nutarimu Nr. 177 „Dėl Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklių 

patvirtinimo“ (2004 m. rugpjūčio 31 d. redakcija) patvirtintų Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo 

licencijavimo taisyklių (2004 m. rugpjūčio 31 d. redakcija) 34 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. rugsėjo 17 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos tabako kontrolės 

įstatymo 26 straipsnio 5 dalies (2003 m. lapkričio 20 d. redakcija), 17 dalies (2003 m. lapkričio 20 d. redakcija), 33 

straipsnio (2003 m. lapkričio 20 d. redakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 383 

„Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir Tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ 

patvirtintų Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 39 punkto (2006 m. gruodžio 18 d. redakcija), 40 

punkto (2006 m. gruodžio 18 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento, jam 

pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies (2000 m. 

liepos 13 d., 2005 m. gegužės 19 d. redakcijos), 11 straipsnio 5 dalies (2000 m. gruodžio 21 d. redakcija), 11 straipsnio 3 

dalies (2005 m. gegužės 19 d. redakcija), Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 

straipsnio 12 dalies (2007 m. sausio 18 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. sausio 15 d. sprendimas „Dėl Konstitucinio Teismo nutarimų nuostatų, 

susijusių su Seimo narių atlyginimo mažinimu, išaiškinimo“. 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. kovo 2 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos atominės elektrinės 

įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. kovo 27 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos prekių ženklų 

įstatymo 51 straipsnio (2000 m. spalio 10 d. redakcija) 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 22 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų 

planavimo įstatymo (2004 m. sausio 15 d. redakcija) 22 straipsnio 6 dalies (2006 m. birželio 8 d. redakcija) atitikties 

Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 635 „Dėl 

detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

patvirtinto detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo 7.2 

punkto (2007 m. sausio 15 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos teritorijų 

planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatoms ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

gegužės 9 d. nutarimo Nr. 641 „Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos patvirtinimo“ 1 punktu 

patvirtintos miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos 7.4 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, 

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatoms“. 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinių 

socialinio draudimo pensijų įstatymo 30 straipsnio (2005 m. gegužės 19 d. redakcija), 32 straipsnio 4 dalies (2005 m. 

gegužės 19 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės 

tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies (2002 m. balandžio 23 d., 2007 m. birželio 7 d. redakcijos) atitikties Lietuvos 

Respublikos Konstitucijai“.  
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Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. vasario 3 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos transporto 

priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (2004 m. kovo 5 d. redakcija) 11 straipsnio 1 

dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas „Dėl Lietuvos Respublikos 

Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2006 m. sausio 16 d., 2007 m. rugsėjo 26 d., 

2007 m. spalio 22 d., 2007 m. lapkričio 22 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimų ir 2009 m. sausio 15 d. sprendimo 

nuostatų išaiškinimo“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. 

birželio 3 d. nutarimu Nr. X-1569 „Dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo“ patvirtintos Valstybinės 

šeimos politikos koncepcijos nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. sausio 6 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir 

gretutinių teisių įstatymo (1999 m. gegužės 18 d. redakcija) 67 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos 

Konstitucijai“. 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas „Dėl pensijų perskaičiavimo ir mokėjimo 

valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai“. 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. gegužės 10 d. sprendimas „Dėl pareiškėjo – Lietuvos Respublikos 

Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 

atkūrimo įstatymo nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 9 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1195 „Dėl Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine 

įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir Darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo 

sąlygų patvirtinimo“ patvirtintos Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo 

laiko sutrumpinimo tvarkos 6 punkto (2009 m. balandžio 29 d. redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 

liepos 18 d. nutarimu Nr. 941 „Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir 

šių atostogų trukmės patvirtinimo“ patvirtintų kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas 

atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės 4 punkto (2009 m. balandžio 29 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos 

Konstitucijai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksui“. 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio 

socialinio draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės 

socialinio draudimo įstatymo ir jo pakeitimo įstatymo kai kurių nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimas „Dėl valstybės tarnautojų ir teisėjų atlyginimų 

mažinimo“.  

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A
3
-11-2004. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. birželio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A
7
-720-2004. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A15-39/2005. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N
6
-1313/2006.  

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-334/07. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=370273&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=370273&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=370273&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=370273&p_query=&p_tr2=2
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A
822

-261/2009. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A
63

-429/2009. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A
146

-1137/2009. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio mėn. 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-525-844/2010.  

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A
556

-393/2010. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio mėn. 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-502-1684-

10. 

  

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A
662

-2635/2011. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A
525

- 683/2011. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo mėn. 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-261-382-12. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A
502

-216/2012. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A
552

-1522/2012.  

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A
552

-1974/2012. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A
442

-1319/2012. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I
822

-29/2012. 

 

Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2013 m. liepos mėn. 8 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-

595-519-2013. 

 

Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2013 m. liepos mėn. 1 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-562-

519-2013. 

 

Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2013 m. birželio mėn. 26 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-

558-519-2013. 

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario mėn. 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. Ik-967-95/2011. 

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio mėn. 6 d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje 

Nr. ATP-676-533/2012. 

 

Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2011 m. spalio 14 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1K-618-

303/2011. 

 

Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2012 m. birželio 12 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-

422-318/2012. 

 

Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2012 m. spalio 26 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-843-

628/2012. 

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 1A-1057/10.  
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Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 1K-15-495-2012. 

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-117-640/2012. 

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-755-464/2012. 

  

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1699-881/2012. 

 

Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. liepos 16 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. PK-289-536/2010.  

 

Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. sausio 18 d. nuosprendis baudžiamojoje Nr. 1-41-88/2012. 

 

Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007 m. sausio 15 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-172-149/2007. 

 

Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007 m. sausio 25 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 79-1-00192-13. 

 

Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. birželio 10 d. baudžiamasis įsakymas Nr. 1-510-648/08. 

 

Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. liepos 2 d. baudžiamasis įsakymas Nr. 1-608-497/09. 

 

Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. birželio 29 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. PK-76-655/12. 
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THE MOST RELEVANT PROBLEMS OF ENSURING OF 
HUMAN RIGHTS IN LITHUANIA 2008-2013: LEGAL RESEARCH 

 

Summary 

 
In the monograph, which was prepared on the basis of renewed scientific studies, the systematic research 
of human rights condition in Lithuania was set out which revealed the set of problems related to the legal 
regulation and practical ensuring of civil, political, economic, social and cultural rights and freedoms. The 
research allowed to perform analysis of the most problematic areas and to formulate recommendations 
how to improve them. Authors of the research referred to the analysis of legal acts and other documents, 
statistical data, scientific literature, interviews with experts in different areas, as well as, the most frequent 
publications in the news portal Delfi in recent years, related to human rights issues, or publications which 
have reached the maximum number of comments and the data of public opinion survey about the 
enforcement of certain human rights. 

The cases of violation and failure to implement the principles of rule of law state (i.e. the legal 
certainty, legitimate expectations, prohibition of arbitrary, prevention of abuse of other people by certain 
group of individuals, non-discrimination and equality under the law, reasonable limitation of human rights), 
which were chosen as criteria of evaluation of failure to ensure human rights, confirmed the insufficiency 
and weaknesses of legal regulation in Lithuania in the sphere of human rights and freedoms. 

Non-complexity/non-systematicity, inconsistency, intricacy, uncertainty, and often - instability 
(which may be potential or officially recognized but adjusted), unconstitutionality, and in some cases 
nonconformity with international standards of human rights protection, as well as the inaccessibility of 
legal regulation are considered to be unsuitable material guarantees of human rights and freedoms, and 
therefore regarded as weaknesses.  

The authors analyzed a wide range of relevant issues (those which are not solved, although the state 
recognized the need to address them; those whose solutions are treated as completely inappropriate; those 
whose solutions, according to the authors, could be more appropriate and effective; less relevant problems, 
compared with the stated before, whose proper solution may be a sufficient step to strengthen the 
guarantees of human rights), prepared the proposals, covering mainly the legal means which could improve 
the condition of legal regulation of human rights and their practical ensuring. 

Two problematic aspects of secondary legal aid which is guaranteed by the state and related to 
persons providing such assistance were highlighted and examined in the part of the monograph named 
„The protection of guarantees of human rights - the aspect of right to a fair trial: secondary legal aid guaranteed by the state in 
civil, administrative and criminal cases“. 

Firstly, the study has showed that although the demand of secondary legal aid is obviously increasing, 
however, the number of lawyers, providing such assistance, is only slightly rising. Therefore they have a 
heavy workload and do not have enough time to properly prepare for the representation in the court.  

Secondly, it is worth to distinguish cases when lawyers who are providing legal aid which is 
guaranteed by the state do not have proper qualification and competence, as well as, cases where the state 
lawyer does not actually have an opportunity to properly get ready for a defense. 

Addressing these problems, it is proposed to provide an opportunity for assistants of an attorney to 
provide secondary legal aid. Also, it is proposed to allow for applicants to choose an attorney from any city 
of the country, if he agrees to help. In order to ensure the quality of legal aid, special trainings for attorneys 
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who are providing secondary legal aid should be organized. It is also advisable to prepare the rules for the 
assessment of quality of such assistance. 

 The analysis of situation of imposition of pretrial detention, as one of the measures of suppression, 
was carried out in a chapter of the monograph titled “The right to a physical freedom: the context of guarantees of 
person’s detention“. The analysis allowed to distinguish and to analyze the two problematic aspects of the 
imposition of this detention: (1) non application of pretrial detention as an ultima ratio measure; (2) 
imposition of pretrial detention by arguments based only on the severity of the crime and the severe 
sanction of imprisonment which is provided by the law. It was found that, firstly, some of the suspects are 
arrested not seeking for the smooth functioning of the process and ensuring prevention, as it is indicated in 
the Code of Criminal Procedure of the Republic of Lithuania in Article 119, but in order to obtain a 
confession or to facilitate pretrial investigation.  

 Secondly, the courts often do not justify why they impose pretrial detention rather than other less 
restrictive measures which can achieve goals indicated in the Article 119 of Code of Criminal Procedure of 
the Republic of Lithuania. The unevenness of case law can be emphasized, when the severity of the 
sanction and the seriousness of the crime in some cases is recognized as sufficient  reason for the 
appointment of pretrial detention, and in others cases as insufficient. It is proposed to form a Lithuanian 
case law, according to the jurisprudence of European Court of Human Rights regarding the pretrial 
detention in cases of serious crime and when law provides a strict imprisonment sentence, i.e. the basis of 
this detention in the case of probability that the suspect will flee or hide should be justified by a set of 
circumstance which are relevant for a case, instead of just mentioning the strictness of a penalty. It is 
recommended to provide a possibility for a judge of pre-trial investigation to give other measure of 
suppression for a temporarily detained person. Also, a more active role of the defenders should be 
permitted in a process of pretrial detention, i.e. the opportunity to offer an alternative measure of 
suppression. 

 Three problematic aspects of the right not to be tortured and the right to freedom from cruel, 
inhuman and degrading treatment or such punishment were identified and analyzed in a chapter, named 
"The right not to be tortured and right to freedom from cruel, inhuman or degrading treatment or such punishment: the context 
of conditions of imprisonment“: (1) inappropriate physical conditions of prisoners; (2) the lack of protection 
from violence of other inmates; (3) the lack of protection of vulnerable persons in prisons. 

 Firstly, the study has showed that the physical conditions of imprisonment are the most difficult 
problem which requires large financial resources and unpopular political decisions. Also, the study has 
revealed the weaknesses of legal regulation seeking to ensure adequate conditions of imprisonment. 
Lithuanian legislation does not meet the standards of many international legal acts, which ensures human 
rights of persons held in prisons. Concerning the gaps which were discussed in the research, the author 
suggests to reconsider the legislation which regulates the work of prisons, and to balance them with the 
requirements and recommendations of international legal acts. 

Secondly, the study has highlighted that the protection of prisoners from harmful effects of the 
criminal subculture and from violence by other inmates is not appropriately guaranteed in Lithuanian 
prisons. The lack of such protection, according to the European Court of Human Rights, is seen as a 
violation of third article of European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. The 
research has found that Lithuanian legal acts and their practical application are not fully consistent with the 
peculiarities of the subculture. Because of that inmates are not sufficiently legally protected against the 
violence of other prisoners which is determined by criminal subculture. Therefore, the author suggests: (1) 
to limit the application of disciplinary sanctions in cases when there is a suspicion that the offense was 
committed because of rules of prison subculture; (2) to create the protection tools to those inmates who do 
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not wish to participate in the subculture, and therefore who want to be isolated from other prisoners; (3) to 
establish the higher requirements of qualification for supervisors. 

Thirdly, the study states that the problem of protection of rights of vulnerable persons is related with 
the lack of quality of health care services, as well as, with the lack of legal acts ensuring increased security 
for such persons. Also, the problem exists because of the fact that there are no adequate conditions of 
detention for the disabled persons. In particular, it should be emphasized that there are insufficient health 
care facilities for prisoners with addictions, compared to corresponding facilities for people not being in 
prison. In order to improve the situation of vulnerable persons in prisons, the author proposes to transfer 
the function of health care of prisoners to the Ministry of Health of the Republic of Lithuania. 

Two problematic aspects of implementation of right to the protection against the domestic violence 
are identified and analyzed in chapter, titled „The protection against domestic violence": (1) challenges of complex 
regulatory of domestic violence and (2) the lack of practical assurance of rights of victims and offenders’.  

Firstly, it was found that, despite the adoption of a special law against the domestic violence, the 
prevention of domestic violence is based on the means of criminal law and criminal procedure law. Also, 
the complex prevention of domestic violence is not receiving enough attention, as well as, there is still a 
lack of coordination between the formal and informal subjects of social control: among the law 
enforcement institutions and organizations (associations) which are working with the victims of domestic 
violence, and organizations (associations) which are working with the offenders. In addition, forms of 
domestic violence are not clearly differentiated, and the relationship between special law and Criminal Law 
and Criminal Procedure Law is not purified. 

Secondly, the research has indicated that the rights of victims and witnesses of domestic violence are 
not enough protected. In the law against the domestic violence practically there is no norms for the 
protection of witnesses of domestic violence. Provision in the paragraph 1 of Article 9 of the before 
mentioned law („upon informing the victim“) should be applied in such a way that all cases of domestic 
violence would be reported to the organization that provides assistance to the victims, and hereby the 
necessary support would be given for all victims of domestic violence. Concerning the fact that domestic 
violence in practice is relatively rarely considered as a criminal offense, it is suggested that the term of the 
appointment of security measures should be related not only to the criminal proceedings, but also, inter alia, 
to the divorce process or to the request of a victim. The research also confirmed that the rights of 
perpetrators are insufficiently guaranteed. According to the statistical data showing that the number of pre-
trial investigations is almost three times lower than the number of recorded calls on domestic violence, the 
milder and more adequate preventive measures (such as, psychosocial and legal support for all family 
members or relatives; courses on the management of aggression, anger and other destructive emotions) are 
required. It is suggested that the repressive nature of the existing measures should be compensated by the 
improvement of social infrastructure (such as, a new place of residence should be provided for the 
perpetrator, allowing a temporary stay in a common lodging-house). 

Two problematic aspects of privacy protection and its legal regulation and practical ensuring are 
distinguished and analyzed in the chapter named „The right to privacy“: (1) the violations of privacy in the 
mass media and (2) the problems of privacy protection in a cyberspace. 

Firstly, the fact of misuse of freedom of information by the mass media, which causes the privacy 
breaches, was confirmed. Such situation arises as a result of the lack of media culture, as well as because of 
the complexity of relationship between different rights and freedoms. In the cases of public dissemination 
of information about a person's private life, a conflict between the right to privacy and freedom of 
information arises, so it is necessary to find a proper balance of these different legal values. The author 
concludes, that it is quite difficult to find such a balance, because seeking to solve cases of privacy 
violation, it is necessary to take into account certain evaluative criteria, which can be interpreted in 
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different ways. The research also confirmed that the protection of the right to privacy in Lithuanian case 
law is complicated because of the fact that relatively small, limited amounts are awarded for the damages of 
privacy violations. The courts, solving such cases, should take into account the financial status of the 
perpetrator. It is worth mentioning, that the powers of institutions of mass media self-regulation and 
control are limited ensuring ethical content of the mass media. Concerning the purpose and functions of 
these institutions and the need of a free press in a democratic society, the extension of powers of such 
institutions to give stricter sanctions is risky, because balance between the protection of privacy and the 
freedom of information could be violated. It is suggested that these institutions should more actively use 
their powers defined by the law, and to publicize their decisions as widely as possible. 

Secondly, concerning the problem related with a cyberspace and responsibility for the comments in 
various websites, the current legal regime when a commentator is treated as legally responsible, and a site 
manager, if he deletes the wrong comment after he is informed about it avoids responsibility, is regarded as 
optimal, because the responsibility of website manager would be seen as a restriction which is 
disproportionately limiting the freedom of a press. Seeking for the greater protection of privacy in a 
cyberspace, it is proposed to encourage the managers of websites to implement certain technical measures, 
i.e. installation of proper filters, obligatory registration of commentators, quick removal of information of 
private content from the website, submitting information to the law enforcement authorities about the 
people who uploaded offending information, etc. 

Two fields of regulation and practical assurance of freedom of expression and freedom of 
information which have some disadvantages and weaknesses and therefore need a correction and 
improvement are identified and analyzed in the chapter titled „The freedom of expression and the freedom of 
information”.  

Firstly, the research indicates that legal regulation of Lithuania does not determine exceptional cases 
in which the source of information of the journalist can be revealed. The author also confirms that the 
imperative of Lithuanian Constitutional Court, which states that journalist must identify his source of 
information only in those cases when all other measures of disclosure of source of information are already 
used, is not legally implemented. Therefore it is proposed to determine in which specific cases the source 
of information could be revealed and what legal responsibility a journalist has if he do not perform the 
court decision to reveal the source of information. 

Secondly, concerning the fact that determination of criminal liability for the slander and insult is one 
of the main factors inhibiting the development of freedom of expression in order to improve the situation 
of the freedom of speech, it is recommended that the criminal liability in these cases would be applied as 
little as possible and the priority would be given to the civil liability. 

Two problematic areas of legal regulation of freedom and its practical ensuring are highlighted and 
analyzed in the chapter „The freedom of thought, conscience and religion": (1) the differences of rights of believers 
belonging to the traditional religious communities and of believers who do not belong to any of such 
communities; (2) the constraints of freedom of thought, conscience and religion in the context of the 
principle of separateness of state and the church. 

Firstly, the research highlights the difference of legal status which have traditional and other (state-
recognized or unrecognized) religious confessions and therefore different rights of believers belonging to 
such religious organizations or confessions. It is suggested that certain areas should be legally regulated, 
especially those which because of clash of the freedom of religion and the right to healthcare may cause 
negative reaction of state institutions towards certain group of people. It is proposed to balance the 
freedom of religion and the right to healthcare, e.g. in cases of religious circumcision of the child, or when 
child’s parents do not agree that certain medical procedures would be performed because of religious 
beliefs, such as blood transfusion. It is also recommended to change the fourth part of 2 and 19 Articles of 
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the Law of Social Services of the Republic of Lithuania, which states that a formal functions of pastoral 
care can execute delegates from any religious organization. It is also proposed to reformulate the direction 
of state budget funds allocated to the religious communities, considering that the funds are used for the 
maintenance and protection of specific public facilities, no matter to which religious community they 
belong. 

Secondly, in some cases interference of the State or interference of the Catholic Church in each 
other's domain was observed and therefore an incomplete respect to the principle of separateness of 
church and the state is noticed. Considering a possible conflict between the so-called Kings’ Christ 
enthronization acts, which were adopted by Vilnius district municipality and municipality of Šalčininkai, 
and the Constitution of the Republic of Lithuania, it is concluded that the enthronization acts must be 
declared as invalid. 

Analyzing the problems which arise during the implementation of human right to property, three the 
most relevant areas of legal regulation and its implementation were indicated in the chapter named "The 
right to property": (1) restrictions of rights of owners of private forests and land which have the status of 
protected area; (2) restoration of property rights to the real estate objects; (3) and the problems of 
protection of intellectual property rights. 

Firstly, analyzing the rights of owners of private forests and land with a status of protected area, 
disproportionate restrictions of rights of landowners are noticed, which appear as the constraints of right 
to the free usage and disposition, as the lack of protection of owner's interest, and as an improper 
implementation of compensation system. Author proposes to make an adjustments in these 
disproportionate restrictions, ensuring the composition of protecting contracts, as well as possibilities to 
make a claim for the establishment of the new protected areas, for the change of a status of protected areas 
or their limits, for the determination and changes of operational restrictions, as well as informing the 
owners about the new restrictions and compensations, and incorporating owners into the process of 
making the constraints. 

Secondly, it was found that inadequate legal regulation and inappropriate administration of 
restoration of property rights has led to the lack of available refundable land in the cities, and to practically 
inoperative mechanism of compensation for the land which is purchased by the state or the situation when 
this mechanism does not meet the interests of the owners. Therefore the failure to implement the 
restoration of property rights to the real estate is evident. In order to complete the process of restoration 
of property rights to the real estate, it is appropriate to indicate that city land which is used or leased by 
individuals or legal entities, including that land which is necessary for the usage of buildings and structures 
managed by the right of ownership, would be returned in kind ensuring adequate proceeding of 
mechanisms of compensation for the land purchased from the state. 

Thirdly, the research has showed that the protection of rights of authors and owners of falsified 
trademarks is ineffective. It is proposed that these problems should be solved using both legal and non-
legal measures: by setting the terms and conditions of compensatory payment of wages for the 
reprographic reproduction, by informing the society, and strengthening cooperation between customs at 
the international level. 

In the part, titled „The ensuring of political rights - the right to directly participate in the governance of a country", 
three problematic aspects of this right are identified and analyzed: (1) the assumption of right to participate 
in the governance of a country (the issue of a dual citizenship); (2) participation in the legislative process 
(the right of legislative initiative, encumbrances of implementation of right to referendum and problems of 
implementation of the right to petition); (3) the passive use of elders institute. 
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Firstly, the analysis of the of a dual citizenship showed that concerning the official constitutional 
doctrine the legitimation of dual citizenship is only possible by changing the Constitution of the Republic 
of Lithuania. 

Secondly, it was confirmed that the statutory requirements to collect many signatures to initiate the 
legislation and the referendum strongly constrain the capacities of the citizens to implement the right of 
legislation and referendum initiative. A suggestion to extend the deadlines for collection of signatures and 
(or) to reduce the requirements for the minimal number of signatures is associated with democracy-
building opportunities. A recommendation to initiate civic education program that would introduce the 
opportunities to participate in the governance of the state, as well concerning procedural issues that mostly 
hinder the implementation of this right (for example, disseminating information about the requirements for 
starting a petition and about the reasons of rejecting them, encouraging individuals to make public actions 
(like providing the signatures for initiatives and so on)). 

Thirdly, the findings reveal a passive use of the function of elders because there is a lack of initiative 
among citizens. Although citizens have legal options and mechanisms to participate in the governance of 
their country in their local area. In general, in order to increase citizens' participation in implementing the 
right to participate directly in governing the country, it is proposed to raise awareness of the citizens about 
the opportunities to take part in governing the state. 

In the chapter of monograph, titled “The right to freedom and initiative of economic activity”, there are 
highlighted and analyzed three problematic areas in legal regulation and its practical implementation: 
insufficient perception of the right to freedom of economic activity, weaknesses in regulation of economic 
activity and the lack of legal safeguards in imposing economic sanctions on economic entities. There are 
proposed measures for improving and clarifying legal concept, legal regulation and imposing economic 
sanctions on economic entities. 

Firstly, it is justified that the right of freedom to economic activity and initiative in society are not 
always clearly understood. It is insufficiently identified in the scientific legal discourse as well, and 
implementation of this right (that can be identified a right to economic freedom) is being analysed by 
economists more often than by lawyers. It is noted that in the context of development of a modern law 
more attention is paid to the human rights institute that becomes a backbone for a modern legal system, 
the right to freedom of economic activity and initiative in the Constitution of the Republic of Lithuania, 
Article 46, paragraph 1 is perceived primarily as a human right, and together – as a leading principle of state 
economy. 

Secondly, analyzed problems of implementing this right are related to a lack of reasonable and 
transparent limitations of economic activity and inadequate legal regulation.  Analyzing examples of the 
construction activities and the services related to public health, some questions are raised: whether it is 
properly consulted with the society, interest groups and institutions involved while deciding on limitations 
for economic activity; whether legal regulation is predictable, continuous, publicly accessible and meets the 
principle of legitimate expectations, etc. It was found that there is a lack of legal certainty and a systematic 
approach towards the licensed economic activities: the fundamental principles of licensing, i.e., restrictions 
of the right to engage in economic activity, are established in Resolution of the Government of the 
Republic of Lithuania, i.e., in the act of lower legal force than a law, which is opposed to the requirements 
of a constitutional doctrine; there increases risk for corruption if licensing regime is applied too broadly 
and in unjustified way, etc.  

 Thirdly, there are analyzed the problems regarding application of economic sanctions to economic 
entities: procedural guarantees in different legal acts that are applied for the actors involved in economic 
activity, legal regulation that was recognized to be unconstitutional, activities and institutional framework 
of the entities engaged in supervising the economic actors. There are identified situations that burdensome 
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economic activity (e.g., a lack of equality against the law for economic entities, potential discrimination, 
disproportionate burden of maintenance actions, etc.). 

The chapter of monograph, called "Consumer rights", identifies and analyses two problematic aspects 
about ensuring the rights of individuals: (1) unsystematic protection of consumer rights and (2) a large 
share of the financial burden for the consumers when speaking of consumption of essential goods and 
services. 

Firstly, it is concluded that the issues in protection of consumer rights are not always linked to other 
related areas, in particular, to the implementation of economic freedom and to ensuring fair competition. 
Consumer rights issues are regulated unsystematically. It is caused by a non-separation or duplication of 
institutional competencies of consumer protection agencies, a lack of efficacy in consumer protection 
measures, low confidence in the consumer rights defending institutions. The current concept of consumer 
in Lithuanian law is recognized as being too narrow, which means that not all consumer groups have 
access to equal protection of their rights. 

Secondly, it was found that higher prices in separate markets of goods and services appear due to 
lack of competition. This detriment of consumers interests is especially visible in case of citizens of low 
and middle income that purchase the goods and (or) services that are inevitable (essential goods). In the 
study there were distinguished the heat and pharmaceutical sectors, that lack of competition, and food and 
consumer goods sectors in which during the research period there were attempts to limit competition. 

It is proposed to draw attention to the fact that there should be facilitated functioning of competitive 
markets because an effective competition is a crucial condition that the price is not too high for consumers 
in heat, pharmaceuticals and other essential goods and services. It is recommended to revise and optimize 
functions and competences of the institutions that are empowered to defend customer rights, as well as to 
achieve a coherent and integrated, rather than fragmented and mechanical, transfer of the European Union 
legal norms to the national legal regulation. 

In the chapter of monograph, titled "The right to work", there are identified and analyzed four 
problematic aspects in ensuring this right in a context of finding a balance between the conflicting 
interests: (1) having an insufficient protection on terminating the contract, (2) selection of inappropriate 
means to create and extend fixed-term contracts, and non-discriminatory basis, (3) difficulties of 
implementation of the right to a fair remuneration for work and (4) obstacles to the implementation of the 
right to strike. 

Firstly, it was found that change of the legal regulation in cases of dismissal, which was done because 
of the economic crisis, in order to facilitate a financial burden for the employers by empowering them to 
make severance pay for dismissed workers in parts, significantly amounted to greater discriminatory 
conditions regarding the employees that receive severance payments from the public sector. 

Secondly, the legislator specifically allotting termination of a fixed-term contract only in exceptional 
cases, in addition, linking it to Lithuanian Labour Code, Article 129, paragraph 2, imposed more stringent 
conditions on termination of the fixed-term contract than to the undated contract. And, thus, equal 
employment opportunities for those who are working under open-ended contracts have been violated. 
Therefore it is proposed a provision to the Labour Code of the Republic of Lithuania, Article 111 which 
would ensure that if the same employee enters a second fixed-term contract for the same position or work, 
it shall be considered as if the contract is concluded for an indefinite period of time. 

Thirdly, it is stated that the minimum wage rate in Lithuania is not based on any method of 
calculation. It was confirmed that the minimum amount of net monthly salary is less than 60 percent of the 
net national average wage, i.e. it does not reach even 50 percent of the net average wage and, therefore, is it 
is less than the poverty line in the country. Thus, it is recognized that the minimum wage rate in the 
Republic of Lithuania does not meet European Social Charter Article 4, paragraph 1, which means that the 



 

-377- 

 

worker's right to a fair remuneration is not guaranteed. It is proposed that Labour Code of the Republic of 
Lithuania would set the amount of the minimum monthly salary which calculations should be based on 
two indicators: the net average wage – at least 60 percent of the latter's size, and poverty level – must be 
greater than this threshold, which is 50 percent of the net average wage. 

Fourthly, it is confirmed that the court, in assessing whether a strike is legal and whether it was 
announced in accordance with all legal requirements, often faces with the problems of application of 
Lithuanian Labour Code. Therefore, some court decisions raise doubts about the interpretation of 
implementation of the right to strike and freedom of negotiation. It is recognized that the statutory 
regulation of disputes that arise out of collective labour relations, is inconsistent and confusing. It is 
therefore proposed to adjust the Lithuanian Labour Code, Article 78 paragraph 1; as well as in the lack of 
clarity while applying the Lithuanian Labour Code, Article 80, paragraph 2, Article 77, paragraph 5, and 
Article 81, paragraph 4, it is recommended consolidate the general principles on strikes in Lithuanian 
Labour Code and / or their application according to the conclusions of the European Committee of Social 
Rights, the International Labour Organization Committee on Freedom of Association, etc.  

In the chapter, titled “The right to social security”, there are identified and analyzed two problematic 
aspects of ensuring this kind of right. Namely, it is related to social security pensions and the right to social 
security in case of maternity, particularly drawing attention on a lack of proportionality of the periods of 
sickness and maternity social insurance. 

Firstly, there is distinguished an issue of introducing a compensation mechanism for social security 
pensions that have been reduced during the economic downturn. It is concluded that the provision of 
Constitutional Court of the Republic of Lithuania about the need to compensate reduced social security 
pensions was directly adopted by the politicians. Since the pension (solidarity) system involves three groups 
of stakeholders – current pensioners, employees and future employees, it must be remembered that the 
compensation mechanism inevitably will put an additional financial burden on the current and future 
employees. It is stated that a gradual increase of the retirement age model which was adopted in Lithuania, 
has two problematic aspects: the rates of increasing the retirement age are too high, especially for women. 
The age of retirement for women and for men has been raised differently, therefore women’s who are of 
pre-retirement age, position and legitimate expectations suffer more than position and expectations of men 
in the same situation. 

It is proposed to respect the economic interests of all age groups while making specific decisions on 
the compensation of reduced pensions. Since the compensation of pensions essentially serves the interests 
of current pensioners only, it is necessary to ensure that all the steps of the compensation of pensions 
would be decided and implemented only when the Social Insurance Fund is able to cover additional 
liabilities to recipients of pensions, at the same time not creating an additional burden on contributors – 
both on policyholders and insured persons. 

Secondly, the research discussed regulation and changes of social insurance benefits in case of 
paternity, maternity and maternity (paternity), which helped to distinguish three key problems in 
implementation of this type of insurance. First identified problem is an excessive period that is required for 
some types of the short-term or medium-term benefits. Second problem is insufficient differentiation of 
various benefits. Third problem – different characteristics of the self-employed persons are not taken into 
account by adjusting the allocation of benefits to them; regulatory improvement of only one group of self-
employed persons – individual business owners – is recognized as discriminatory regarding other self-
employed persons. 

It was found that the regulation of unemployment insurance and disease benefits does not ensure 
proper implementation of the right to social security in case of unemployment and short-term disability 
(disease). Despite the fact that in order to obtain the right to unemployment benefits, it is required to have 
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a significant record of unemployment social insurance, the amount of this benefit is disproportionately low. 
It has been found that drastic reduction of the amount of sickness benefit during the first period of time 
does not justify the legitimate expectations of the employees that are paying social insurance contributions. 
Also, refraining from limiting payments due to economic crisis, so far there is no clear decision on the 
future of unemployment insurance or sickness benefits. 

The research found that the entire social security system does not provide an adequate and fair ratio 
for the “ceiling” of contributions and benefits. Because if there existed the “ceiling” for the benefits (in 
some cases even very low), the absence of the “ceiling” for contributions would violate the principle of 
solidarity of social security system. Furthermore, application of the contribution “ceiling” only for one 
group of the insured persons (for self-employed persons) is discriminatory regarding another group of 
insured persons – the employees. 

Bearing in mind specific nature of social insurance benefits in case of maternity, paternity and 
maternity (paternity), there should be established different, more reasonable, i.e. with shorter periods, 
requirements for the social insurance benefits in case of maternity and paternity. In order to establish fair 
and balanced rate between the provided contribution and the received benefits for unemployment and 
sickness, it is recommended to refuse limiting of social benefits and to return the rate of unemployment 
benefits and sickness allowance to the pre-crisis level or close to it. It is also proposed to ensure equal 
treatment of all persons who are covered by social insurance. If there was an applied "ceiling" for social 
security contributions by the self-employed persons, the relevant “ceiling” should be fixed for the 
individuals that are working under an employment contract as well. 

In the chapter of monograph, titled “The right to health protection in perspective of personal health”, there are 
identified and analyzed three problematic aspects of legal regulation and practical ensuring of health 
protection in a context of personal health. 

Firstly, the research confirmed the need for legal regulation of medical assistance for the women 
giving birth at home in Lithuania, because the existing regulation in this area is cumbersome and 
inadequate: the right to respect for privacy of the mother is restricted, it is constituted an obstacle to the 
mother's informed choice and decision on freedom to give birth at home, and the constitutional right to 
affordable health care is not implemented. It was found that the regulatory issue regarding giving birth at 
home largely depends on reliable research results on safety of giving birth in such circumstances. This 
would help to combine mother's right of choice as well as the right to respect her private life and child's 
right to health and life. Thus, such kind of research are encouraged. In order to safeguard the 
implementation of planned home birth in Lithuania, it is suggested to provide the basic medical assistance 
for women giving birth at home: the conditions for the safe planned home birth, the extent of doctors’ 
assistance during home birth, the requirements for home births and other important circumstances. 

Secondly, it was held that the implementation of patients' right to receive a compensation is poor. It 
is noted that there exists inefficiency of the legal regime of protecting that right due to  the difficulties in 
ensuring pre-compensation and damage recovery. It is suggested that in order to solve the problem of 
inefficiency there should be drafted a legal model that would allow to establish injury compensation 
without patient’s fault (a specific compensation system for patients’ injuries). 

Thirdly, it is noticed that there exist a disproportion in limitation of the rights of people with mental 
(health) disorders and people with disabilities, which is equivalent to the denial of their rights. Therefore, 
there should be modified regulation of absolute incapacity for people with mental (health) disorders 
because of the violation of their rights. Incapacity is not applied to such persons as an instrument of an 
exclusive nature, and existing legal regulation does not provide opportunities to apply the institute of 
limited capacity. To solve the problem of limitations of the rights of persons with mental (health) problems 
and disabilities by disproportionality / denial of the absolute incapacity, it is recommended to change the 



 

-379- 

 

Civil Code of the Republic of Lithuania and the related provisions of the legislation that consolidate 
recognition of person’s incapacity due to mental disorder, change it in line with the regulation of the 
United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities Article 12. 

In the chapter of monograph, named "The right to a healthy environment", are highlighted and analysed 
of two problematic issues regarding legal regulation and practical ensuring: (1) the problems of application 
of Aarhus Convention in Lithuania and (2) challenges of environmental quality assurance. 

Firstly, it is confirmed that the right to public participation in implementation of the right to a 
healthy environment in Lithuania puts the society and the authorities into confrontation. It was found that 
the associations can refer directly regarding the purposes of Aarhus Convention only according to some 
issues that are set out in the Annex to the Convention, and in other cases, when it is not determined in 
above mentioned Annex, the list of subjects that can apply is determined by national law. Therefore, there 
is no reason to claim that Lithuania violates the Aarhus Convention in such cases. 

Secondly, there were explored the issues of the environmental quality assurance: waste management 
problems, environmental air pollution with solid particles and odours, analyzed household waste 
management issues and the problems caused by the noise, and possible solutions to them. It is recognized 
that most problems regarding ensuring the right to a healthy environment appear due to inconsistency of 
the separate actions for reduction of the environmental pollution: biological wastewater treatment plants 
that aim to protect soil and water, emit an unpleasant odour; after a ban on smoking in public places, 
visitors of cafes and restaurants are being noisy on the streets and close to the residential buildings, etc. In 
this context, for the reasons of efficiency and environmental quality, it is proposed to establish the 
procedures that would help to investigate related offenses comprehensively. In order to ensure legal 
certainty for the public, the authorities are proposed to improve collaboration and to provide a clear 
demarcation of competencies. It is also proposed to create better conditions for protection of rights to a 
healthy environment: to raise people's awareness, to publish the reports of the institutions ensuring 
environmental quality on improvement of environmental quality indicators, and to appoint a body 
responsible for providing information about the quality of the environment, including noise, odours, 
systemization and publicity. 

In the chapter of the monograph, titled "The right to family, maternity, paternity and child protection", there 
are identified and analyzed three weak spots related to the (1) state's role in regulating private (family) 
relations, (2) drawbacks in giving support to the family and (3) the protection of children's rights. 

Firstly, after discussing the potential role of the state in regulating private (family) relations and the 
limits of the state intervention in private and family life, it is noticed that the state violates legal interests of 
certain groups of people when it takes too active steps to ensure the protection of the rights of family. The 
same is observed in a situation of providing the unified definition of a family, as well as in a situation of an 
active role of the court in cases of divorce when the child's permanent place of residence is set with the 
father without assuring appropriate opportunities for children to interact with their father and without 
insulating them from psychological influence, leading to the father's rejection syndrome. 

Secondly, there were investigated the drawbacks of application of family support measures, in 
particular, the change of financial forms of support for families and other kind of  support for families. It is 
concluded that the state does not comply with the principle of legitimate expectation while exercising its 
discretion in protection of family, maternity and paternity, since the measures of social security and social 
support regarding the child rearing are constantly changing. In addition, the state is focusing on 
underprivileged families; state’s financial support to other families with children, in a context of its 
obligation to protect the family, maternity and paternity, is minimal. 

Thirdly, there were examined difficulties of child poverty and of living in social risk families, the 
problem of violence against children and the question of the responsibilities of parents to sustain their 
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children. It was found that there are many institutional problems that are hampering children that are 
growing with one parent to receive maintenance from the other parent. It is confirmed that the problems 
regarding economic deprivation and violence against children are controlled by the authorities responsible 
for children's rights, especially through the network of social workers. Even though those problems are 
deepened by such factors as declining income of household with children, emigration, etc. 

The part of the monograph, titled “The ensuring of cultural rights: a right to education”, is dedicated to the 
research of the problems associated with the attempts to assure the right to education. The three most 
relevant problems have been identified and analyzed in a considerable detail: (1) an insufficient attention to 
all of the aspects of the content of a right to education, (2) a lack of the teaching staff and educational 
facilities, and (3) the problems associated with the education quality assurance schemes.  

Firstly, it has been determined that the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights requires the contracting parties to ensure that all the aspects of the content of a right to education 
should be taken into account and that Lithuanian authorities do not ensure this by taking a systematic 
approach towards this issue.  

Secondly, it has been determined that, with respect to regulations established in the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Lithuania has assured only a limited availability of the 
teaching staff and educational facilities. Although there are enough classes to accommodate all the 
students, the distances between the students’ residential areas and schools are often unacceptably large 
(especially in the less populated rural areas), the classes are too large, there is a lack of sufficiently trained 
teaching staff and the working conditions of the teaching staff often fail to meet the established 
international standards.  

Thirdly, the research discusses the problems associated with the children informal education quality 
assurance schemes, such as an incompatibility between the formal and the informal children education 
agendas (both in terms of content and scheduling), a lack of the informal education options for the less 
capable/talented children, a lack of appropriate education quality monitoring and assurance schemes, and a 
lack of resources, limiting opportunities of children informal education (especially in the families with a few 
children). It has been determined that Lithuania has introduced a student’s voucher scheme into the higher 
education sector in order to cope with the quality assurance issues. It has been concluded that the voucher 
scheme stimulates the spirit of competitiveness among the higher education institutions. However, the 
competition leads to mixed long-term outcomes as it strengthens the status and prestige of the country’s 
top universities, but has a detrimental effect on the less successful and institutions.  

On the basis of these conclusions, Lithuanian education policy makers are advised to develop a 
methodology that would allow determining a precise number of students that are expected to enter the 
educational institutions each academic year. The policy makers are also advised to integrate the Lithuanian 
educational institutions into the international academic quality assurance frameworks, such as international 
quality rankings.  In addition, the Lithuanian policy makers are advised to pay a deeper attention to ensure 
the sufficient number of teachers according to the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights, ensuring that the working conditions of the teaching staff, their opportunities to raise the 
qualification and their salary in Lithuania comply with the international standards established in this 
Covenant.  
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