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Įvadinis žodis 

                 

Leidinio „Lietuvos teisinės valstybės istorinė patirtis ir ateities iššūkiai“ iniciatorius ir 

rengėjas Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas, 2016m. gegužės 11d. 

suorganizavęs to paties pavadinimo mokslinę praktinę konferenciją.  Publikuojamų Straipsnių 

autoriai - fakulteto dėstytojai bei pranešimus rengę konferencijos dalyviai. 

Leidinio publikacijose iškeliama, analizuojama ir apibendrinama tiek teorinio, tiek praktinio 

pobūdžio problematika, pateikiamos  rekomendacijos aktualiais teisės politikos, įvairių teisės šakų 

taikomojo pobūdžio klausimais, kurie aktualūs ne tik regionui - Sūduvai, bet, manoma, ir visai 

valstybei.  Analizė pateikiama ir istoriniame kontekste. 

Prof. dr. S. Matulienės straipsnio tema  „ Teisės specialistų rengimo Lietuvoje sistema: 

retrospektyvus ir prognostinis požiūriai “. Kaip pažymi autorė teisininkų rengimo sistema yra 

nuolatinis diskusijų objektas. Autorė ieško atsakymo, ar valstybėje esamas teisininkų rengimo 

modelis yra progresyvus ir perspektyvus: įvardijami, išryškinami  ir analizuojami proceso trūkumai 

ir privalumai, teikiamos rekomendacijos. 

Prof. dr. V. Šlapkauskas straipsnyje  aptaria teisės politikos sampratos aktualius aspektus, 

formavimosi istorines prielaidas ir  ištakas, iškelia teisingumo principo realizacijos problematiką 

teisės politikoje, valstybės valdymo mechanizmo veikime. Analizuojama teisės politikos 

konstitucionalizacija, globalizacijos iššūkiai demokratijos raidai. 

Lektorius V. Stumbrys pateikia teisinės minties vystymosi ypatumus demokratinės valstybės 

ir visuomenės formavimosi procese. Analizuojamas teisinis nihilizmas, kaip reiškinys postsovietinės 

sąmonės ir demokratinio liberalizmo sandūroje. 

K. Balickas  aptaria 1918-1940 m. Lietuvos Respublikos aktualius socialinės apsaugos 

klausimus, išryškina šios srities teisinių santykių reguliavimo aspektus. 

E. Privenienė apibendrina šiuo metu  ypatingai išskiriamą smurto artimojoje aplinkoje 

problematiką, baudžiamosios politikos tendencijas. 

E. Kirpienė straipsnyje „Baudžiamoji politika nepilnamečių justicijoje“  išryškina 

nepilnamečių nusikalstamumo teisėkūros, teisės taikymo ir „gyvo“ šių procesų valdymo praktinėse 

erdvėse  aspektus. 

A. Žukauskas analizuoja prokuratūros institucijos struktūrinius pokyčius, įtaką  įstatymu 

deleguotų funkcijų vykdymo kokybei. Aptariama įstaigos veiklos regioninė problematika. 

A. Antanaitis, A. Antanaitienė analizuoja teisingumą vykdančios institucijos, teismų  sistemos 

struktūrą, teisinį reglamentą, atskleidžia nepriklausomo teismo svarbą  demokratinėje valstybėje. 

Analizuoja visuomenės pasitikėjimo teismais problematiką. Aptaria regioninę teismų struktūrą ir 

vykdomos teismų reformos programuojamus pokyčius. 

E. Sakalauskienė išryškina civilinio proceso teisės instituto – mediacijos koncepcinius 

aspektus. Pateikia  taikaus civilinių ginčų sprendimo būdo  procesines prielaidas, instituto 

perspektyvas, sprendžiant civilinio proceso uždavinius. 

R. Kasiliauskienės straipsnio tema „Teisinių tekstų ir terminų vertimo strategijos“. Aptariama 

lingvistinių, terminologinių, net  socialinių ir kultūrinių faktorių įtaka, specifika nepriekaištingai 

tiksliai atliekant teisės aktų vertimus į nacionalinę kalbą. 

Lektoriai R. Bradūnas ir A. Murauskienė straipsnyje ,,Teisės profesinio bakalauro praktinio 

rengimo juridiniai bei metodiniai aspektai‘‘ atskleidžia teisės profesinio bakalauro specialistų 

rengimo juridinį reglamentavimą, apžvelgia pagrindinius dokumentus: Teisininko rengimo standartą 

ir Teisės studijų krypties aprašą. Autoriai  analizuoja koleginių studijų efektyvaus praktinio rengimo 

didaktinius aspektus. 

Leidinyje, kaip ir konferencijoje, aptariamų klausimų ratas yra  labai platus. Jei ir susidarytų 

įspūdis, kad galbūt nėra loginio nuoseklumo, krypties apibrėžtumo, tačiau tai leidinį tikrai nedaro 
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labiau menkesniu analizuojamų klausimų regioniniame   bei nacionaliniame problematikos  

kontekste. 

Individualūs autorių straipsniai, publikuoti leidinyje „Lietuvos teisinės valstybės istorinė 

patirtis ir ateities iššūkiai“, yra recenzuoti dviejų recenzentų: prof. dr. Snieguolės Matulienės bei prof. 

dr. Vytauto Šlapkausko. 

 

Leidinio sudarytojų vardu, 

Rimas Bradūnas 
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LIETUVOS, KAIP TEISINĖS VALSTYBĖS, ISTORINĖ RAIDA:  

SŪDUVOS REGIONAS 

TEISINĖS VALSTYBĖS PAGRINDAS – TEISMAI 
 

Albinas Antanaitis, Asta Antanaitienė 

Marijampolės kolegija 
 

 

Pagrindiniai žodžiai: valstybė, Konstitucija, teismai, Konstitucinis teismas,  teisingumas, teisingumo vykdymas, 

prokuratūra. 

 

Key words: state, constitution, courts, Constitutional Court, justice, jurisdiction,  

Prosecutor's Office. 

 

Santrauka 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnis skelbia, kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos 

Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas, todėl turbūt neatsitiktinai visuomenė skiria daug dėmesio ir teismams.  

Teismas yra viena iš valstybės valdžios sudėtinių dalių, turintis išimtinę kompetenciją vykdyti teisingumą. Teismo padėtis 

tarp kitų valstybės valdžių atspindi valstybės demokratijos lygį, atspindi, kiek įtvirtintos valstybėje žmogaus teisių ir 

laisvių garantijos ir kokiu laipsniu jos ginamos, todėl nieko stebėtino, kad teismai, kaip ir visuomenė nuolat kinta, todėl 

šiame straipsnyje apžvelgsime teismų sistemą, numatomus pokyčius, teismų sistemos ir prokuratūros sąsajas vykdant 

teisingumą.  

 

Summary 

The Constitution of the Republic of Lithuania states that state government in Lithuania is run by Seimas, the President of 

the Republic and the Government, and also Court, so the attention given to the Court by the society is reasoned. 

The Court is one of the integral parts of state government, which has exclusive competence to carry out justice. The 

position of the Court among other state powers reflects state democratic level, also how strongly protection of human 

rights and freedom is consolidated and the degree on which they are protected, so it is not surprising that courts, much 

like society, are always changing, and because of that, in this article we will review the court system, expected changes, 

and links between the court system and Prosecutor’s Office when carrying out justice. 

 

Temos aktualumas.   

Teismai yra viena iš valstybės valdžią vykdančių valdžių, kuriai priskirtas teisingumo 

vykdymas, todėl teisingumo siekis ir priemonės jam pasiekti, visais laikais buvo ir yra svarbūs bei 

aktualūs teisinei valstybei – Lietuvos Respublikai.  

 

Tikslas:  įvertinti teismų ir prokuratūros sistemą, šių institucijų raidą, vykdant teisingumą. 

 Darbo objektas: Teismų ir prokuratūros sistema. 

 Uždaviniai:   

* apžvelgti Teismų ir prokuratūros sistemą; 

* atskleisti teismų ir prokuratūros įtaką vykdant teisingumą;  

Darbo metodai: įstatymų, literatūros šaltinių apžvalga ir analizė,  lyginimas. 

 

 

Įvadas 

 

Institucija vykdanti teisingumą – teismai  

Teisinėje valstybėje valdžios organizacija ir veikla yra grindžiama valdžių pasidalijimo 

principu, kurio esmė yra užtikrinti asmens teises ir laisves, padėti visuomenei išvengti valdžios 

savivalės. Valdžių padalijimas bei asmens teisės ir laisvės yra pagrindiniai konstitucionalizmo 

elementai. Šis principas yra įtvirtintas  Konstitucijos 5 straipsnyje, kuris skelbia, kad Valstybės 

valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. 
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Teismas yra viena iš valstybės valdžios sudėtinių dalių, turintis išimtinę kompetenciją vykdyti 

teisingumą. Teismo padėtis tarp kitų valstybės valdžių atspindi valstybės demokratijos lygį, atspindi, 

kiek įtvirtintos valstybėje žmogaus teisių ir laisvių garantijos ir kokiu laipsniu jos ginamos. Teismo 

funkcija - vykdyti teisingumą - yra neabejotinas valstybės pamatas. Teismai sprendžia visuomenėje 

kylančius teisinius ginčus, užtikrina teisės normų laikymąsi. Teismams tenka labai svarbus uždavinys 

- aiškinti įstatymus ir teisės principus, juos taikyti vykdant teisingumą. Teismams priskiriama ir 

konstitucinė norminių teisės aktų kontrolė. Konstitucijos 109 straipsnis numato, kad teisingumą 

Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai, tuo tarpu Konstitucijos 110 straipsnis įpareigoja, teisėjus 

netaikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai, kadangi toks įstatymas negalioja (Konstitucijos 7 

straipsnis). Ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir 

Vyriausybės aktai - neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams, sprendžia Konstitucinis teismas 

(Konstitucijos 102 straipsnis), į kurį, vykdydami teisingumą, gali kreiptis ir teismai (Konstitucijos 

106 straipsnis).  

Remiantis Konstitucinio Teismo išaiškinimu, teisingumo vykdymas - teismų funkcija, 

lemianti šios valdžios vietą valstybės valdžios institucijų sistemoje ir teisėjų statusą. Teisingumo 

vykdymo funkcija lemia ir teisėjo bei teismų nepriklausomumą.  

 

Demokratijos pagrindas - nepriklausomas teismas 

 

Tik būdama nepriklausoma ir savarankiška, teisminė valdžia gali tinkamai įgyvendinti savo 

funkciją - vykdyti teisingumą, užtikrinti Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės normų aktuose 

išreikštos teisės įgyvendinimą, garantuoti teisės viršenybę, apsaugoti žmogaus teises ir laisves. 

Dabartiniu metu teisminės valdžios įtaka yra tokia didelė, kad kai kurie mokslininkai baiminasi, jog 

teisėjai turi per daug galimybių daryti įtaką politiniam gyvenimui. Nors teismai įstatymų leidyboje 

nedalyvauja, tačiau spręsdami kilusius teisinius ginčus taiko valstybėje egzistuojančią teisę ir 

vadovaujasi Seimo ar kitų valstybės valdžios institucijų priimtais teisės aktais, todėl teismo 

priimtuose sprendimuose atsispindi galiojančių įstatymų spragos ir netobulumas, todėl galima teigti, 

kad teismas netiesiogiai dalyvauja teisėkūroje, atskleisdamas norminių teisės aktų spragas. Ypač tai 

pasakytina apie Konstitucinį teismą, todėl turbūt neatsitiktinai šiuo metu iš įvairių politikų, seimo ar 

vyriausybės narių pasigirdo nemažai pasvarstymų ir iniciatyvų, apriboti Konstitucinio teismo galias, 

ypač sprendžiant klausimus, kurių išsprendimas dažnai turi esminės įtakos valstybės finansams. 

Tokios iniciatyvos vertintinos neigiamai, kadangi bet kokie bandymai apriboti teismų galias, 

prieštarauja aukščiau išdėstytiems principams. Panašias, tiksliau jau įgyvendinamas, tendencijas 

matome ir mums artimoje kaimyninėje valstybėje – Lenkijos Respublikoje, todėl belieka 

pasidžiaugti, kad kaimyninės šalies piliečiai, tokiems politikų žingsniams nepritarė ir tai pasireiškė 

protestų forma. Teismų galių ribojimui nepritaria ir Europos sąjungos institucijos. Paminėtina ir tai, 

kad sutinkamai su Konstitucijos 114 straipsniu, Valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, Seimo 

narių ir kitų pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų ar piliečių kišimasis į 

teisėjo ar teismo veiklą draudžiamas ir užtraukia įstatymo numatytą atsakomybę. Visuma paminėtų 

nuostatų yra būdinga ir aktualu visiems šalies teismams, taigi ir mūsų regione veikiantiems teismams.  

 

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad teisingumo vykdymo funkcija lemia teisėjo ir 

teismų nepriklausomumą (Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d., 2004 m. gegužės 13 d. 

nutarimai), kuris yra vienas iš esminių demokratinės teisinės valstybės principų. Konstitucinis 

Teismas savo nutarimuose (1995 m. gruodžio 6 d., 1999 m. gruodžio 21 d., 2001 m. liepos 12 d., 

2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. gegužės 9 d.) taip pat konstatavo, kad teisminės valdžios 

visavertiškumas, nepriklausomumas suponuoja jos savireguliaciją ir savivaldą, apimančią teismų 

darbo organizavimą, teisėjų profesinio korpuso veiklą; užtikrinant teisėjo ir teismų nepriklausomumą 

ypač svarbu aiškiai atskirti teismų veiklą nuo vykdomosios valdžios, nes teismų veikla nėra ir negali 

būti laikoma valdymo sritimi, priskirta kuriai nors vykdomosios valdžios institucijai. Iš teisėjo negali 
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būti reikalaujama vykdyti kokios nors politikos krypties ir tik nepriklausoma teismų institucinė 

sistema gali laiduoti teismų organizacinį savarankiškumą, kartu ir teisėjo procesinį savarankiškumą - 

būtiną nešališko ir teisingo bylos išnagrinėjimo sąlygą. Teismų administravimas turi būti 

organizuojamas taip, kad nebūtų pažeidžiamas tikrasis teisėjų nepriklausomumas. Konstitucinio 

Teismo nuomone, užtikrinti teismo valdžios galias - tai reiškia užtikrinti asmens teisių bei laisvių 

institucines garantijas. 

Konstitucinis Teismas 1995 m. gruodžio 6 d. nutarime išskiria šias teisėjų nepriklausomumo 

garantijas: a) teisėjo įgaliojimų trukmės neliečiamumą, b) teisėjo asmens neliečiamumą, c) teisėjo 

socialinio (materialinio) pobūdžio garantijas. Teisėjo trukmės neliečiamumo garantija įtvirtinta 

Konstitucijos 115 straipsnyje, kuriuo nustatyti atvejai, kada teisėjas gali būti atleistas iš pareigų. Šios 

nuostatos svarbios tuo, kad ir kokios politinės jėgos būtų valdžioje, teisėjas išlieka nepriklausomas. 

Teisėjo asmens neliečiamumas įtvirtintas Konstitucijos 114 straipsnio antrojoje dalyje, kur nustatyta, 

kad teisėjas negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, suimtas, negali būti kitaip suvaržytos 

jo laisvės be Seimo, o tarp Seimo sesijų - be Respublikos Prezidento sutikimo. Konstitucijos 116 

straipsnyje nustatyta, kad Aukščiausiojo Teismo pirmininką ir teisėjus, Apeliacinio teismo 

pirmininką ir teisėjus už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą arba priesaikos sulaužymą, taip pat 

paaiškėjus, jog padarytas nusikaltimas, Seimas gali pašalinti iš pareigų apkaltos proceso tvarka. 

Teismų įstatymo 47 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad teisėjas, padaręs administracinį teisės 

pažeidimą, už kurį numatyta laisvę varžanti nuobauda, traukiamas administracinėn atsakomybėn 

gavus Seimo, o tarp Seimo sesijų - Respublikos Prezidento sutikimą. Teismų įstatymo 46 straipsnyje 

įtvirtintas draudimas rengti mitingus, piketus arčiau nei 75 metrai iki teismo pastato ir teisme, jeigu 

taip siekiama daryti poveikį teisėjui arba teismui.  

Konstitucijos 109 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos teisėjo nepriklausomumo socialinio 

(materialinio) pobūdžio garantijos: valstybės pareiga užtikrinti teisėjui socialinį (materialinį) 

aprūpinimą, kuris atitiktų teisėjo statusą jam einant pareigas, taip pat pasibaigus teisėjo kadencijai. 

Šios garantijos įtvirtintos taip pat įvairiuose tarptautiniuose aktuose, pavyzdžiui, Europos Tarybos 

1998 m. liepą priimtoje Europos chartijoje „Dėl teisėjų statuto“ nustatyta, kad teisėjas už 

kompetentingą pareigų vykdymą turi teisę gauti darbo užmokestį, kurio dydis yra tiksliai apibrėžtas, 

siekiant teisėją apsaugoti nuo spaudimo, galinčio turėti įtakos sprendimams ir elgesiui vykdant 

teisingumą ir taip pakenkti teisėjo nepriklausomumui ir nešališkumui. Todėl teisėjams atlyginimas 

nustatomas atskiru Teisėjų atlyginimų įstatymu. Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, kad 

valstybei tenka pareiga nustatyti tokį bendrosios kompetencijos teismų teisėjo atlyginimą, kuris 

atitiktų teisminės valdžios ir teisėjų statusą, vykdomas funkcijas ir atsakomybę. Teisėjo atlyginimo 

apsauga - viena iš teisėjo nepriklausomumo garantijų. Konstitucinėje doktrinoje skelbiama, kad pagal 

Konstituciją, siekiant užtikrinti teisėjo nepriklausomumą, draudžiama mažinti teisėjų atlyginimą, kol 

teisėjas eina tas pareigas, taip pat mažinti nustatytas socialines garantijas. 

Teisėjas gali vykdyti teisingumą tik būdamas nepriklausomas nuo byloje dalyvaujančių šalių, 

valstybės valdžios institucijų, pareigūnų, politinių ir visuomeninių susivienijimų, fizinių ir juridinių 

asmenų (Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d„ 2004 m. gegužės 13 d. nutarimai), tačiau nuolat 

kyla diskusijos, ypač politiniuose sluoksniuose, apie teismų bei teisėjų kontrolės galimybes.  

Teismų įstatymo  3 str. 3 d. numato, kad teisėjai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi 

nuo proceso dalyvių, teismų administracijos, kitų teisėjų, valstybės valdžios institucijų, pareigūnų bei 

kitų asmenų. Teisėjams negali būti daromas joks politinis, ekonominis, psichologinis, socialinis 

spaudimas ar kitoks neteisėtas poveikis, kuris galėtų turėti įtakos jų sprendimams.  

Tačiau reikia pripažinti, kad dažnai toks spaudimas nors ir netiesiogiai visgi jaučiamas iš 

įvairių grupių. Pavyzdžiui žiniasklaida, dažnai dar net bylos neišnagrinėjus, paskelbia savo tyrimo 

išvadas, kas kaltas kas ne, kokią bausmę reikėtų paskirti kaltam asmeniui. Viešoje erdvėje 

diskutuojama apie vieną ar kitą bylą, įtraukiant į tokias diskusijas ir politikus, o pastarieji vėlgi, 

nesusilaiko nuo komentarų, todėl negalima atmesti tikimybės, kad bylą nagrinėjantis teismas, 

paveiktas tokio netiesioginio spaudimo, paskirs griežtesnę bausmę nusikaltimą padariusiam 
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asmeniui. Kitais gi atvejais eskaluojama, jog teismas paskyrė labai švelnią bausmę, tačiau nutylima 

tokios bausmės paskyrimo motyvai ar netgi tai, jog paskirta bausmė nors ir atrodo gana švelni, tačiau 

savo dydžiu yra maksimali sankcijoje numatyta. Ekonominiu spaudimu galima būtų laikyti atvejus, 

kai priimami įstatymai, kuriais neproporcingai mažinami teisėjų atlyginimai ar socialinės garantijos, 

delsiama priimti naujus įstatymus, Konstitucinio teismo pripažintus prieštaraujančiais Konstitucijai, 

o teisėjams bandant savo teises ginti teisme teigiama, kad tai tiesiog nepadoru, betgi teisėjas turi 

tokias pačias teises, kaip ir visi kiti asmenys, tačiau dėl savo statuso dažnai vengia jas įgyvendinti.  

Neigiamas suformuotas įvaizdis neabejotinai turi įtakos ir pasitikėjimui teismais, nors dažnas 

respondentas, teigdamas jog teismu nepasitiki, tiesiogiai net nebūna buvęs teisme. Pasitikėjimui 

teismais turi įtakos ir bendras visuomenės socialinis pasitikėjimo lygis. Problema - kas ir kaip 

formuoja visuomenės nuomonę apie teismų darbą, teisėjų kompetenciją. Žiniasklaida nuolat pateikia 

įvairiausių teismų priimtų sprendimų vertinimų, politikos atstovai taip pat neatsispiria pareikšti 

nuomonę apie teismų sprendimus, priimtus visuomenės dėmesio sulaukusiose bylose. Neigiami 

teismų veiklos vieši vertinimai veikia visuomenės, ypač asmenų, kurie niekada nebuvo susidūrę 

tiesiogiai su teismais, nuomonę ir taip mažina pasitikėjimą teismais, galų gale pačia valstybe, nes 

teismai yra sudėtinė valstybės valdžios dalis. 

 

Pasitikėjimas teismais 

 

Nors dažnai visuomenės bei politikų nuomonė apie teismus ne itin palanki, teismų sistema 

lieka žmonių akyse socialinės apsaugos mechanizmu, vienintele viltimi ginant jų pažeistas teises bei 

laisves. 

Dažnoje viešoje apklausoje nurodomas pasitikėjimas teismai nėra nurodomas kaip aukštas, 

tačiau reikia pasidžiaugti, kad pasitikėjimas teismais visgi kyla. Išsamios apklausos, atliktos 2013 m. 

pabaigoje rezultatai rodo, kad Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teismais žymiai paaugo ir siekė 51 

proc. (2012 m. – 21 proc.). Tyrimo autorė sociologė dr. Eglė Vileikienė pabrėžia, kad net 45 proc. 

apklausoje dalyvavusių šalies gyventojų, gerai vertina teismų darbą. Teismais pasitiki  51 proc. 

respondentų. Iš visų apklaustųjų, asmeninį kontaktą su teismai turėjo 9 proc.. Iš jų daugiau kaip pusė 

mano, kad teismai išmano savo darbą, gerbia žmonių teises, yra verti pasitikėjimo. „Viena iš 

labiausiai visuomenėje ir žiniasklaidoje aptariamų temų pastaraisiais metais – korupcija teismuose. 

Apklausos rezultatai rodo, kad su teismais reikalų neturėjusių asmenų dalis mano, jog teismai ima 

kyšius, tuo tarpu teismuose pabuvojusių nuomonė priešinga“. Sociologė visuomenės nuomonės 

pokytį sieja su viešumoje sumažėjusiu neigiamos informacijos kiekiu, teismų pastangomis užtikrinti 

operatyvų informacijos teikimą žiniasklaidai ir visuomenei, pačios sistemos griežtą požiūrį į 

aplaidžiai dirbančius teisėjus, didėjantį teisėjų pasirodymą viešojoje erdvėje.  

Dr. Eglės Vileikienės 2015 m. atlikto tyrimo duomenimis, teisėjo darbą prestižiniu laiko net 

69 procentai apklaustųjų, prokuratūroje – 66 procentai, tuo tarpu policijoje, tik 25 procentai, nors 

pasitikėjimas policija nėra žemas, todėl galima būtų teigti, kad tokiai respondentų nuomonei nemažą 

įtaką turi darbo užmokesčių skirtumai šiose institucijose.  

Minimo tyrimo duomenimis teismų darbą teigimai vertino 60 procentų respondentų turėjusių 

reikalų su teismais ir tik 46 procentai respondentų, neturėję reikalų su teismais, todėl galima teigti, 

jog neabejotinai didelę įtaką pasitikėjimui teismais turi viešai formuojama, tačiau objektyviai 

nepagrįsta neigiama nuomonė apie teismus  

(http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2015/03/lietuvos-gyventoju-nuomone-apie-teisesauga-ir-

teismus.pdf,  http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-01-31-tyrimas-gyventoju-pasitikejimas-

teismais-isaugo-iki-51-proc/113491).  

 

http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2015/03/lietuvos-gyventoju-nuomone-apie-teisesauga-ir-teismus.pdf
http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2015/03/lietuvos-gyventoju-nuomone-apie-teisesauga-ir-teismus.pdf
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-01-31-tyrimas-gyventoju-pasitikejimas-teismais-isaugo-iki-51-proc/113491
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-01-31-tyrimas-gyventoju-pasitikejimas-teismais-isaugo-iki-51-proc/113491
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Teismų sistema: Sūduvos regione veikiantys teismai ir numatoma reforma 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 111 straipsnis skelbia, kad Lietuvos Respublikos teismai 

yra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apygardų ir apylinkių teismai. 

Administracinių, darbo, šeimos ir kitų kategorijų byloms nagrinėti pagal įstatymą gali būti įsteigti 

specializuoti teismai. Teismai su ypatingais įgaliojimais taikos metu Lietuvos Respublikoje negali 

būti steigiami. Teismų sudarymą ir kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos teismų įstatymas. 

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 12 straipsnyje numatyta, Lietuvos Respublikos vientisą 

teismų sistemą sudaro bendrosios kompetencijos ir specializuoti teismai. Lietuvos Aukščiausiasis 

Teismas, apygardų ir apylinkių teismai yra bendrosios kompetencijos teismai, nagrinėjantys civilines, 

baudžiamąsias ir administracinių teisės pažeidimų bylas, Lietuvos apeliacinis teismas yra bendrosios 

kompetencijos teismas, nagrinėjantis civilines ir baudžiamąsias bylas. Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas ir apygardų administraciniai teismai yra specializuoti teismai, nagrinėjantys 

bylas dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių. Darbo, šeimos, nepilnamečių, bankroto 

ir kitų kategorijų byloms nagrinėti gali būti steigiami ir kiti specializuoti teismai. Teismai, turintys 

ypatingus įgaliojimus, taikos metu Lietuvos Respublikoje negali būti steigiami. 

Tokia teismų struktūra yra pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, tačiau ji nuo pat 

Nepriklausomybės atkūrimo kito ir vėl turi tendencijas kisti.  

Lietuvai atkūrus nepriklausomą demokratinę valstybę, teismų sistemos reforma buvo 

vykdoma intensyviai, todėl neretai skubotai. Teismų įstatymai buvo vieni iš dažniausiai keičiamų 

teisės aktų. Visų šių reformų tikslas - sukurti tokią teismų sistemą, kuria pirmiausia  būtų užtikrinama 

kiekvieno visuomenės nario teisių ir teisėtų interesų apsauga, garantuojama tinkama jo teisių gynyba 

ne tik kitų asmenų, bet ir valstybės atžvilgiu, t. y. valstybės interesai neturėtų būti pagrindu, 

leidžiančiu nepaisyti asmenų (tiek fizinių, tiek juridinių) interesų. 

Po Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. mūsų šalies teismų 

sistemos pertvarkymo pradžia laikytina 1992 m. sausio 16 d., kai Aukščiausioji Taryba – 

Atkuriamasis Seimas priėmė įstatymą Dėl Laikinojo Pagrindinio Įstatymo kai kurių straipsnių 

pakeitimo ir papildymo. Jau tada Konstituciniu lygmeniu buvo atkurta tarpukario Lietuvoje 

egzistavusi keturių grandžių teismų sistema. Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 113 straipsnio 2 dalis 

numatė, jog Lietuvos Respublikos teismai yra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis 

teismas, apygardų ir apylinkių teismai. Tačiau tuo metu šios normos liko nerealizuotos praktikoje. 

Nors 1992 m. vasario 6 d. buvo priimtas Teismų įstatymas ir nutarimas dėl jo įgyvendinimo, tačiau 

Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme numatytai teismų sistemai realizuoti buvo būtina priimti kitus 

įstatymus. Iš jų paminėtinas 1992 m. kovo 12 d. įstatymas dėl apylinkių teismų įsteigimo, kuriuo 

vietoj veikusių miestų ir rajonų teismų buvo įsteigti apylinkių teismai. Tuo tarpu kitos Laikinojo 

Pagrindinio Įstatymo ir 1992 m. vasario 6 d. Teismų įstatymo nuostatos, susijusios su apygardų 

teismų, Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo įsteigimu liko nerealizuotos, 

nes nebuvo padaryti kitų įstatymų pakeitimai ir papildymai. 

Esminiai teismų sistemos pertvarkymai siejami su naujosios mūsų šalies Konstitucijos 

priėmimu 1992 m. spalio 25 d. įvykusiame referendume. Būtent Konstitucijoje įtvirtinami su teismine 

valdžia susiję ir Visuotinėje Žmogaus Teisių deklaracijoje, Europos Žmogaus Teisių ir Pagrindinių 

Laisvių Apsaugos konvencijoje, Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijose pripažinti 

principai, tarp kurių didžiausia reikšmė tenka teisėjų, teismų, o tuo pačiu ir visos teismų sistemos 

nepriklausomumui. 

Konstitucijoje įtvirtinta tarpukario Lietuvoje egzistavusi bei Laikinajame Pagrindiniame 

Įstatyme atkartota keturių grandžių teismų sistema. Tuo pačiu konstituciniu lygiu atkurtoji teismų 

sistema iš dalies pakeitė aukščiausiųjų teismų grandžių organizacines formas: vietoje Vyriausiojo 

Tribunolo numatyta įsteigti Aukščiausiąjį Teismą, o vietoje Apeliacinių Rūmų – Lietuvos apeliacinį 

teismą. 1994 m. gegužės 31 d. buvo priimtas naujas Teismų įstatymas, kuris su daugeliu papildymų 

ir pakeitimų galiojo iki 2002 m. gegužės 1 d., kai įsigaliojo 2002 m. sausio 24 d. priimta nauja Teismų 
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įstatymo redakcija. 1994 m. birželio 15 d. įstatymu „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos 

apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų 

nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“ įsteigti ir realiai nuo 1995 m. sausio 

1 d. pradėjo veikti visi Konstitucijoje numatyti teismai. Ši teismų sistema išliko nepakitusi iki dabar, 

nors teismų kompetencijos pasiskirstymas tarp atskirų teismų sistemos grandžių kito. Esminė reforma 

teismų kompetencijos paskirstymo srityje buvo įvykdyta 1998 m. balandžio 8 d. Teismų įstatymo 

pakeitimo ir papildymo įstatymu, kai kasacinio bylų nagrinėjimo funkcija buvo sutelkta Lietuvos 

Aukščiausiame teisme.  

Kitas itin svarbus teismų sistemos pokytis buvo specializuotų administracinių teismų 

įsteigimas. Konstitucijos 111 straipsnio antra dalis numato, kad administracinių, darbo, šeimos ir kitų 

kategorijų byloms nagrinėti gali būti įsteigti specializuoti teismai. Nuo 1999 m. gegužės 1 d. pradėjo 

funkcionuoti trijų pakopų administracinių teismų sistema, kurią sudarė 5 apygardų administraciniai 

teismai, Aukštesnysis administracinis teismas ir Administracinių bylų skyrius Lietuvos apeliaciniame 

teisme. Nuo 2001 m. sausio 1 d., įsigaliojus Administracinių teismų įsteigimo įstatymo pakeitimo ir 

papildymo įstatymui, ši sistema buvo reformuota, Lietuvos apeliacinio teismo Administracinių bylų 

skyrių kartu su Aukštesniuoju administraciniu teismu reorganizavus į Lietuvos vyriausiąjį 

administracinį teismą. 

Administracinių teismų atsiradimas ir įsitvirtinimas Lietuvos teisinėje ir teismų sistemoje 

vertinamas kaip itin pažangus veiksnys, formuojantis teisinei valstybei. Teisminė valdžios institucijų 

kontrolė, vykdoma administracinių teismų, neatsiejama demokratinės valstybės, besivadovaujančios 

teisės viršenybės principu, dalis. Konstitucinis teismas  ne kartą yra konstatavęs, jog valdžios 

atsakomybė visuomenei – vienas iš kertinių teisinės valstybės principo elementų.  

Administracinių teismų kompetencija yra pakankamai plati ir daugumai asmenų, 

nesusiduriančių su teise, jos taikymu ar savo pažeistų teisių gynimu, yra nežinoma. Kokios bylos, 

priskirtos administracinių teismų kompetencijai numato Lietuvos Respublikos Administracinių bylų 

teisenos įstatymo (toliau ABTĮ)  15 str. (pvz. valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų 

ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus 

teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus; savivaldybių administravimo subjektų 

priimtų aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus 

veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus; žalos, atsiradusios dėl viešojo 

administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 straipsnis) ir dar 

daugelį kitų). Apibendrinus ABTĮ 15 str. nurodytą kompetenciją, galima teigti, kad administraciniai 

teismai nagrinėja ginčus dėl teisės viešojo ir vidaus administravimo srityje, bylas dėl norminių aktų 

teisėtumo.  

Teisingumo dėlei reikėtų pažymėti, kad įsteigus administracinius teismus, visgi iškilo ir šiuo 

metu tebeegzistuoja problemos, susiję su kompetencijos atribojimu tarp bendrosios kompetencijos ir 

administracinių teismų, kadangi daugeliu atveju kilę ginčai turi bruožų, kurie leidžia kilusį ginčą 

priskirti nagrinėti tiek administraciniam teismui, tiek bendrosios kompetencijos teismui, todėl dažnas 

atvejis, kai asmuo besikreipiantis į teismą, teisminės gynybos turi laukti gana ilgai dėl tarp teismų 

kilusio ginčo dėl bylos žinybingumo. Tokiems ginčams spręsti buvo įkurta speciali teisėjų kolegija, į 

kurią įeina Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, Vyriausiojo administracinio 

teismo pirmininko pavaduotojas ir po vieną šių teismų pirmininkų paskirtą teisėją (Teismų įstatymo 

37 str. 3 d.). 

Tuo tarpu Sūduvos regionui priskirtinose teritorijose, šiuo metu veikia keturi bendrosios 

kompetencijos teismai, tai: Jurbarko, Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio rajono apylinkės teismai, 

kurie buvo įkurti aukščiau paminėtų teisės aktų pagrindu (Lietuvos Respublikos Apylinkių teismų 

įsteigimo įstatymas, 2013-01-01 įstatymo redakcija, Nr. XI-2209, 2012-09-11, Žin., 2012, Nr. 108-

5461 (2012-09-19). 

Lietuvos Respublikos Prezidento 2013 m. kovo 1 d.  dekretu Nr. 1K-1384 „Dėl apylinkių 

teismų teisėjų skaičiaus“ (galiojanti suvestinė nuo 2016-01-01, https://www.e-

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B57721D96E2C/tsjLwRRKxr
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tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B57721D96E2C/tsjLwRRKxr) aukščiau minėtuose teismuose 

nustatytas sekantis teisėjų skaičius: 

- Jurbarko rajono apylinkės teisme – 4 teisėjai. Šiuo metu šiame teisme teisėjais dirba: 

Raimundas Klimaitis, Jūratė Lukšienė, Arūnas Bacevičius. 

- Marijampolės rajono apylinkės teisme - 13 teisėjų.; Šiuo metu šiame teisme teisėjais 

dirba: Nerijus Brinevičius, Vilma Gagiškienė, Rūta Gustienė, Teresė Klimienė, 

Raimundas Krušinys, Ingrida Navickienė, Rūta Neveckienė, Laimondas Noreika, 

Eridana Paltanavičienė, Virginija Šeškuvienė, Audronė Šiupšinskaitė, Janina 

Zaržeckienė, Aksinija Žemantauskienė. 

- Šakių rajono apylinkės teisme – 4 teisėjai. Šiuo metu šiame teisme teisėjais dirba: 

Lina Antanaitienė, Loreta Masevičūtė, Arturas Rauktys, Judita Sungailaitė. 

- Vilkaviškio rajono apylinkės teisme – 5 teisėjai. Šiuo metu šiame teisme teisėjais 

dirba: Jonas Abraitis, Vitalijus Krivičius, Valdas Petraitis, Laimutis Vaitkus, Algis 

Vieraitis. 

 

Teismų įstatymo 103 str. numato, kad teismo organizaciniam darbui vadovauja teismo 

pirmininkas, kuris organizuoja ir prižiūri administravimą teisme, kontroliuoja, kaip laikomasi Teisėjų 

etikos kodekso reikalavimų, tiria asmenų skundus dėl teismo pirmininko pavaduotojų, skyrių 

pirmininkų ir kitų teisėjų neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, ir 

suinteresuotiems asmenims praneša tyrimo rezultatus, šalina nustatytus teismo darbo trūkumus, 

atlieka kitas jam priskirtas teismo administravimo funkcijas, t. y. atlieka vidinį administravimą, kurio 

nereikėtų painioti su teisėjų nepriklausomumu, kadangi teismo pirmininkas negali nurodyti teisėjui 

kaip spręsti vieną ar kitą bylą.  

Reikėtų pažymėti, kad šiuo metu (2016 m. balandis) nei vienas iš minėtų teismų nuolatinio 

teismo pirmininko neturi, o teismo pareigas eina laikinai paskirti teismų vadovai arba didžiausią 

teisėjo stažą tame teisme turintis teisėjas (Teismų įstatymo 105 str.).  Ši situacija nėra gera, tačiau 

bent jau trijuose iš paminėtų teismų (Jurbarko, Šakių ir Vilkaviškio teismai) teismų pirmininkų 

nepaskyrimą lėmė ir lemia ilgai atidėliojama ir svarstoma teismų sistemos reforma. Greičiausiai jau 

netrukus (galimai nuo 2018-01-01) aukščiau aptarta ir šiuo metu Lietuvoje esanti teismų sistema vėlgi 

keisis, reformuosis. 

Lietuvos Respublikos seime, 2015 m. pavasarį buvo įregistruota keliolikos įstatymų 

pakeitimo projektai, kurių tikslas – teismų sistemos reforma.  

Lietuvos Respublikos teismų reorganizavimo įstatymo projektas (reg. Nr.: XIIP-3011, reg. 

data: 2015-04-27) 2 str. 4 d. numato, kad Jurbarko rajono apylinkės teismas, Šakių rajono apylinkės 

teismas, Vilkaviškio rajono apylinkės teismas reorganizuojami prijungimo būdu – prijungiami prie 

Marijampolės rajono apylinkės teismo. Šio įstatymo 4 str. atitinkamai keičiami ir teismų pavadinimai 

- Marijampolės rajono apylinkės teismo pavadinimas į pavadinimą Marijampolės apylinkės teismas, 

tačiau tai nereiškia, kad nebeliks teismo Vilkaviškio, Šakių, Jurbarko teismų veiklos teritorijose – 

realiai keisis tik statusas, šie teismai taps Marijampolės apylinkės teismo padaliniais - apylinkės 

teismo rūmais.  

Apylinkių teismų įsteigimo įstatymo Nr. I-2375 pakeitimo Įstatymo projekto (reg. Nr.: XIIP-

3013  reg. data: 2015-04-27) 1 straipsnis  - Apylinkių teismų įsteigimas, jų struktūros ir buveinės 

nustatymas be kitų šiame straipsnyje minimų teismų yra įsteigiamas Marijampolės apylinkės teismas, 

kurį sudaro Jurbarko rūmai, Marijampolės rūmai, Šakių rūmai ir Vilkaviškio rūmai ir kurio buveinė 

yra Marijampolės rūmuose. 

Sutinkamai su paminėto įstatymo projekto 2 straipsniu, Marijampolės apylinkės teismo 

veiklos teritorija apima Jurbarko rajono savivaldybės teritoriją, Marijampolės savivaldybės teritoriją, 

Kazlų Rūdos savivaldybės teritoriją, Kalvarijos savivaldybės teritoriją, Šakių rajono savivaldybės 

teritoriją ir Vilkaviškio rajono savivaldybės teritoriją. Marijampolės apylinkės teismą sudarančių 

teismo rūmų veiklos teritorijos apima: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B57721D96E2C/tsjLwRRKxr
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1) Jurbarko rūmų veiklos teritorija – Jurbarko rajono savivaldybės teritoriją; 

2) Marijampolės rūmų veiklos teritorija – Marijampolės savivaldybės teritoriją, Kazlų 

Rūdos savivaldybės teritoriją ir Kalvarijos savivaldybės teritoriją; 

3) Šakių rūmų veiklos teritorija – Šakių rajono savivaldybės teritoriją; 

4) Vilkaviškio rūmų veiklos teritorija – Vilkaviškio rajono savivaldybės teritoriją. 

Apibendrintai galima pasakyti, kad dabar veikiančius 49 apylinkių teismus siūloma sujungti į 

12 apylinkių teismų. Teigiama, kad apylinkių teismų veiklos teritorijų suskirstymo modelis parengtas 

atsižvelgiant į šių teismų geografinį išsidėstymą, asmenų ir institucijų susisiekimo galimybes, turimas 

patalpas, taip pat bylų srautus, teisėjų skaičių bei jų darbo krūvį. 

Tuo tarpu Administracinių teismų įsteigimo įstatymo Nr. VIII-1030 2 straipsnio pakeitimo ir 

3 straipsnio pripažinimo netekusiu galios Įstatymo projekto (reg. Nr.: XIIP-3015,  reg. data: 2015-

04-27) numato, kad  įsteigiami šie administraciniai teismai: 

1) Vilniaus apygardos administracinis teismas; 

2) Regionų apygardos administracinis teismas, kurį sudaro Kauno rūmai, Klaipėdos rūmai, 

Panevėžio rūmai ir Šiaulių rūmai ir kurio buveinė yra Kauno rūmuose; 

3) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.  

2. Vilniaus apygardos administracinio teismo veiklos teritorija sutampa su Vilniaus apygardos 

teismo veiklos teritorija. 

3. Regionų apygardos administracinio teismo veiklos teritorija apima Kauno apygardos 

teismo, Klaipėdos apygardos teismo, Panevėžio apygardos teismo ir Šiaulių apygardos teismo veiklos 

teritorijas. Konkrečių Regionų apygardos administracinio teismo rūmų veiklos teritorija sutampa su 

atitinkamo bendrosios kompetencijos apygardos teismo veiklos teritorija. 

4. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas veikia visoje valstybės teritorijoje.“ 

 

Nors apie teismų reformą buvo kalbama jau seniai, tačiau tik 2015-12-22 Seimas priėmė 

nutarimą Nr. Nr. XII-2209 Dėl teismų reorganizavimo, kuriuo nutarta pradėti teismų reorganizavimo 

prijungimo būdu procedūras, tame tarpe: Jurbarko rajono apylinkės teismą, Šakių rajono apylinkės 

teismą, Vilkaviškio rajono apylinkės teismą prijungiant prie Marijampolės rajono apylinkės teismo ir 

nustatyta, kad po reorganizavimo pasibaigusių teismų teisės ir pareigos po reorganizavimo 

veikiantiems teismams pereina nuo 2018 m. sausio 1 d. 
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Taigi, po reformos Lietuvos teismų žemėlapis pasikeis:  

 

 
 

  

Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardų administraciniai teismai sujungiami į vieną 

Regionų apygardos administracinį teismą, kurio padalinių veiklos teritorijos sutampa su bendrosios 

kompetencijos apygardų teismų veiklos teritorijomis. 

 

 
Teismų reformos uždaviniai: bylų nagrinėjimo operatyvumo ir kokybės didinimas 

suvienodinant teisėjų ir teismų darbuotojų darbo krūvį bei sąlygas; asmenų teisės kreiptis į teismą 

Apygardų administracinių  

teismų teritorijos po 

reformos 
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įgyvendinimo palengvinimas sudarant galimybes atlikti procesinius veiksmus kuo arčiau asmens 

gyvenamosios vietos; efektyvesnis teismų žmogiškųjų ir materialinių resursų panaudojimas 

koncentruojant teismų administravimui skiriamus išteklius; teisėjų savivaldos plėtra įteisinant naują 

savivaldos grandį apylinkių ir apygardų bei  administracinių teismų lygmenyje; teisėjų specializacijos 

galimybių plėtra didinant viename teisme dirbančių teisėjų skaičių; esamų organizacinių trukdžių 

nagrinėjant bylas panaikinimas suderinant teismų bei kitų teisėsaugos institucijų veiklos teritorijas. 

Teigiama, kad apylinkių bei apygardų administracinių teismų sustambinimas sudarys sąlygas 

ne tik suvienodinti teisėjų darbo krūvius, bet ir sukurs prielaidas teisėjams specializuotis pagal tam 

tikras bylų kategorijas, teisės šakas, pošakius ar institutus. Šiuo metu daugiau nei pusėje apylinkių 

teismų yra 3-5 teisėjų etatai, todėl specializacijų nustatymas yra neįmanomas.  

Nurodoma, kad Teismų reformos įgyvendinimas palengvintų asmenų teisės kreiptis į teismą 

realizavimą – proceso dalyviai dokumentus teismui galėtų pateikti bet kuriame atitinkamo apylinkės 

teismo padalinyje, bylų nagrinėjimo vieta būtų nustatoma lanksčiau, taip pat ir atsižvelgiant į 

daugumos proceso dalyvių nuomonę bei buvimo vietą. Be to, proceso dalyvių patogumui, 

atsižvelgiant į vietos savivaldos pasiūlymus bei atskirose savivaldybėse nagrinėtinų bylų skaičių, 

palaipsniui galėtų būtų įsteigtos papildomos teismo posėdžių salės savivaldybėse, kuriose šiuo metu 

teismai neposėdžiauja. Tai mažintų atstumą tarp teismo ir proceso dalyvių buvimo vietų, o tuo pačiu 

ir proceso dalyvių patiriamus bylų nagrinėjimo kaštus. 

Centralizavus žmogiškuosius išteklius  teismo administracijoje dirbantys asmenys, pvz., 

buhalteriai, informatikai, vertėjai, galės savo funkcijas vykdyti užtikrindami tinkamą visų teismą 

sudarančių padalinių  funkcionavimą. Toks teismų administravimas sudarytų galimybę efektyviau 

panaudoti teismams skiriamas valstybės biudžeto lėšas ir  žmogiškuosius išteklius, o tai leistų vietoje 

dalies sujungiamų teismų administracijos darbuotojų, finansuoti kitas pareigybes, pavyzdžiui, 

papildomus teisėjų padėjėjų etatus.  

Teisėjas turės įgaliojimus visoje teismo veiklos teritorijoje ir, esant poreikiui suvienodinti 

teismo padalinių darbo krūvį, galės vykti nagrinėti bylų į kitus teismo padalinius. Taip pat teisėjas 

galės vykti į teismo posėdžius rengiamus teismo teritorijoje esančiose gyvenamosiose vietovėse, 

kuriose nėra teismo padalinio.  

Pažymėtina, kad įgyvendinus teismų reformą faktiškai neišnyks nė vienas teismas - teismai ir 

toliau veiktų tose pačiose vietovėse ir patalpose. Proceso šalims būtų sudaromos sąlygos pateikti 

procesinius dokumentus bet kuriame teismo, kuriam teisminga byla, padalinyje. 

Deklaruojama, kad Teismų reformos įgyvendinimas itin reikšmingas tarpinstitucinių 

kompetencinių ryšių tarp teismo ir kitų teisėsaugos institucijų optimizavimui. Teritorinių policijos 

įstaigų bei apygardų prokuratūrų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų suderinimas užtikrintų 

sklandesnį bei efektyvesnį apylinkių teismų ir teisėsaugos institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, 

sudarytų sąlygas spartesniam bylų nagrinėjimui. Pažymima, kad tokie pokyčiai pratęstų  jau įvykusius 

pasikeitimus vienodinant teritorinių policijos įstaigų bei apygardų prokuratūrų ir apygardos teismų 

veiklos teritorijas. 

 

Teismai ir prokuratūra 

 

Kalbant apie teisingumo vykdymą, reikėtų paminėti, kad nors teisingumą pavesta vykdyti 

teismams, tačiau su teisingumo vykdymu ir įgyvendinimu neabejotinai susiję ir kitos institucijos, pati 

visuomenė. Būtent nuo visuomenės priklauso požiūris į teisingumą, galimybės jį įgyvendinti. 

Teisingumo vykdymas vargu būtų galimas ir įmanomas tiek be visuomenės narių pagalbos 

(pranešimai apie padarytas nusikalstamas veikas, teisingų parodymų davimas įvairių kategorijų 

bylose ir kt.), tiek ikiteisminio tyrimo įstaigų ir kitų institucijų, tame tarpe ir prokuratūros veiklos.  

Turbūt neatsitiktinai prokuratūra Konstitucijoje yra paminėta IX skirsnyje „Teismas“. 

Konstitucijos 118 straipsnis skelbia, kad  ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja, valstybinį 

kaltinimą baudžiamosiose bylose palaiko prokuroras, kuris įstatymo nustatytais atvejais gina asmens, 
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visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Reikėtų paminėti, jog šiame straipsnyje taipogi 

nurodoma, jog prokuroras, vykdydamas savo funkcijas, yra nepriklausomas ir klauso tik įstatymo, 

taigi galima teigti, jog prokuroras kaip ir teismas, vykdydamas savo funkcijas yra nepriklausomas 

nuo kitų valdžių. Iš esmės tai įtvirtina ir Prokuratūros įstatymo 11 str., kuriame nurodoma, kad 

atlikdamas savo funkcijas, prokuroras yra nepriklausomas nuo kitų valstybės valdžios institucijų, 

pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų ir kitų asmenų ir klauso tik 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų. Prokurorams negali būti daromas joks politinis, 

ekonominis, psichologinis, socialinis spaudimas ar kitoks neteisėtas poveikis, kurie galėtų turėti 

įtakos jų priimamiems sprendimams, asmenims draudžiama duoti prokuratūrai įstatymuose 

nenustatytų pavedimų ar įpareigojimų arba kitaip kištis į prokurorų veiklą. 

Kalbant apie Prokuratūros sistemą paminėtina, kad Lietuvos Respublikos prokuratūros 

įstatymo 2 str. numato, jog prokuratūra yra valstybės institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos 

Konstitucijoje, šiame Įstatyme ar kituose įstatymuose nustatytas funkcijas. Prokuratūra padeda 

užtikrinti teisėtumą ir teismui vykdyti teisingumą – taigi viena iš funkcijų pagalba vykdant 

teisingumą. 

Konstitucijoje įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikos prokuratūra yra Generalinė prokuratūra ir 

teritorinės prokuratūros. Skirtingai nei planuojama teismų sistemos reforma, prokuratūros sistema jau 

buvo reformuota.  

Darius Valys, buvęs Lietuvos Respublikos Generalinis prokuroras, 2010 m. vasarą sudarė 

darbo grupę ir pavedė jai parengti pasiūlymus dėl prokuratūros struktūros pertvarkymo ir funkcijų 

tarp Generalinės prokuratūros ir teritorinių prokuratūrų perskirstymo. Darbo grupė, išanalizavusi per 

pastaruosius 10 metų darytų įvairių tyrimų, studijų apie prokuratūros sistemą medžiagą bei 

remdamasi savo tarnybine patirtimi, suformulavo pagrindines prokuratūros reformos kryptis:  

- pertvarkyti prokuratūros sistemą į dviejų lygių (pakopų) prokuratūrą ir apygardų prokuratūrų 

veiklos teritorijoje veikiančias apylinkės prokuratūras sujungti su apygardos prokuratūromis, taip 

sumažinant biurokratinį aparatą, pašalinat funkcijų dubliavimą, sudarant prielaidas prokurorų 

specializacijai, mažinant administravimo išlaidas ir sukuriant efektyvų prokuratūros valdymo modelį, 

nustatant, kad prokuratūros sistemą sudaro Generalinė prokuratūra ir penkios apygardų prokuratūros 

(iki tol buvo Generalinė prokuratūra ir 56 teritorinės prokuratūros). 

- racionaliai ir tausojančiai panaudoti prokuratūros žmogiškuosius išteklius, atpalaiduojant 

prokurorus nuo tokio darbo, kurį gali atlikti kiti prokuratūros darbuotojai, pvz. prokurorų padėjėjai ar 

prokuratūros valstybės tarnautojai. Pagaliau buvo atsisakyta ydingos tvarkos, kai prokurorai turėdami 

aiškiai Konstitucija ir įstatymais apibrėžtas pareigas buvo verčiami atlikti jiems visai nebūdingas 

funkcijas – rūpintis prokuratūros personalo reikalais, tvarkyti statistines ataskaitas, rūpintis kitais 

niekaip su baudžiamuoju persekiojimu nesusijusiais reikalais.  

- specializuoti prokurorus pagal atskiras nusikaltimų rūšis ir svarbiausių bei sudėtingiausių 

nusikaltimų tyrimus koncentruoti didžiuosiuose miestuose veikiančių apygardos prokuratūrų 

specializuotuose padaliniuose. Tokiu būdu sudaromos prielaidos prokurorams tikslingiau kelti 

kvalifikaciją, geriau įsigilinti į tam tikros rūšies nusikaltimų tyrimo metodikas, dėl to greičiau ir 

efektyviau atlikti tyrimus ir nusikaltėlių advokatams sudaryti papildomų sunkiai įveikiamų problemų. 

Bet tai įmanoma tik sustambinus teritorines prokuratūras. 

- siekti baudžiamojo proceso procedūrų supaprastinimo ir kuo daugiau nesudėtingų, nesunkių 

nusikaltimų tyrimų pabaigti supaprastinto, pagreitinto proceso tvarka, tokiu būdu mažinant ne tik 

prokurorų, bet ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir teismų darbo krūvį (Aloyzas Sakalas. Prokuratūros 

reforma – tik dėl akių ar dėl būtinybės? 2012 m. liepos 9 d., 

http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/asakalas-prokuraturos-reforma-tik-del-akiu-ar-del-

butinybes.d?id=59058657).  

Nuo 2012 m. rugsėjo 11-osios visoje Respublikoje baigta prokuratūros struktūros pertvarka. 

Buvusi prokuratūros sistema, kurią sudarė Generalinė prokuratūra ir teritorinės prokuratūros -  

apygardų prokuratūros ir apylinkių prokuratūros, buvo pertvarkyta į dviejų lygių (pakopų) 

http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/asakalas-prokuraturos-reforma-tik-del-akiu-ar-del-butinybes.d?id=59058657
http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/asakalas-prokuraturos-reforma-tik-del-akiu-ar-del-butinybes.d?id=59058657
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prokuratūrą. Vykdant reformą Lietuvoje neliko 51 apylinkės prokuratūros - jos tapo apygardų 

prokuratūrų padaliniais. 

Šiuo metu galiojantis prokuratūros įstatymo 6 str. numato sekančią prokuratūros struktūrą:  

1. Prokuratūrą sudaro Generalinė prokuratūra ir teritorinės – apygardų prokuratūros. 

2. Apygardos prokuratūrą sudaro apylinkių prokuratūros ir apygardos prokuratūros 

specializuoti skyriai.  

 

 
 

Įgyvendinus reformą daugiau nei perpus sumažėjo vadovaujančių prokurorų skaičius. Pagal 

viešai visiems prieinamą prokuratūros skelbiamą statistiką, dėl reformos vyriausiųjų prokurorų ir jų 

pavaduotojų skaičius nuo buvusio 190 sumažėjo iki 91. Taip atsitiko, iš buvusių 56 mažų apylinkių 
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prokuratūrų sukūrus 10 stambesnių ir jas įtraukus į penkių apygardų sudėtį. Taip pat sumažėjo ne tik 

buvusių vadovų, bet ir įvairaus aptarnaujančio personalo skaičius.  

Reforma praretino ne tik vadovaujančių, bet ir bendrą Lietuvos prokurorų skaičių – jis nuo 

2010 metų sumažėjo daugiau nei 13 procentų, ir dabar iš viso mūsų šalyje prokurorų yra 730 

prokurorų (2016 m. sausio 1 d.). Šis skaičius nuolat mažėja – tai nėra labai džiuginantys rezultatai, 

kadangi tuo pačiu didėja darbo krūvis pasiliekantiems, dėl to galimai kenčia ir darbo kokybė, o tai 

jau neatsiejamai susiję su teisingumo vykdymu ir jo kokybe.  

Nors reforma buvo siekiama, kad prokurorai turėdami aiškiai Konstitucija ir įstatymais 

apibrėžtas pareigas, nebūtų verčiami atlikti jiems visai nebūdingų funkcijų – rūpintis prokuratūros 

personalo reikalais, tvarkyti statistines ataskaitas, rūpintis kitais niekaip su baudžiamuoju 

persekiojimu nesusijusiais reikalais, tačiau sumažėjus aptarnaujančio personalo skaičiui, 

prokurorams teko vairuoti tarnybines transporto priemones, kadangi neliko vairuotojų, valytojų 

atostogų metu tvarkyti savo kabinetus, siūti ikiteisminio tyrimo medžiagas, daryti apyrašus, atlikti 

kitus su baudžiamuoju persekiojimu nesusijusius veiksmus.  

Teigiama, kad būtent dėl nevykusiai vykdytos reformos Prokuratūrą paliko ir iki šiol palieka 

patys profesionaliausi, daugiausia patirties sukaupę, geriausi specialistai, tuo tarpu prokurorų gretos 

naujai paskirtais prokurorais nepapildomos.  

Reforma buvo siekiama specializuoti prokurorus pagal atskiras nusikaltimų rūšis ir 

svarbiausių bei sudėtingiausių nusikaltimų tyrimus koncentruoti didžiuosiuose miestuose veikiančių 

apygardos prokuratūrų specializuotuose padaliniuose. Tokiu būdu sudarant prielaidas prokurorams 

tikslingiau kelti kvalifikaciją, geriau įsigilinti į tam tikros rūšies nusikaltimų tyrimo metodikas, dėl to 

greičiau ir efektyviau atlikti tyrimus. Tačiau tikslas pasiektas nebuvo, kadangi kituose miestuose 

dirbantys prokurorai neturėjo galimybės greičiau ir efektyviau atlikti ikiteisminių tyrimų, į juos 

įsigilinti. Dalį jų funkcijų buvo pavedama atlikti apylinkės prokuratūroje dirbančiam prokurorui, 

dažnai tai buvo daroma net nemačius ikiteisminio tyrimo medžiagos. Taip buvo trukdomas apylinkės 

prokuroro darbo laikas, jis tuo metu negalėdavo atlikti jam tiesiogiai pavestų funkcijų.   

Reforma buvo siekiama, kad prokuroras, kuriam pavesta kontroliuoti ir organizuoti 

ikiteisminį tyrimą, dalyvautų teisme sprendžiant procesinių prievartos priemonių, kardomųjų 

priemonių klausimą, nagrinėjant skundus, bylas apeliacinio proceso tvarka. Tačiau praktikoje to 

efektyviai nepavyko įgyvendinti. Pvz. Marijampolės apskrities VPK pareigūnas atlieka ikiteisminį 

tyrimą pagal Lietuvos Respublikos BK 129 str. dėl nužudymo. Ikiteisminiam tyrimui vadovauja ir jį 

kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūros prokuroras, kurio darbo vieta yra Kauno m.. Esant 

būtinybei taikyti procesines prievartos priemones, kreiptis į teismą dėl jų, kardomosios priemonės 

suėmimo paskyrimo, tai pavedama padaryti Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės 

prokuratūros prokurorui, kurio darbo vieta yra Marijampolės m.. Prokuroras neturi galimybės 

susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga, į ją įsigilinti. Ikiteisminio tyrimo pareigūnams tenka 

skanuoti ikiteisminio tyrimo medžiagą, kad su ja galėtų susipažinti Kauno m. dirbantis prokuroras. 

Kai kada apie pavedimą (pvz. kreiptis į teismą dėl kardomosios priemonės suėmimo) prokurorai 

sužino tik likus kelioms valandoms iki sulaikymo termino pabaigos.  

Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorai vykdami į 

Kauno apeliacinį teismą patys vairuodavo transporto priemones. Pasitaikydavo dienų, kai Kauno 

apygardos teisme vykdavo kelių skundų nagrinėjimas, todėl, kad nereikėtų vykti vienu metu keliems 

prokurorams, vykdavo vienas prokuroras, kuris ne visada spėdavo susipažinti su baudžiamosiomis 

bylomis, kuriose ikiteisminį tyrimą kontroliavo ir jam vadovavo, kaltinimą pirmos instancijos teisme 

palaikė kitas prokuroras.  

Įgyvendintos prokuratūros reformos rodiklis yra prokuratūroje įdiegta informacinė ir 

dokumentų valdymo sistema (DVS), leidusi visą vadinamąjį „popierinį“ darbą perkelti į kompiuterinę 

erdvę ir šiuo metu tiek ikiteisminio tyrimo institucijose, tiek prokuratūros, tiek teismų sistemoje 

įdiegtą vadinamąją e-bylą (IBPS – integruota baudžiamojo proceso informacinė sistema), kuri leis 

visai atsisakyti popierinių bylų. Tikimasi, kad ši integruota informacinė teisėsaugos sistema susies 
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visų baudžiamajame procese dalyvaujančių institucijų duomenų bazes ir taip atpigins, pagreitins 

ikiteisminio tyrimo procesus, sumažins aptarnaujančio personalo, tačiau jau dabar akivaizdu, kad 

visgi realybė kiek kitokia – laiko sugaištama ir lėšų panaudojama tik daugiau. 

Apibendrinus visumą aplinkybių, paminėtų kalbant apie numatomą teismų reformą, įvertinus 

nesklandumus ir praktines problemas buvusias ir esančias įgyvendinus Prokuratūros sistemą, 

įvertinus šiuo metu teismams skiriamą nepakankamą finansavimą, dažnai girdimas kalbas apie 

valstybės biudžeto nepakankamumą tam tikroms sritims finansuoti, abejotina sklandžiu Teismų 

sistemos reformos įgyvendinimu. Kiek deklaruojami reformų tikslai ir uždaviniai bus pasiekti, ir ar 

tikrai visais atvejais reformos pasiteisina ir duos kokią nors apčiuopiamą naudą parodys laikas. 

Reikėtų pažymėti, kad jau šiuo metu, teismų sistemoje stebimos tendencijos, kad kai kuriuose 

regionuose nelabai yra norinčių dirbti teisėjų, teisėjų padėjėjų darbą, tačiau reikėtų paminėti, kad tai 

lemia ekonominės priežastys, kurių analizė nėra šio darbo tikslas.   

 

Išvados  

 

Teisingumą vykdo teismai, tačiau tai nėra įmanoma be visuomenės, teismų ir kitų institucijų 

bendrų pastangų. 

Teismus ir prokuratūrą sieja bendras tikslas – siekis, kad būtų pasiektas teisingumas, o 

valstybė būtų teisinė ir demokratinė. 

Reformos dėl reformų nėra tas tikslas, kurio siekiama – todėl reformos turėtų iš tiesų, o ne 

deklaratyviai, padėti siekti aukščiau paminėtų tikslų. 
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Summary 

Statutory Social Protection Base in Independent Lithuania (1918-1940) 

 

The period of independent Lithuania in 1918-1940 formed foundations of contemporary, modern, ethnic state. Social 

protection was regulated legally. In the declaration of Provisional Government of Lithuania (1919) and in Constitutions 

of Lithuania (1922, 1928, and 1938) legal social protection principles were named: taking care of health and wellness of 

the people, i.e. those without any land or with little land, the unemployed, and the employed, in cases of illness, old age 

and accidents. The analysed sources indicate that the legal system of social protection was developed in different 

directions. A substantial amount of attention was given to the most vulnerable groups of the society. 

 

Santrauka 

Įstatyminė socialinės apsaugos bazė nepriklausomoje Lietuvoje (1918-1940m.) 

 

1918-1940 m. nepriklausomos Lietuvos laikotarpis suformavo šiuolaikinės, modernios, tautinės valstybės pagrindus. 

Buvo teisiškai reglamentuojama ir socialinė apsauga. Laikinosios vyriausybės deklaracijoje (1919) ir Lietuvos 

konstitucijose (1922, 1928, 1938) buvo įvardinti teisiniai socialinės apsaugos principai: rūpinimasis piliečių sveikata ir 

gerove, t.y. bežemiais ir mažažemiais, bedarbiais, dirbančiaisiais, ligos, senatvės ir nelaimingų atsitikimų atvejais. 

Analizuoti šaltiniai liudija, kad teisinė socialinės apsaugos sistema buvo kuriama įvairiomis kryptimis. Nemažas dėmesys 

buvo skiriamas pažeidžiamiausioms visuomenės narių grupėms.  

 

Įvadas 

 

 Gerbiant visą mūsų valstybės istoriją vis dėl to galima išskirti vieną ypatingą mūsų istorijos 

laikotarpį, kuris turi didžiausios reikšmės ir šių dienų valstybei. Tai 1918-1940 m. nepriklausomos 

Lietuvos laikotarpis. Kaip tik šis laikotarpis suformavo šiuolaikinės, modernios, tautinės valstybės 

pagrindus. 

Prof. Alvydas Jokubaitis knygoje „ Istorija kaip politinio mąstymo veiksnys“ rašo: „Dabartinė 

Lietuvos valstybė yra tautinė valstybė, kuri savo politine struktūra  neturi nieko bendro su feodaline 

LDK imperija (...) LDK istorijos žavesys neturi užstoti tautinės valstybės idealų, kurie susiję su 

demokratijos, piliečių laisvės, lygybės, savivaldos ir solidarumo principais“ (A. Jokubaitis V., 2012  

p. 51-78). Šie demokratijos principai atsiranda 1918-1940 m. valstybės konstitucijose ir kituose 

įstatymuose.  

Tokią demokratiją galima įgyvendinti tik sukūrus veiksmingą socialinės apsaugos sistemą, 

kurioje žmogus jaustųsi saugus, pasitikintis savimi ir valstybe. 

Socialinės apsaugos sistema nepriklausomoje Lietuvoje buvo sparčiai kuriama. Pagrindinė to 

priežastis – tai prasta po karo susidariusi padėtis: ,,(...) sugriautas ūkis, maisto nepriteklius, grįžę iš 

Rusijos tremtiniai, karo pabėgėliai ir belaisviai kėlė daug rūpesčio ir darbo“ (J. Meškauskas, 1987, p. 

365). Visiems šiems žmonėms reikėjo pagalbos, todėl to meto valdžia turėjo ieškoti priemonių 

problemai spręsti. 

  Socialines problemas gilino ne tik karo padariniai, bet ir nauji kapitalistiniai santykiai. Apie 

sunkią miesto ir kaimo dirbančiųjų padėtį vaizdžiai pasakojo dar 1918m. lapkričio mėn. Valstybės 
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taryboje šios tarybos narys Aleksandras Stulginskis. ,,(...) Ir čia valstybė turėtų imtis griežtų priemonių 

darbininkams apsaugoti nuo išnaudojimo. Reikia gi ginti silpnesnieji“ (M. Yčas, 1928, p. 82). 

 

Tikslas - atskleisti įstatyminę socialinės apsaugos bazę nepriklausomoje (1918-1940m.)  Lietuvoje. 

Darbo objektas: įstatyminė socialinės apsaugos bazė nepriklausomoje Lietuvoje (1918-1940 m.). 

 

Uždaviniai: 

1. Aptarti socialinės apsaugos gaires Laikinosios vyriausybės deklaracijoje ir Konstitucijose. 

2. Apžvelgti valstybės socialinės paramos teisinį reglamentavimą pažeidžiamiausioms žmonių 

grupėms. 

Darbo metodai: dokumentų ir literatūros šaltinių analizė.  

 

 Socialinės apsaugos gairės laikinosios vyriausybės deklaracijoje ir konstitucijose 

 

 Lietuvos valstybė iš carinės Rusijos paveldėjo skurdžią socialinę apsaugą. Padėtis dar pablo-

gėjo Pirmojo pasaulinio karo metais Lietuvą okupavus vokiečiams. „Pirmasis pasaulinis karas labai 

apnaikino, nualino Lietuvą ir bent trečdalį Lietuvos gyventojų įstūmė į didelį vargą“ (R. Skipitis, 1961, 

p. 256). Lietuvos vyriausybė suvokė, į kokią padėtį pakliuvo Lietuva, suvokė ir socialinės reformų 

būtinumą. „Laikinosios Vyriausybės uždavinys, privesti šalį prie Steigiamojo seimo, kuriam teks nu-

statyti Lietuvos valdymo formą ir įvykinti visą eilę socialinių reformų“ (Laikinosios vyriausybės dek-

laracija, 1918, p. 2). 

 Dar 1918 metais Laikinosios vyriausybės deklaracija parodo, kokia kryptimi bus vykdomos 

socialinės reformos. „Pirmoj eilėj prieš mus stovi žemės reforma ir darbininkų būvio apsaugojimas. 

Laikinoji Vyriausybė pasirūpins, kad bežemiai ir mažažemiai turėtų žemės. Laikinoji Vyriausybė ve-

dama tos minties, kad žemė turi priklausyti tiems, kurių rankomis ji dirbama, rūpinsis, kad greičiausiu 

laiku bežemiams ir mažažemiams įstatymų keliu būtų pavestos valstybės žemės, kurių didžiažemiai 

dvarininkai patys neįstengia išdirbti [...]. Laikinoji Vyriausybė kuo greičiausiu laiku pasistengs pra-

vesti apdraudimo nuo ligos, sužeidimo ir senatvės įstatymus, o lygiai tinkamai pastatyti darbo apsaugą 

su tinkama darbo apsaugos priežiūros organizacija, dalyvaujant joje pačių darbininkų organizacijų 

atstovams. Laikinoji Vyriausybė laiko savo pareiga griebtis visų jai prieinamų priemonių aprūpinimui 

darbu bedarbių. Laikinoji Vyriausybė pasistengs kuo greičiausiu laiku pravesti įstatymą apie darbo 

dienos sutrumpinimą ligi 8 valandų“ (Laikinosios vyriausybės deklaracija, 1918, p. 2). 

 Taigi, Laikinoji vyriausybė gana aiškiai reglamentavo socialinės reformos kryptis: rūpinimasis 

bežemiais ir mažažemiais, įvykdant žemės reformą, rūpinimasis darbininkais (ligos, sužeidimo, be-

darbystės atvejais), geresnių sąlygų sudarymas dirbantiesiems. Tai buvo svarbi dalis numatomos so-

cialinės apsaugos besikuriančioje valstybėje. 

 Teisiniai socialinės apsaugos pagrindai buvo formuojami nepriklausomos Lietuvos konstituci-

jose. 1922 m. priimtoje pirmojoje nuolatinėje Lietuvos Valstybės Konstitucijoje išskiriamas skyrius 

„Socialinė apsauga“. Jame 97 paragrafas  skelbia: „Žmogaus darbo pajėga yra tam tikrų įstatymų sau-

goma ir globojama. 

 Valstybė saugoja atskirais įstatymais darbininką ligoje, senatvėje, nelaimingais atsitikimais ir 

darbo trūkstant.  

98 paragrafas [...]. Tam tikrais įstatymais saugoma ir palaikoma šeimos sveikata ir socialinė 

gerovė“ (Socialinė apsauga, 1922, p. 19). 

 Tokie patys teiginiai „Socialinės apsaugos“ skyriuje išlieka ir 1928 metų Lietuvos Valstybės 

Konstitucijoje (Socialinė apsauga, 1928, p.13). 

 Šiek tiek praplėstas naujom socialinėm sąvokom skyrius, reglamentuojantis socialinę apsaugą 

nuo 1938 metų Lietuvos Konstitucijoje. Skyrius jau vadinamas „Sveikata ir socialinė apsauga“. Šiame 

skyriuje keturi straipsniai skelbė: „Valstybė rūpinasi piliečių sveikata. 
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 Valstybė rūpinasi dirbančiaisiais ir jų šeimomis ligos, senatvės ir nelaimintų atsitikimų atve-

jais. 

 Valstybė palaiko ir stiprina piliečio valią ir pajėgumą pačiam aprūpinti save ir savo šeimą. 

 Valstybė siekia, kad negalintieji aprūpinti savęs ir savo šeimos piliečiai būtų aprūpinti. 

 Atskiriems piliečiams ir organizacijoms, taip pat bažnyčioms bei kitoms tolygioms tikybinėms 

organizacijoms, leidžiama įstatymu nustatytomis sąlygomis ir tvarka laikyti labdarybės įstaigas“ 

(Sveikata ir socialinė apsauga, 1938, p.11). 

 Taigi, teisiniai socialinės apsaugos principai buvo užfiksuoti ne tik Laikinojoje vyriausybės 

deklaracijoje, bet ir nepriklausomos Lietuvos konstitucijose. Jose ryškėjo socialinės apsaugos politi-

kos kryptys: siekimas laiduoti paramą sergantiems, sužalotiems, pagyvenusiems bei neįgaliesiems as-

menims, pagalba praradusiems darbą, turintiems mažas pajamas ir t.t. Nepriklausomos Lietuvos vals-

tybės konstitucijos kaip visose srityse, taip ir socialinės apsaugos srityje, numatė tik pagrindinius veik-

los principus. Detaliau socialinę apsaugą reguliavo kiti įstatymai, nutarimai, taisyklės. Jie atsiranda 

jau pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos metais ir apima šias pagrindines sritis: socialinę paramą, dar-

bo apsaugą, socialinį draudimą. 

 

Valstybės socialinės paramos teisinis reglamentavimas  pažeidžiamiausioms žmonių grupėms 

 

 Dar vykstant nepriklausomybės kovoms, Lietuvos vyriausybė sprendė ne tik kariuomenės ap-

rūpinimo, bet ir socialinius klausimus. Rekvizuoti iš gyventojų gyvuliai ir maisto produktai buvo nau-

dojami ir kariuomenei, ir biednuomenei maitinti. (Laikinosios Vyriausybės įsakymas dėl gyvulių, ark-

lių, pašaro, maisto ir kitų tiekimo dalykų rekvizicijos, 1919, p. 3). 

 Dar aiškiau socialinės pagalbos funkcijos matomos 1920 m. vasario mėn. 6 d. paskelbtame 

„Rekvizicijų įstatyme“. Pačiame pirmajame punkte jau parodyta kam bus skiriami rekvizuoti maisto 

produktai, įvardijant ir socialiai pažeidžiamiausių žmonių grupes. „Teisė suiminėti valgomuosius pro-

duktus ir kitus tiekimo dalykus, reikalingus kariuomenei aprūpinti, maitinti ligoniams, kalėjimams, 

prieglaudoms, tremtinių punktams laikyti, aprūpinti maistu didesnių miestų ir ypatingai karo išgriautų 

sričių neturtėliams ir patiekti vasarojaus sėklų ypatingai suvargintoms sritims priklauso Krašto Ap-

saugos Ministerijai Intendantūros skyriui. (Rekvizicijų įstatymas, 1920, p. 1). 

 Pirmaisiais nepriklausomybės metais Lietuvos vyriausybė įstatymiškai sprendė dar vieną ak-

tualią socialinę problemą, tai tremtinių grįžimo, įkurdinimo ir jų aprūpinimo. Turimais statistikos duo-

menimis „lietuvių tremtinių ir pabėgėlių karo metu Rusijoje skaitoma apie 250.000“ (R. Skipitis, 1961, 

p. 258). Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę prasidėjo jų masiškas grįžimas namo: „1918-1919 m. jų 

grįžo į Lietuvą 150.000, o 1920-1921 m. dar 65.000“ (R. Skipitis, 1961, p. 265). 

 Šiems žmonėms reikėjo pagalbos. Lietuvos vyriausybė pagalbą įstatymiškai įteisino, 1919 m. 

gegužės mėn. išleisdama įsakymą „Tremtinių ir belaisvių grąžinimo reikalais“. Jame skelbiama, kokią 

pagalbą (ir kokiomis sąlygomis) gali gauti sugrįžę į Tėvynę tremtiniai ir belaisviai. 

,,Kiekvienas grįžtantysis į tėviškę tremtinys arba belaisvis, kuris nori gauti iš viešųjų įstaigų pagalbos 

kelionei, įžengęs į Lietuvos žemę privalo įsirašyti artimiausiame darbo ir Socialinės Apsaugos Minis-

terijos Departamento Punkte ir gauti iš tenai tikrų liudymų...“ (Įsakymas Tremtinių ir belaisvių grąži-

nimo reikalais, 1919, p. 8). 

 Taigi Lietuvos vyriausybė grįžtančiuosius į Tėvynę nepaliko likimo valiai. 

 Valstybės socialinė globa buvo mažesnė grįžtantiems optantams. (Optantas - tai „asmuo, tu-

rintis teisę pasirinkti pilietybę, galintis pasinaudoti optacija“ (V. Vaitkevičiūtė, 2000, p. 215)). 

 Grįžtantiems į Lietuvą vadinamiesiems optantams 1921m. Vidaus reikalų ministerija nustatė 

atlyginimą. „Iš grįžtančiųjų į Lietuvą valstybės lėšomis optantų jų pervežimo, laikymo ir apsaugos 

išlaidoms padengti imamas atlygimas. 

 Atlyginimo normą nustato Vidaus Reikalų Ministerija“ (Optantų grąžinimo išlaidoms padengti 

įstatymas, 1921, p. 2, -677-).  

       Valstybė grįžtančiais į Tėvynę rūpinosi pagal tuometines galimybes. Besikurianti Lietuva neturėjo 
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tiek lėšų, kad galėtų suteikti nemokamą pagalbą visiems, norintiems grįžti, nors, kaip rodo to laikme-

čio įstatymai, dėmesys šiai problemai buvo didelis. 1922 metų išlaidų sąmate tremtinių ir belaisvių 

grąžinimui buvo skirta 17.191.270 auksinų. 

 Tai sudarė didžiausią dalį visame Darbo ir socialinės apsaugos departamento išlaidų sąraše. 

Pavyzdžiui, pašalpoms ir atlyginimams buvo skiriama 2.974.000 auks“ (Lietuvos Respublikos 1922 

metų išlaidų sąmata, -907-, 1922, p. 4). 

 1922 metų pabaigoje tremtinių grąžinimo problema pasidarė mažiau aktuali visoje valstybės 

socialinės apsaugos politikoje. Tai rodo „Tremtinių grąžinimo įstaigų likvidacijos įsakymas“. (Trem-

tinių grąžinimo įstaigų likvidavimo įsakymas, -909-, 1922, p. 1). 

1.  Lietuvos vyriausybė rūpinosi ne tik grįžtančiais į Lietuvą tremtiniais, bet ir grąžinimu 

gyventojų į tas teritorijas, iš kurių jie buvo išsiųsti vokiečių okupacijos laikotarpyje. Tokių 

gyventojų grįžimas buvo įteisintas „Tremtinių grąžinimo įsakymu“. Jame tiksliai nusakyta, 

kokia tvarka ir kokiomis sąlygomis gyventojai gali grįžti į anksčiau gyventas teritorijas. (Trem-

tinių grąžinimo įsakymas, -582-, 1921, p. 5). 

 Taip pat šis įsakymas ne tik nustato išvykimo sąlygas, bet įpareigoja Darbo ir socialinės ap-

saugos departamentą rūpintis išvykstančiais iš Lietuvos žmonėmis. 

 Pirmasis pasaulinis karas, nepriklausomybės kovos sukūrė dar vieną socialinę situaciją, 

kurią Lietuvos vyriausybė turėjo spręsti. Tai karo invalidų, karių ir jų šeimų socialinė apsauga. 

Priimti įstatymai leidžia galvoti, kad ši kategorija žmonių nebuvo užmiršta. Vykstant nepri-

klausomybės kovoms socialinė parama suteikiama kariškių šeimoms. 1919 metais gegužės 22 

d. išeina įstatymas reglamentuojantis socialinę paramą kariškiams ir jų šeimoms.  (Įstatymas 

apie algas ir pašalpas kariškiams ir jų šeimynoms, 1919, p. 7). 

1)  1925 birželio mėn. 23 d. Seimas priėmė „Karių pensijų įstatymą“ , kuris numatė socialinę 

apsaugą, skiriant pensijas ne tik kariams invalidams, bet ir žuvusių karių šeimoms, bei kariams, 

ištarnavusiems ne mažiau kaip dvidešimt metų. (Karių pensijų įstatymas, -1352-, 1925, p. 1). 

Ypatingai griežtai šis įstatymas reglamentavo pensijų skyrimą karo invalidams. Pensijos ski-

riamos priklausomai nuo prarasto darbingumo procento. 

Gana išsamiai 46 paragrafuose pensijų skyrimas kariams reglamentuojamas 1926 m. sausio 

mėnesį išleistose „Karių pensijų įstatymui vykdyti taisyklėse. (Karių pensijų įstatymui vykdyti taisyk-

lės, -1412-, 1926, p. 3). 

Socialinę pagalbą pensijų pavidalu įstatymas suteikia ne tik kariams, bet ir tam tikrose aplin-

kybėse, jų šeimos nariams.  

Šis įstatymas dar papildomas naujomis taisyklėmis, išėjusiomis 1926 m. birželio 9 d. Čia karių 

pensijos suteikiamos ir „rusų kariuomenės karo invalidams – Lietuvos piliečiams, jei jie tapo karo 

invalidais ligi 1918 m. vasario mėn. 16 d.“ (Karių pensijų įstatymui vykdyti taisyklių pakeitimas, -

1485-, 1926, p. 4). 

Lietuvos vyriausybė gana griežtai reglamentavo socialinės paramos skyrimą. ,,Atskirų asmenų 

šelpimo taisyklėse“ nurodyta, kokie asmenys šelpiami, kokiais atvejais, ir kokią pagalbą jie gali gauti. 

(Atskirų asmenų šelpimo taisyklės, -1314-, 1925, p.2). Atskirų asmenų šelpimo taisyklių pakeitimas, 

reglamentuojantis pašalpos dydį asmeniui išėjo 1926 m. (Atskirų asmenų šelpimo taisyklių 

pakeitimas, -1562-, 1926, p.3) 

Lietuvos vyriausybė įstatymais kontroliavo prieglaudų steigimą ir jų darbą. Bet kokia 

prieglauda turėjo atitikti numatytus reikalavimus. Ypatingai tai lietė vaikų prieglaudas. 1925m. Vidaus 

reikalų ministras Z. Starkus pasirašo ,,Vaikų prieglaudų laikymo taisykles“.  

Šios taisyklės nurodė, kiek ir koks personalas turi būti vaikų prieglaudose, nusakė dienos 

maisto davinį. Reglamentavo reikalavimus gyvenamoms patalpoms. (Vaikų prieglaudų laikymo 

taisyklės, - 1247, - 1925, p. 5). 

Nepriklausomoje Lietuvoje išleisti įstatymai parodo valstybės siekį globoti įvairių kategorijų 

žmones. 1928 metais buvo išleistas „Proto ligonių šeimynose statutas“, reglamentuojantis tokių 

ligonių globos sąlygas. (Proto ligonių šeimynose statusas, -1795-, 1928, p. 2). 
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              Valstybės rūpestį ligoniais liudija ir įstatymiškai nustatytas 1932 metais „Prieglaudų 

invalidams dienos maisto davinys“. 

1. Juoda duona ... ............................................................................................. 400 gr. 

2. Balta duona  ..................................................................................................200 gr. 

3. Sviesto ........................................................................................................... 30 gr. 

4. Cukraus .......................................................................................................... 40 gr. 

5. Riebalų ........................................................................................................... 35 gr. 

6. Mėsos  .......................................................................................................... 200 gr. 

7. Pieno ..............................................................................................................1\2 ltr. 

8. Kavos ..............................................................................................................  5 gr. 

9. Arbatos ............................................................................................................. 9 gr. 

10. Bulvių ........................................................................................................... 500 gr. 

Burokų, arba morkų, arba kopūstų ............................................................... 300 gr. 

11. Kruopų ...........................................................................................................100 gr. 

12. Miltų kvietinių  ............................................................................................... 30 gr. 

13. Druskos ........................................................................................................... 20 gr. 

14. Pipirų............................................................................................................... 0,3 gr. 

15. Lauro lapų ...................................................................................................... 0,3 gr. 

16. Svogūnų........................................................................................................... 10 gr. 

 

Pasninko dienomis pietums vietoje 200 gramų mėsos duodama 1 silkė (ne mažesnė kaip 100gr. 

ir 400gramų bulvių. 

Šventadieniais gali būti duodama 50gr. dešros arba 40gramų sūrio (Prieglaudų invalidams 

dienos maisto davinys, 1932, p. 275). 

Jau pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais Lietuvos vyriausybė įstatymiškai reglamen-

tavo pažeidžiamiausių visuomenės narių (biednuomenės, tremtinių, karo invalidų, karių, dalyvavusių 

nepriklausomybės kovose) socialinę paramą. Ši parama pasireiškė įvairiomis formomis: šelpimu, pen-

sijų skyrimu, nemokamų arba dalinai apmokamų paslaugų suteikimu. 

Valstybės parama įstatymais buvo reglamentuojama ir vėlesniu nepriklausomybės laikotarpiu, 

nustatant pašalpas beturčiams, teikiant paramą prieglaudose esantiems vaikams, žmonėms su negalia. 

 

Išvados 

1. Teisiniai socialinės apsaugos principai buvo užfiksuoti ne tik Laikinojoje vyriausybės 

deklaracijoje, bet ir nepriklausomos Lietuvos konstitucijose. Jose ryškėjo socialinės apsaugos 

politikos kryptys: siekimas laiduoti paramą sergantiems, sužalotiems, pagyvenusiems bei ne-

įgaliesiems asmenims, pagalba praradusiems darbą, turintiems mažas pajamas ir t.t. Nepri-

klausomos Lietuvos valstybės konstitucijos kaip visose srityse, taip ir socialinės apsaugos sri-

tyje, numatė tik pagrindinius veiklos principus. Detaliau socialinę apsaugą reguliavo kiti įsta-

tymai, nutarimai, taisyklės.  

2. Jau pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais Lietuvos vyriausybė įstatymiškai reglamen-

tavo pažeidžiamiausių visuomenės narių (biednuomenės, tremtinių, karo invalidų, karių, daly-

vavusių nepriklausomybės kovose) socialinę paramą. Ši parama pasireiškė įvairiomis formo-

mis: šelpimu, pensijų skyrimu, nemokamų arba dalinai apmokamų paslaugų suteikimu. 

3. Valstybės parama įstatymais buvo reglamentuojama ir vėlesniu nepriklausomybės laikotarpiu, 

nustatant pašalpas beturčiams, teikiant paramą prieglaudose esantiems vaikams, žmonėms su 

negalia. 

 

 



 

26 

Literatūra ir šaltiniai 
 

1.  Atskirų asmenų šelpimo taisyklės // Vyriausybės žinios. 1925 06 12. Nr. 193. 

2.  Atskirų asmenų šelpimo taisyklių pakeitimas // Vyriausybės žinios. 1926 12 10. Nr. 240. 

3. Yčas M. Lietuvos vyriausybės sudarymo etapai ir jos pirmieji žingsniai // Pirmasis nepriklausomos Lietuvos 

dešimtmetis. – Kaunas, 1928. 

4.  Įsakymas Tremtinių ir belaisvių gąžinimo reikalais // Laikinosios vyriausybės žinios. 1919 05 22. Nr. 7. 

5.  Įstatymas apie algas ir pašalpas kariškiams ir jų šeimoms // Laikinosios vyriausybės žinios 1919 05 22. Nr. 7. 

6.   Jokubaitis A. Istorija kaip politinio mąstymo veiksnys. Vilnius, 2012.   

7.  Karių pensijų įstatymui vykdyti taisyklės // Vyriausybės žinios. 1926 01 15. Nr. 213. 

8.  Karių pensijų įstatymui vykdyti taisyklių pakeitimas // Vyriausybės žinios. 1926 06 09. Nr. 228. 

9.   Karių pensijų įstatymui vykdyti taisyklių pakeitimas // Vyriausybės žinios. 1926 06 09. Nr. 228. 

10.   Karo invalidams šelpti komiteto raštinės etatai // Vyriausybės žinios. 1924 06 23. Nr. 162. 

11.   Laikinosios vyriausybės įsakymas dėl gyvulių, arklių, pašaro, maisto ir kitų tiekimo dalykų rekvizicijos // 

Laikinosios vyriausybės žinios (priedas). 1919 04 04. Nr. 5. 

12.  Laikinosios vyriausybės įsakymas dėl gyvulių, arklių, pašaro, maisto ir kitų tiekimo dalykų rekvizicijos // 

Laikinosios vyriausybės žinios (priedas). 1919 04 04. Nr. 5. 

13.  Lietuvos respublikos 1922 metų išlaidų sąmata // Vyriausybės žinios. 1922 11 13. Nr. 115. 

14. Meškauskas J. Lietuvos medicinos istorija. – Chicago, 1987. 

15.  Optantų gąžinimo išlaidoms padengti ir joms išieškoti taisyklės // Vyriausybės žinios. 1922 04 10. Nr. 84. 

16.  Optantų gąžinimo išlaidoms padengti // Vyriausybės žinios. 1921 12 20. Nr. 75. 

17. Prieglaudų invalidams dienos maisto davinys // Savivaldybių žinynas. – Kaunas, 1932. 

18. Proto ligonių šeimynose statutas // Vyriausybės žinios. 1928 07 30. Nr. 280. 

19.  Rekvizicijų įstatymas // Laikinosios vyriausybės žinios. 1920 02 06. Nr. 1(19). 

20. Skipitis R. Nepriklausomą Lietuvą statant (atsiminimai). – Chicago, 1961. 

21.  Socialinė apsauga //Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1922 08 01. 

22.  Socialinė apsauga // Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928 05 25. 

23.  Sveikata ir socialinė apsauga // Lietuvos Konstitucija. 1938 05 12. 

24. Tremtinių grąžinimo įstaigų likvidacijos įsakymas // Vyriausybės žinios. 1922 11 20. Nr. 116. 

25. Tremtinių grąžinimo įsakymas // Vyriausybės žinios. 1921 04 28. Nr. 64. 

26. Vaikų prieglaudų laikymo taisyklės // Vyriausybės žinios. 1925 02 26. Nr. 183. 

27. Vaitkevičiūtė V. Tarptautinių žodžių žodynas. –Vilnius, 2004. 

 

 

 

Kazys BALICKAS – Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Pedagogikos, menų 

ir socialinio darbo katedros lektorius. 

 

Mokslinių interesų sritis: žmogaus teisės, vidaus ir užsienio politika, kultūros ir teisės istorija. 



 

27 

TEISĖS PROFESINIO BAKALAURO PRAKTINIO RENGIMO 

JURIDINIAI BEI METODINIAI ASPEKTAI 
 

Rimas Bradūnas  

 Marijampolės kolegijos lektorius 

Alė Murauskienė  

Marijampolės kolegijos ESDF prodekanė, MRU edukologijos doktorantė 

                                                  

 

Pagrindiniai žodžiai: praktinis studentų rengimas, Teisininko rengimo standartas, Teisės studijų krypties aprašas, 

binarinė aukštojo mokslo sistema, koleginis teisininkų rengimas, praktinio rengimo sistema..  

 

Key words:   students’ practical training, Lawyer’s Training Standard, Law Studies Field Abstract, binomial higher 

education system, collegiate training of lawyers, practical training system.  

 

Summary 

The article examines juridical regulation of practical training of a law specialist. The authors present professional and 

university bachelor’s preparation specifics and the main documents regulating the system: Lawyer’s Training Standard 

and Law Studies Field Abstract. Didactical aspects of practical preparation of collegial studies, theoretical foundation, 

types of practices, their interconnections and study coherence are also reviewed. Possibilities of practice efficiency 

improvement using social network and dynamic changes of students’ roles during professional activity practice are 

discussed.  

 

Santrauka 

Straipsnyje nagrinėjamas teisės specialistų praktinio rengimo normatyvinis reglamentavimas. Autoriai pristato profesinio 

ir universitetinio bakalauro praktikos specifiką bei sistemą, šią veiklą reguliuojančius pagrindinius normatyvus: 

Teisininko rengimo standartą ir Teisės studijų krypties aprašą. Plačiau apžvelgiami koleginių studijų praktinio rengimo 

didaktiniai aspektai, teorinis pagrindimas, praktikų rušys, jų tarpusavio ryšiai bei studijų dermė. Numatomos praktikos 

efektyvinimo galimybės per socialinę tinklaveiką bei dinamišką studento vaidmenų kaitą profesinės veiklos praktikos 

metu. 

 

 

ĮVADAS 

 

 Teisininkų rengimas Lietuvoje – viena iš labiausiai reglamentuotų specialistų rengimo 

krypčių. Tradiciškai susiklostę, kad teisės studijos vykdomos universitetuose ir kolegijose. Nors 

universitetinės studijos skaičiuoja šimtmečius, tačiau pirminis teisės studijų krypties 

reglamentavimas buvo taikytas kolegijoms, 2004 m. parengtame Teisininko rengimo standarte. 

Universitetinės pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisosiose studijose reikalavimai numatyti tik 

2015m. patvirtintame  Teisės studijų krypties apraše.   

 Abiejų tipų aukštosios mokyklos, rengdamos bei atnaujindamos teisės studijų programas, 

vadovaujasi šią studijų kryptį standartizuojančiais dokumentais. Diskusijų sritimi tampa praktinis 

specialistų rengimas, nes profesiniam ir universitetiniam bakalaurui nustatomi skirtingi kriterijai. Jei 

universitetinėse studijose akcentuojama mokslinių tyrimų veikla, tai kolegijose – taikomieji tyrimai 

bei profesinės veiklos praktikos. Todėl kolegijose tampa aktualus studentų  pasirengimas praktinei 

veiklai. Šio tipo aukštosios mokyklos, rengiančios teisininkus, studijų planuose privalo numatyti 

skirtingas praktinio rengimo pakopas, jų turinį atskleisti praktikos programose, ugdomas profesinės 

veiklos kompetencijas apibrėžti kiekvienos praktikos numatomuose rezultatuose, ieškoti 

efektyviausios teorinių studijų ir praktinio rengimo dermės, studijų procese naudojant lygiagretųjį 

teisės specialistų rengimo modelį.  

Straipsnyje apžvelgiami teisės specialistų praktinio rengimo ypatumai, juridinis 

reglamentavimas bei aukštųjų mokyklų praktikų organizavimo didaktiniai aspektai, socialinės 
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partnerystės įtaka bei teorijos ir praktikos dermės galimybės. 

            Tikslas:  išanalizuoti koleginių studijų teisės specialistų praktinio rengimo teisinį 

reglamentavimą bei pristatyti jo metodinius aspektus. 

Uždaviniai:  

1. Atskleisti teisininkų praktinio rengimo kaitos tendencijas, jų juridinį reglamentavimą; 

2. Apžvelgti teisės profesinio bakalauro praktikos metodinius aspektus. 

Darbo metodai: sisteminė analizė, literatūros šaltinių apžvalga ir dokumentų analizė bei 

interpretavimas. 

 

1. BINARINĖ AUKŠTOJO MOKSLO TEISĖS SPECIALISTŲ RENGIMO SISTEMA  

 

          Lietuvoje teisininkai rengiami dviejų tipų aukštosiose mokyklose – universitetuose ir 

kolegijose. Mokslo ir studijų įstatymas1 reglamentuoja skirtingų tipų aukštųjų mokyklų veiklos 

ypatumus. Jei universitetinėse studijose akcentuojamas „dėstytojų ir studentų dalyvavimas 

moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinėje plėtroje“, tai kolegijose vykdomų studijų specifiškumas 

orientuojamas į studentų profesinę praktinę veiklą – „kolegijose mokslo ir studijų vienovė 

užtikrinama per glaudų ryšį su praktika.“ 2   

Šiandieninis teisės specialistų rengimo pasiskirstymas Lietuvoje pagal aukštųjų mokyklų tipus 

(žr. 1lentelę) . 

 

 

1 lentelė. Teisės specialistų rengimo grupavimas pagal aukštųjų mokyklų tipus 

 

 

Palyginę teisės studijas vykdomas Lietuvos aukštosiose mokyklose, pastebime, kad šios srities 

specialistai rengiami penkiuose universitetuose ir aštuoniose kolegijose. Apžvelgiant geografinį 

pasiskirstymą, matome, kad universitetinės teisės krypties studijos sutelktos Vilniaus ir Kauno 

miestuose, o koleginės – pasiskirsčiusios po įvairius respublikos miestus: Kauną, Klaipėdą, Panevėžį, 

Uteną, Marijampolę.  

Kolegijose ir universitetuose skirtingai modeliuojamas studijų procesas ir praktinis profesinis 

rengimas (lygiagrečiuoju bei nuosekliuoju būdu). Praktinio rengimo sistema, kaip svarbi studijų dalis, 

ypatingai  akcentuojama koleginėse studijose. 

 Analizuojant teisės aktus vertintina, kad ne tik Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatymas, bet ir šio įstatymo taikymo aktai, skirtingus reikalavimus kelia universitetų ir kolegijų 

teisininkų praktiniam rengimui (žr.  2 lentelę). 

                                                 
1 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (2009). Prieiga per internetą: < https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C595FF45F869> (žiūrėta 2016 05 04) 
2 Ten pat. 

Universitetinės studijos

•Vilniaus universitetas,

•Mykolo Romerio universitetas,

•Vytautu Didžiojo universitetas,

•Kazimiero Simonavičiaus universitetas,

•Europos humanitarinis universitetas.

Koleginės studijos

•V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla,

•Kauno kolegija,

•Socialinių mokslų kolegija,

•Panevėžio kolegija,

•Lietuvos verslo kolegija,

•Utenos kolegija,

•Tarptautinė verslo ir teisės aukštoji mokykla,

•Marijampolės kolegija.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C595FF45F869
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C595FF45F869
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              2 lentelė. Teisės studijų praktinio rengimo reglamentavimas kolegijose ir universitetuose 

 

Juridiniai dokumentai 
 

Kolegijos Universitetai 

Tesininko rengimo standartas Išskiriamos 5 teisininko veiklos 
sritys, kompetencijos, studijų 
tikslai bei baigiamasis 
kvalifikacijos vertinimas. 

Teisės krypties universitetinių 
studijų nereglamentuoja. 

Teisės studijų krypties aprašas Reglamentuojami koleginių 
studijų absolventų žinios ir 
gebėjimai. 
Nustatoma praktikos trukmė – ne 
mažiau kaip 30 kr. 
Nurodomos praktikos rūšys. 

Nustatomi universitetinių studijų 
pirmosios ir antrosios pakopos 
žinios ir gebėjimai. 
Apibrėžiama praktikos trukmė: 
bakalauro studijose – 15kr., 
magistro studijose – nuo 10 iki 20 
kr. 

   

         

Pirmasis dokumentas, įteisinęs profesinio bakalauro teisininkų rengimą – Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo bei socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2004 m. gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr. ISAK – 2093/11-301 patvirtintas Teisininko rengimo standartas (toliau Teisininko 

rengimo standartas). Šis teisės aktas reglamentavo teisės specialistų rengimą kolegijose. Standarte 

numatoma, kad asmenys, baigę teisininko studijų programą, įgyja kompetencijas penkiose veiklos 

srityse: 

- teisės aktų paieška ir apskaita, 

- teisės normų taikymas, 

- teisinių dokumentų rengimas ir konsultavimas, 

- pavedimų, susijusių su teismo posėdžių ir raštinės darbo organizavimu, vykdymas, 

- teisinių įmonių ir įstaigų veiklos organizavimas. 

Pagal šias veiklos sritis numatomos kompetencijos, jų ribos, įvertinimas bei numatomi studijų tikslai. 

Pagrindinis teisininko rengimo tikslas – išmanyti Lietuvos Respublikos teisės sistemą, norminius 

teisės aktus, mokėti juos taikyti ir sugebėti spręsti konkrečias praktines teisines problemas. Šiame 

dokumente išskiriami siektini teisininko bendrieji gebėjimai bei asmeninės ypatybės. Baigiamajame 

vertinime numatytos dvi formos – kvalifikacinis egzaminas ir baigiamasis darbas iš pasirinktos 

specializacijos. Studijų programos rengimo turinys numatomas parengti orientuojantis į profesines 

kompetencijas. Nors Teisininko rengimo standarte ir akcentuojamas praktinis mokymas, tačiau 

konkrečių kompetencijų profesijos praktiniam rengimui neišskiriama. Standartas buvo skirtas  

aukštojo neuniversitetinio išsilavinimo siekiantiems teisės specialistams, o universitetinių teisės 

krypties studijų jis visiškai nereglamentavo. 

       Svarbiausias nacionalinis dokumentas įvairiais aspektais reglamentuojantis pagrindinius 

teisininkų rengimo momentus -  2015 m. patvirtintas Teisės studijų krypties aprašas3, skirtas 

koleginių ir universitetinių vientisųjų, pirmosios ir antrosios pakopų studijų programoms rengti.              

Apraše numatoma, kad teisininkus rengia universitetai ir kolegijos pagal nustatytus specialiuosius  

reikalavimus. Teisės studijų krypties aprašas įtvirtino binarinę aukštojo mokslo dermę per 

papildomas studijas kolegijų absolventams, stojantiems į magistrantūrą, kurių apimtis nuo 90 iki 60 

studijų kreditų. Šiame apraše teisės krypties pirmos ir antros pakopos studijų rezultatai suskirstomi į 

grupes: 

                                                 
3 Teisės studijų krypties aprašas (2015). Prieiga per internetą:< https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/c7d77990312011e5b1be8e104a145478> (žiūrėta 2016-04-30). 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c7d77990312011e5b1be8e104a145478
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c7d77990312011e5b1be8e104a145478
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- žinios ir jų taikymas, 

- gebėjimas atlikti tyrimus, 

- specialieji gebėjimai, 

- socialiniai gebėjimai, 

- asmeniniai gebėjimai4. 

Apraše pirmą kartą įteisinama praktika, kaip būtinoji teisės specialistų rengimo studijų dalis. Teisės 

studijų krypties aprašas nustato praktikos organizavimo tvarką, praktikos vietų paiešką, reikalavimus 

praktikos vadovui bei praktikos sutarčių sudarymą. Diferencijuotai pagal studijų pakopas nurodoma 

profesinės veiklos praktikos trukmė. Jei universitetinio bakalauro studijose numatoma 15 studijų 

kreditų, tai profesinio bakalauro studijose – ne mažiau kaip 30 studijų kreditų, o magistrantūros 

studijose nuo 10 iki 20 studijų kreditų. Atkreiptinas dėmesys, kad koleginėse studijose nustatomos 

praktikų rūšys: mokomoji, pažintinė, profesinės veiklos bei baigiamoji profesinės veiklos. 

        Teisės studijų krypties apraše pirmą kartą paminėta, kad aukštosios mokyklos turi nusistatyti 

Praktikos organizavimo tvarką.  

        Analizuojant Teisės studijų krypties aprašą studentų praktinio rengimo aspektu, pastebimi šio 

dokumento trūkumai:  

        1)  nesuponuoja profesinio bakalauro teisininkų rengimo nuostatų, kuriais galėtų vadovautis, 

aukštosios mokyklos, rengiančios šios srities specialistus; 

        2) nors dokumente pateikiamos praktikų rūšys (mokomoji, pažintinė, profesinės veiklos), tačiau 

lieka neaiškios praktikų pakopos bei jų nuoseklumas; 

        3) silpna praktinio rengimo studijų perimamumo tarp kolegijų ir universitetų sanglauda; 

        4) nors Teisės studijų krypties apraše iš dalies apibūdinamas praktinis rengimas, tačiau 

bendruosiuose ir specialiuosiiuose studijų rezultatuose visiškai nenumatomas teisininkų praktinės 

veiklos kompetencijų ir gebėjimų ugdymas. 

       Šis aprašas – tai sinkretinis dokumentas studentų praktinio rengimo atžvilgiu, atspindintis 

Studento praktinio mokymo sutarties5, Studijų programų bendruosius reikalavimus6 bei kitus 

norminius dokumentus,  reglamentuojančius koleginių bei univeristetinių studijų teisės specialistų 

rengimą. 

 

2.  PRAKTINIO RENGIMO DIDAKTINIAI ASPEKTAI IR SOCIALINĖ PARTNERYSTĖ 

 

      Profesinio bakalauro teisės studentų rengimas, kaip ir kiekvienas edukacinis procesas, 

grindžiamas viena ar kita pažinimo teorija. Praktiniam šios srities specialistų rengimui taikytinas 

konstrutyvizmas, kuris atsakydamas į klausimą: Koks mūsų pažinimo ryšys su subjektą supančia 

tikrove? teigia, kad ,,išorinis pasaulis mums prieinamas tik mūsų stebėjimo formų ir sensorinių bei 

kognityvinių struktūrų rėmuose“7. Taigi, ši tezė yra panaudojama teoriniam žmogaus tapsmo 

konkrečios profesijos atstovu pagrindimui, nes kiekvienas žmogus pažinimą konstruoja pats per 

praktinę veiklą: ,,Pažinimas tai pragmatinė funkcija, palengvinanti orientaciją ir suteikianti galimybę 

praktiškoms, sėkmingoms veikloms“8. Be to, konstruktyvizmas kiekvieno mūsų suvokiamą pasaulį 

traktuoja ne kaip mūsų matomą aplinką, o kaip mūsų patirtą ir išgyventą bei ,,individualiai sensoriniu, 

kognityviniu, emociniu būdais sukurtą ir aktyviai konstruojamą”. Dar daugiau, konstruktyvizmo 

teorijos atstovai teigia, kad ,,tai galioja teisės, religijos, sveikatos apsaugos, meno, šeimos ir kitoms 

                                                 
4 Teisės studijų krypties aprašas (2015). Prieiga per internetą:< https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/c7d77990312011e5b1be8e104a145478> (žiūrėta 2016-04-30). 
5 Studento praktinio mokymo sutartis (2011). Prieiga per internetą:< https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BDD28E342C31> (žiūrėta 2016-05-04). 
6 Laipsnį suteikiančios pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas (2011). Prieiga 

per internetą:< https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.369937> (žiūrėta 2016-05-04). 
7 Siebert H. (2007). Teorijos ir praktikos sąveika. Tekstai suaugusiųjų švietimo studijoms. Vilnius: Kronta, p. 107. 
8 Ten pat, p. 107. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c7d77990312011e5b1be8e104a145478
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c7d77990312011e5b1be8e104a145478
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.369937
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visuomeninėms institucijoms”9.  

       Studentai ugdydamiesi profesines kompetencijas į teisininko profesijos lauką įvedami 

palaipsniui: pradžioje stebi ir analizuoja, vėliau asistuoja ir, galiausiai, patys aktyviai dalyvauja 

praktinėje veikloje. Toks praktinio rengimo nuoseklumas sudaro galimybę būsimiems specialistams 

save identifikuoti skirtingų teisinių institucijų veiklose bei modeliuoti tolimesnę savo karjerą. 

Profesinis pasaulis tampa ,,mokymosi procesų produktas, į ateitį orientuotas, viso gyvenimo 

mokymosi procesas”10. Taigi, kosntruktyvistinė teorija atskleidžia studento praktinio pasirengimo 

profesijai svarbą, studijų ir praktinės veiklos dermę bei sistemingai modeliuoja teorinį tokio rengimo 

pagrindimą. 

       Studentų praktinis rengimas „peržengia“ aukštosios mokyklos ribas, nes studentas patenka į 

teisinių institucijų profesijos lauką. Nors tesininko rengimo dokumentuose nereglamentuojamas 

socialinių partnerių vaidmuo ir atsakomybė, tačiau praktinėje veikloje jis grindžiama socialinės 

partnerystės principais. Aukštajai mokyklai tenka numatyti, kaip vyks socialinis dialogas tarp 

kolegijos ir teisinių institucijų studentų praktinio rengimo metu? Studento praktinio mokymo sutartyje 

pateiki bendrieji reikalavimai įvairioms studijų programoms.  

       Kadangi, kolegija yra aukštoji mokykla, orientuota į praktinę veiklą, rengiant teisės profesinio 

bakalauro specialistus, būtina efektyvi socialinių partnerių tinklaveika bei dialogas su teisinėmis 

institucijomis, kuriose atliekama praktika. Siekiant sistemingai gauti grįžtamąjį ryšį apie praktikos 

atlikimą bei studentų pasirengimą profesinei teisininko veiklai, tikslinga įstaigų atstovus kviesti į 

praktikų aptarimus, studijų programų tobulinimo diskusijas bei Kvalifikacines baigiamųjų darbų 

gynimo komisijas.  

       Efektyviam praktikos organizavimui, praktikos vadovai, kartu su studentais, turi aptarti bei 

patvirtinti individualią praktikos programą, o praktikos atlikimo metu sistemingai vertinti studento 

atliekamas veiklas. Siekiant, kad visos praktikos metu studentai ugdytųsi teisininko veiklai  

reikalingas profesines kompetencijas, tikslinga taikyti trianguliacinę sąveiką, kurioje aktyviai 

dalyvautų studentas, praktikos vadovas kolegijoje bei praktikos vadovas teisinėje institucijoje (žr. 1 

pav.).   

 

 
     

                                      1 pav. Efektyvaus praktikos atlikimo sąveika 

                                                 
9 Siebert H. (2007). Teorijos ir praktikos sąveika. Tekstai suaugusiųjų švietimo studijoms. Vilnius: Kronta, p. 108. 
10 Ten pat, p.109. 
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       Praktikos efektyvumas priklauso nuo šių subjektų sąveikos visos praktikos laikotarpiu. Todėl 

organizuojant kiekvieną profesinę praktiką, būtina tiksliai ir detaliai apibrėžti studento bei vadovų 

funkcijas, veiklas, bendradarbiavimo galimybes bei atsakomybes, praktikos atsiskaitymą. 

       Teisės studijų krypties aprašas rekomenduoja aukštosioms mokykloms sudaryti ne tik Studento 

praktinio mokymo, bet ir bendradarbiavimo sutartis su Nacionaline teismų administracija, Notarų 

rūmais, Antstolių rūmais, teismais ir prokuratūromis. Rekomenduojama sudaryti socialinės 

partnerystės tinklą ne tik praktikų atlikimui, bet ir sistemingam bendradarbiavimui realizuojant teisės 

studijų programas. 

 

3. PRAKTINIO RENGIMO DINAMIŠKUMAS IR STUDIJŲ DERMĖ 

 

        Koleginių studijų teisininkų rengimas grindžiamas lygiagrečiuoju specialistų rengimo modeliu, 

kuomet paraleliai su studijų procesu vyksta nuoseklus praktinis mokymas. Studentas palaipsniui 

įvedamas į profesijos lauką. Pirmosios – pažintinės praktikos metu, kurioje susipažįstama su 

įvairiomis teisinėmis institucijomis: teismu, prokuratūra, pataisos namais, policija ir kt. Vėliau, 

antrosios – teisėsaugos institucijų veiklos praktikos metu, studentas pasirenka konkrečią įstaigą, 

kurioje atlieka praktiką. Trečioji praktikos rūšis specializacijos (šakos) praktika skirta studento 

pasirinktos specializacijos praktiniam pažinimui. Baigiamoji praktika siejama su pasirinkto 

baigiamojo darbo tema bei empirinės dalies atlikimu. Pagal nurodytą praktikos rūšių nuoseklumą 

vyskta dinamiška studento praktinio atlikimo vaidmenų kaita: stebėtojas, asistentas, dirbantis 

konsultuojant praktikos vadovui bei savarankiškai atliekantis užduotis. Teisininkų praktinio rengimo 

sistemai būdingas tikslingumas. Kiekviena praktikos rūšis turi savo sistemą, kurioje numatomas 

praktikos atlikimo tikslas, siekiamos įgyti kompetencijos bei praktikos rezultatai ir vertinimas. 

       Visa praktikos veikla modeliuojama orientuojantis į studento savarankiškumą, iniciatyvumą bei 

motyvaciją. Ataskaitų rengimas bei pristatymas grindžiamas studento parengta praktinės veiklos 

analize bei refleksija. 

       Siekiant profesinio bakalauro teisininkų praktinio rengimo optimizavimo, tikslinga kiekvienai 

aukštajai mokyklai turėti Teisės studijų krypties apraše nurodytą parengti Praktikos organizavimo 

tvarką, kurioje būtų pagrindžiama mokymo įstaigos teisės specialistų praktinio rengimo koncepcija, 

nuoseklumas bei sistema, reikalavimai praktikos organizavimui ir atlikimui, dokumentacijos 

rengimui bei vertinimui. Taip pat numatomos studijų ir praktikos dermės galimybės. 

       Ši tvarka turėtų būti atnaujinama ir tobulinama atsižvelgiant į teisininkų rengimo pokyčius, 

ekspertų pasiūlymus, socialinių partnerių rekomendacijas bei studentų apklausų rezultatus. 

 

IŠVADOS 

4. Pirmasis dokumentas, reglamentavęs profesinio bakalauro teisės specialistų rengimą -  

Teisininko rengimo standartas. Šiame teisės akte nustatomos teisininko veiklos sritys, 

siekiamos įgyti kompetencijos, studijų tikslai, baigiamojo vertinimo formos. Tačiau 

Teisininko rengimo standartas, praktinio studentų  mokymo nereglamentuoja. 

5. Teisės studijų krypties aprašas nurodo tik kai kuriuos praktinio rengimo aspektus, bet 

nesuponuoja sisteminio požiūrio į praktinį teisės specialistų rengimą. 

6. Teisininkų rengimą reglamentuojančiuose dokumentuose nenurodomas praktikų rengimo 

nuoseklumas, studento vaidmenų kitimas bei studijų ir praktikos dermė. 

7. Kadangi Teisės studijų krypties apraše nėra nurodomi siektini profesiniai ir praktiniai 

gebėjimai, nepagrindžiama, kaip turėtų būti vertinamas studentų praktinės veiklos tobulėjimas 

bei tolimesnės profesinės karjeros modeliavimas. 

8. Teisės krypties studentų praktinio rengimo reglamentavimo pagrindiniu normatyviniu aktu 

tampa individualios aukštosios mokyklos Teisės studijų programa bei Praktikos organizavimo 

tvarkos aprašas. 
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TEISINIŲ TEKSTŲ IR TERMINŲ VERTIMO STRATEGIJOS 
 

Romalda Kasiliauskienė 

Marijampolės kolegija 

 
Anotacija. Teisės tekstų vertimų analizė yra itin aktuali mūsų dienų vertimo teoretikams ir praktikams: daugiakalbėje 

Europos Sąjungoje teisės aktų vertimų į nacionalines kalbas gausu, teisės tekstų vertimas taip pat užima nemenką 

nacionalinių vertimo rinkų dalį. Straipsnyje analizuojama teisės tekstų ir terminų vertimo strategijos. Verčiant teisės 

tekstus susiduriama su šių tekstų stiliui ir terminijai būdingomis specifinėmis problemomis. Teisės tekstų vertimas 

pasižymi kai kuriais sunkumais, kurių verčiant kitų sričių tekstus nėra, kadangi teisės kalbos teksto, užrašyto viena kalba, 

perteikimas kita kalba – tai ne tik lingvistinių ir terminologinių, bet ir teisinių, socialinių ir kultūrinių ypatybių 

perteikimas. 

 

Raktiniai žodžiai: vertimo strategijos, intralingvistinis vertimas, teisinis diskursas, nominalizacija. 

 

Įvadas  

 

Teisės kalba, kaip atskira žmogaus kalbinės raiškos sritis, turi savitą specifiką. Pasak lietuvių 

kalbininkų, teisės dokumentai rašomi administracinio stiliaus juridiniu postiliu, kuriame gana gausu 

klišių ir stereotipų. Tokia yra kodeksų, įstatymų, įsakų ir kitų dokumentų kalba. Jai būdingas 

tikslumas, aiškumas, nuoseklumas, oficialumas, standartiškumas, tikslingumas, t.  y. teisės 

dokumentai turi būti ne tik gramatiškai taisyklingi, bet ir tikslūs bei tikslingi. Dokumentams netinka 

neterminologizuoti, dviprasmiški žodžiai ar pasakymai (Kniūkšta 2001: 267). Kad nekiltų jokių 

dviprasmybių, teisės tekstų vertėjas turi tiksliai ir nuosekliai versti terminus, išlaikyti originalo ir 

vertimo tekstų registrą. Vertimas – sudėtingas procesas, kuris prasideda supratimu, mąstymu ir 

baigiasi realizavimu konkrečioje terpėje (kalboje, kultūroje, pan.), taikant atitinkamas strategijas bei 

žanro ir formos reikalavimus. Teisiniame diskurse tarpkultūrinis perkėlimas pasireiškia kaip 

profesinės informacijos perteikimas skirtingų mikrokultūrų atstovams: specialiosios informacijos 

palengvinimas tos pačios profesijos atstovams, informacijos suprastinimas nespecialistų auditorijai 

arba optimizavimas – netinkamai parašytų tekstų adaptavimas konkrečiai tikslinei auditorijai 

atsižvelgiant į jos poreikius. Visi šie būdai atsiskleidžia intralingvistiniame teisinių tekstų vertime 

taikant atitinkamas strategijas ir metodus, būdingus intralingvistiniam vertimui. Taigi, nors daugelį 

metų intralingvistinis vertimas buvo nepelnytai atsidūręs vertimo studijų paribiuose, šiandien 

pasaulinės tendencijos rodo, kad vertimo teorijoje ir praktikoje ryškėja naujos kryptys – perėjimas 

nuo sudėtingų prie suprastintų kalbos raiškos priemonių, būdingų populiarinamiems tekstams, taip 

pat ir teisinio diskurso tekstams. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti teisinių tekstų ir terminų vertimo strategijas. 

        Šiam tikslui pasiekti numatyti tokie uždaviniai: 

1. Išanalizuoti teisinių tekstų specifiką; 

2. Atskleisti intralingvistinio vertimo sampratą; 

3. Apibūdinti intralingvistinio vertimo palengvinimo ir suprastinimo strategijas; 

4. Nustatyti teisinės teisinės terminijos vertimo strategijas.  

 

Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, kiekybinė duomenų analizė, palyginimo metodas 

 

Teisinių tekstų vertimo specifika  

 

Nors teisės kalba iš esmės yra labai technokratinė ir ją būtų galima įvardyti netgi kaip tam tikrą 

socialinį dialektą (turima galvoje ir terminija, ir išskirtinė sintaksė), teisė yra socialinis reiškinys, 

glaudžiai susijęs su kultūra ir kiekvienoje visuomenėje turintis savų išskirtinių bruožų. Teisė 

įvairiomis formomis egzistuoja visose visuomenėse, o visos teisės procedūros vykdomos per kalbą 
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(Maley 1994: 11). Kalba yra teisės priemonė, procesas ir rezultatas, ji veikia įvairiose srityse ir 

rašytine, ir sakytine forma. Analizuojant teisės kalbą svarbu atsižvelgti į situaciją ir kontekstą. 

Rašomas tekstas turi atitinkamą tikslą. Be to, tekstas priklauso ne tik nuo konteksto ir nuo tikslo, bet 

ir nuo kultūros, kurioje buvo sukurtas. Todėl vertėjas turi atsižvelgti ne tik į tai, kaip atitinkamos 

teisės sąvokos funkcionuoja dviejose skirtingose kultūrose, bet ir, svarbiausia, dviejose teisės 

sistemose. Pasak Malcolmo Harvey, vienas iš pagrindinių ir ilgą laiką laikytas svarbiausiu vertimo 

aspektu yra ištikimybė originalo tekstui. Vokiečių mokslininkams Katharinai Reiss ir Hansui 

Vermeeriui XX a. aštuntajame dešimtmetyje sukūrus tekstų tipų ir skopos teorijas, vertimo tekstas 

įgijo svarbesnį statusą, atsižvelgiama ne tik į originalo, bet ir į vertimo teksto tikslą, jo atliekamą 

funkciją. Teisės tekstų vertėjas nebekuria formalių tekstų atitikmenų kita kalba, kuriami du tolygūs 

ir visateisiai tekstai dviem kalbomis (Sarcevic 1997: 71). Pavyzdžiui, visi Europos Sąjungos teisės 

aktai turi būti išversti į visas Europos Sąjungos valstybių narių kalbas ir kiekvienas tekstas 

nacionaline kalba laikomas autentišku dokumentu, turinčiu tokią pat juridinę galią, nes juo 

perteikiama ta pati europinė teisės norma (Harvey 2002: 181). Tad verčiant teisės tekstus susiduriama 

ir su lingvistiniais kalbų skirtumais, ir su poreikiu paisyti teisės normų, atitinkamos teisės sistemos 

sąvokų ir taisyklių. Vertėjas privalo atlikti dvi užduotis: tinkamai perteikti kalbos elementus ir 

tinkamai perteikti teisės elementus. 

 

Intralingvistinio vertimo samprata 

 

 R. Jakobsonas apibrėžia intralingvistinį vertimą kaip parafrazavimą, t. y. vienų kalbos ženklų 

perteikimą kitais tos pačios kalbos ženklais. Intralingvistinio vertimo samprata išryškinama ir   P. 

Schmitt pateiktame kultūros apibrėžime. Pasak jo, kadangi specialistai ir nespecialistai atstovauja 

skirtingoms mikrokultūroms, specialistams skirtos informacijos adaptavimas nespecialistams gali 

būti laikomas tarpkultūriniu perkėlimu. O jei šią sampratą analizuojame vertimo kontekste, tai tokį 

adaptavimą galime laikyti ir intralingvistine adaptacija.  

Austrų kalbininkė S. Gopferich pateikia ir tekstų optimizavimo sąvoką kaip parašytų tekstų 

koregavimą, performulavimą siekiant juos labiau orientuoti į tikslą (gr. skopos). Pagal apibrėžimą 

teksto optimizavimo objektas yra tekstai, skirti konkrečiai auditorijai ir konkrečiam tikslui, kurie 

negali tobulai atlikti numatytos funkcijos. Tokiam tekstų optimizavimui taikomos priemonės gali 

nesiskirti nuo tų, kurios taikomos, pavyzdžiui, populiarinimui, o tai, remiantis anksčiau minėta P. 

Schmitt kultūros samprata, vadinama tarpkultūriniu perkėlimu, t. y. vertimu. S. Gopferich nuomone, 

tekstų (ir vertimų) optimizavimas neturėtų būti eliminuotas iš vertimo sąvokos, kurią tyrėja apibrėžia 

kaip teksto „perkėlimą“ (angl. transfer), nepriklausomai nuo to, ar tas perkėlimas vyksta iš vienos 

kalbos į kitą, ar toje pačioje kalboje tik adaptuojant kitai toje pačioje nacionalinėje kultūroje 

egzistuojančiai auditorijai.  

 

Intralingvistinio vertimo palengvinimo ir suprastinimo strategijos  

 

Vertimas yra neatsiejamas nuo interpretacijos (U. Eco, G. Steiner ir kt.) ir tekstų pritaikymo 

konkrečios auditorijos poreikiams (S. Gopferich, K. K. Zethsen ir kt.). Kalbėdamas apie specialių 

tekstų pritaikymą, adaptavimą, V. K. Bhatia aiškiai atskiria palengvinimo (angl. easification) ir 

suprastinimo (angl. simplification) sąvokas: pirmąją apibrėžia kaip procesą, kuriuo tekstas-žanras 

pritaikomas numanomam vartotojui neaukojant jo bendrojo integralumo, o antroji sąvoka aiškinama 

kaip teksto suprastinimas atsižvelgiant į eilinių vartotojų – nespecialistų – auditorijos poreikius. 

Palengvinimas yra efektyvi intralingvistinio vertimo tikslus realizuojanti priemonė. Ši strategija 

dažniausiai taikoma siekiant palengvinti komunikaciją tarp tos pačios profesijos atstovų. Tačiau 

teisinius tekstus skaito, interpretuoja ir verčia ne vien teisininkai. Dažnai su teisiniais tekstais 

susiduria ir žmonės, nieko bendra neturintys su teisininko profesija (neretai ir vertėjai). Vis dėlto, 

kaip teigia Ž. Čėsnienė, net ir patiems teisinės profesijos atstovams teisinis žargonas dažnai kelia 
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sunkumų. Todėl tokios strategijos kaip palengvinimas – pritaikymas specialistų auditorijai ir 

suprastinimas – nespecialistų auditorijai padeda užtikrinti geresnę komunikaciją tarp atitinkamų 

mikrokultūrų. Vadinasi, verčiant būtina nustatyti, kokiai mikrokultūrai (auditorijai) yra skirtas 

vertimas – specialistų ar nespecialistų. O nustačius tikslinę auditoriją, atsižvelgiant į komunikacinį 

teksto tikslą, nustatyti, kaip parašyti „lengvesnį“ variantą specialistų auditorijai arba kaip 

„suprastinti“ teksto turinį nespecialistų auditorijai, kuriai svarbu tik sužinoti, kas sudaro konkretaus 

dokumento turinį.  

Verčiant teisinius tekstus reikia gebėti taikyti strategijas konstruojant ir interpretuojant teisinio 

diskurso žanrus, vadinasi, kaip teigia V. K. Bhatia, gebėti susidoroti su sudėtinga teisinių tekstų 

sintakse, terminija, susidoroti su pernelyg dideliu informacijos krūviu teisinio turinio sakiniuose, 

atskirti komunikacinius tikslus tarp dviejų teisinio teksto variantų (t. y. palengvinimo ir 

suprastinimo). Turint šias kompetencijas ir gebėjimus, galima užtikrinti kokybišką teisinio teksto 

vertimą. Vis dėlto kai kuriems tyrėjams kyla abejonių dėl teisės dokumentų intralingvistinio vertimo 

taikant suprastinimo strategiją. Kadangi suprastinimas gali lemti tam tikrų reikšmės niuansų 

praradimą, teisiniuose tekstuose, kai bet kokie reikšmės niuansai gali darytą įtaką tikslumui, ši 

vertimo strategija nerekomenduojama. Kita vertus, jei vertimo tikslumą vertintume skopos vertimo 

teorijos aspektu, atsižvelgdami į adresato poreikį, vertimo tikslą, funkcijas ir kontekstą, tuomet 

galėtume sakyti, kad teisinio teksto intralingvistinis vertimas taikant suprastinimo strategiją adresatui 

bus aiškesnis, vadinasi, ir tikslesnis.  

Vertimas – sudėtingas procesas, kuris prasideda supratimu, mąstymu ir baigiasi realizavimu 

konkrečioje terpėje (kalboje, kultūroje, pan.), taikant atitinkamas strategijas bei žanro ir formos 

reikalavimus. Teisiniame diskurse tarpkultūrinis perkėlimas pasireiškia kaip profesinės informacijos 

perteikimas skirtingų mikrokultūrų atstovams: specialiosios informacijos palengvinimas tos pačios 

profesijos atstovams, informacijos suprastinimas nespecialistų auditorijai arba optimizavimas – 

netinkamai parašytų tekstų adaptavimas konkrečiai tikslinei auditorijai atsižvelgiant į jos poreikius. 

Visi šie būdai atsiskleidžia intralingvistiniame teisinių tekstų vertime taikant atitinkamas strategijas 

ir metodus, būdingus intralingvistiniam vertimui. Taigi, nors daugelį metų intralingvistinis vertimas 

buvo nepelnytai atsidūręs vertimo studijų paribiuose, šiandien pasaulinės tendencijos rodo, kad 

vertimo teorijoje ir praktikoje ryškėja naujos kryptys – perėjimas nuo sudėtingų prie suprastintų 

kalbos raiškos priemonių, būdingų populiarinamiems tekstams, taip pat ir teisinio diskurso tekstams. 

 

Nominalizacijos reiškinys anglų ir lietuvių kalbų teisinėje terminijoje ir jos vertimo 

strategijos 

 

Anglų  teisinė kalba yra labai nominalizuota. Nominalizacija gali būti apibrėžta kaip reiškinys 

tekste, gramatiškai turintis daiktavardžių ir veiksmažodžių savybių. Todėl  nominalizacija skirstoma 

į dvi pagrindines kategorijas: veiksmažodinę ir būdvardinę nominalizacijas. Dėl dažnos vartosenos 

šiame straipsnyje analizei pasirinkta veiksmažodinė nominalizacija. Šis gramatinis reiškinys, plačiai 

vartojamas anglų kalbos teisiniame diskurse, į lietuvių kalbą dažniausiai taip pat verčiamas 

veiksmažodiniais daiktavardžiais, ypač su priesagomis imas/-ymas. Teisinėje lietuvių kalboje gausu 

abstrakčių daiktavardžių, todėl nominalizacijos procesas yra neišvengiamas. R. Huddleston ir G. K. 

Pullum (2002) laiko nominalizaciją žodžių darybos procesu. Pagal juos nominalizacijos 

reprezentuojamos sekančiomis priesagomis:-al; -ance/-ence; -ation/-ion/-ition/-sion/-tion/-ution; -

ing; -ment; -th; -ure.  

Analizuojant teisinius terminus Europos Sąjungos dokumentuose anglų ir lietuvių kalbomis 

tiklalapyje Eur-lex (www.eur-lex.europa.eu) buvo rasta 132 pavyzdžiai, dažniausiai su priesagomis 

–ion ir –ment (po 50).  Pavyzdžiuose nebuvo rastas nei vienas veiksmažodinis daiktavardis su 

priesaga –th. Priesaga –al pasitaikė 16 kartų, -ure – 10 kartų, o -ance/-ence – tik 6 kartus. Atliekant 

kiekybinį tyrimą dažniausiai pasitaikiusių veiksmažodinių daiktavardžių su priesagomis –ion ir –ment 

atitikmenys lietuvių kalboje buvo sugrupuoti pagal vertimo strategijas. Lentelėje pateikiami tyrimo 
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rezultatai: 

 

Lentelė 1  Angliškųjų veiksmažodinių daiktavardžių su priesagomis –ion ir –ment lietuviškųjų 

atitikmenų vertimo strategijos. 

 

Analizuojamuose angliškųjų veiksmažodinių daiktavardžių su priesagomis –ion ir –ment 

pavyzdžiuose buvo nustatytos penkios vertimo strategijos, tokios kaip veiksmažodiniai daiktavardžiai 

su priesagomis –imas/-ymas, bendratis, dalyvinė konstrukcija, tiesioginis ekvivalentas, 

praleidimas/parafrazė ir esamojo laiko veiksmažodis. Dažniausiai pasitaikantys atitikmenys yra 

lietuviškieji veiksmažodiniai daiktavardžiai su priesagomis –imas/-ymas (viso 54 atvejai). Pavyzdžiui 

, redemption yra verčiamas kaip išpirkimas, commitments – kaip įsipareigojimai. Tiesioginiai 

ekvivalentai pasitaiko rečiau (19 atvejų): 12 ekvivalentų su priesaga –ion (pav. conditions - sąlygos) 

ir 7 ekvivalentai   veiksmažodinių daiktavardžių su priesaga –ment (pav. payment- išmokos). Trečia 

pagal dažnumą vertimo strategija yra praleidimas arba parafrazė, pasitaikiusi 11 kartų. Dalyvinės 

struktūros yra tokios pat dažnos kaip ir bendratys: pirmosios vertime pasikartojo 7 kartus, kai tuo 

tarpu bendratis buvo pavartota 5 pavyzdžiuose (pav. reduction - sumažinti). Rečiausiai pasitaikiusi 

vertimo strategija yra esamojo laiko veiksmažodis (4 atvejai). 

   Palyginus angliškųjų veiksmažodinių daiktavardžių su –ion and –ment atitikmenis lietuvių 

kalboje, galima teigti, kad yra tendencija juos versti lietuviškaisiais veiksmažodiniais daiktavardžiais, 

tačiau kalbininkai rekomenduoja kur tik įmanoma vengti nominalizacijos keičiant ją kita vertimo 

strategija.  

 

Išvados 

 

1. Verčiant teisinius tekstus susiduriama ir su lingvistiniais kalbų skirtumais ir su poreikiu paisyti 

teisės normų, atitinkamos teisės sistemos sąvokų ir taisyklių, todėl vertėjas privalo atlikti dvi 

užduotis: tinkamai perteikti kalbos elementus ir tinkamai perteikti teisės elementus. 

 

2. Intralingvistinis vertimas suprantamas kaip parafrazavimas, t. y. vienų kalbos ženklų perteikimą 

kitais tos pačios kalbos ženklais. 

 

3. Vertimo strategijos, tokios kaip palengvinimas – pritaikymas specialistų auditorijai ir 

suprastinimas – nespecialistų auditorijai padeda užtikrinti geresnę komunikaciją tarp atitinkamų 

mikrokultūrų. 

 

4. Anglų kalbos kaip ir lietuvių kalbos teisinėje kalboje vartojama daug veiksmažodinių būdvardžių, 

kurie verčiami taikant penkias vertimo strategijas: tiesioginius ekvivalentus, dalyvines struktūras, 

bendratį, veiksmažodį, o daugiausiai lietuviškuosius veiksmažodinius daiktavardžius su 

priesagomis–imas/-ymas. 
 

 

 

Priesaga  Veiksmažodiniai 

daiktavardžiai su 

priesagomis  

-imas/ -ymas 

Bendratis  Dalyvinė 

struktūra  

Tiesioginis 

ekvivalentas  

Praleidimas/ 

Parafrazė  

Veiksma- 

žodis 

-ion 25 2 3 12 6 2 

-ment 29 3 4 7 5 2 

Iš viso 54 5 7 19 11 4 



 

38 

Literatūra ir šaltiniai 

 

1. Bhatia, V.K. et al. 2008. Language, Culture and the Law: the Formulation of Legal Concepts across Systems and 

Cultures. Bern: Peter Lang.  

2. Čėsnienė Ž. 2014. The Concept of Intralingual Translation and its Evolution in the Legal Discourse. LOGOS78.  

3. Eco,U. 2008. Experiences in Translation. Toronto: University of Toronto Press Incorporated. 

4. Gopferich S. 2007. Translation Studies and Transfer Studies. Amsterdam: John Benjamins. 

5. Harvey M. 2002. What’s so special about Legal Translation? Meta: journal des traducteurs 47 (2), 177–185. 

6. Huddleston, R.,Pullum, G. K. 2002. The Cambridge Gammar of the English Language. Cambridge: Cambridge  

University Press.  

7. http://eur-lex.europa.eu/ 

8. Jakobson R. O. 2004. On Linguistic Aspects of Translation, The Translation Studies Reader. Lawrence Venuti, 

Mona Baker (sud.). London and New York: Routledge. 

9. Kniūkšta P. 2001. Kalbos vartosena ir tvarkyba. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 

10. Maley Y. 1994. The Language of the Law. Language and the Law. Gibbons J. (ed.). New York: Longman, 1–50. 

11. Sarcevic S. 1997. New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International. 

12. Steiner, G., Babel A. 1998. Aspects of Language and Translation. Oxford: Oxford University Press. 1998. 

13. Zethsen, K. 2007. Beyond Translation Proper – Extending the Field of Translation Studies. 

 

 

 
TRANSLATION STRATEGIES OF LEGAL TEXTSAND TERMINOLOGY 

 

Romalda Kasiliauskiene 

Marijampole College 

 

Summary 

The paper discusses the essence of intralingual translation with the major focus on the occurrence of intralingual 

translation in legal discourse. It deals with translation strategies specific to the legal discourse – ease and simplification.  

The article analyzes nominalization as a phenomenon in the text. Since legal English is highly nominalised 

translation strategies of English verb-based nominals are discussed as well. The most frequent English nominals with 

suffixes –ment and –ion are translated in Lithuanian in five different strategies, such as direct equivalents, 

infinitives,participles,ommisions/paraphrases and especially with suffixes -imas/-ymas and –umas.  

 

Key words: translation strategies, intralingual translation, legal discourse, nominalization. 
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BAUDŽIAMOJI POLITIKA NEPILNAMEČIŲ JUSTICIJOJE 

Eglė Kirpienė 

Marijampolės kolegija 

 

Pagrindinės sąvokos: nepilnamečiai, nusikalstamumas, prevencija, nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė. 

Key words: juvenile, crime, prevention, juvenile crime responsibility. 

Summary: Juvenile crime, peculiarities of juvenile criminal responsibility – popular topic requiring special attention 

from legislators, law enforcement, and criminal law professionals, non-governmental organizations. 2003 May 1st, a new 

Lithuanian Republic Criminal Code took effect in which, as the most important point of the reform, was a new chapter 

for peculiarities of juvenile crime responsibility (chapter XI „Peculiarities of Juvenile Crime Responsibility“). Juvenile 

crime, prevention policy, and juvenile criminal responsibility are some of the most important state criminal policy parts, 

because juvenile, due to their physical and mental features, are exceptional criminal justice subjects, so the applied 

criminal effect methods have to be intended not to punish the juvenile but to change for their integration into society. In 

the report I am going to analyse juvenile criminal justice – norms of substantive and procedural law, regulating the 

establishment and implementation of juvenile crime responsibility. I will also review the reasons for juvenile crime, 

prevention activity, and prevention programmes. 

 

Temos aktualumas. Jungtinių Tautų Vystymo programos iniciatyva 1999 m. lapkričio 17 d. 

su Lietuvos Respublikos Vyriausybe pasirašytos sutarties pagrindu, pradėta vykdyti Nepilnamečių 

justicijos programa (1999 – 2002 m.). Ši programai leido žengti svarbų žingsnį humanizuojant ir 

modernizuojant nepilnamečių baudžiamosios justicijos sistemą. 2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojo 

Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas (toliau – BK), kuriame kaip svarbiausias reformos 

akcentas išskirtas naujas skyrius, skirtas nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumams (XI 

skyrius „Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai“). Tai lėmė nepilnamečiams taikomų 

bausmių ir auklėjimo poveikio priemonių sistemos bei kitų specialiai jiems įstatyme numatytų 

bendrųjų taisyklių išimčių įtvirtinimą. 

Tikslas. Aptarti nepilnamečių nusikalstamumo priežastis,  prevencijos programas ir  

baudžiamosios atsakomybės ypatumus. 

Darbo objektas. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai pagal Lietuvos 

baudžiamuosius įstatymus, nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės reglamentavimo 

ypatybės,prielaidos ir paskirtis 

Darbo metodai. Teisės aktų, literatūros šaltinių apžvalga ir analizė,  lyginimas. 

 

 

Įvadas 

 

Nusikalstamumas egzistuoja visuomenėje ir yra jos, kaip sistemos, dalis. Jis prasiskverbia į 

įvairias visuomenės gyvenimo sritis ir socialinius santykius. Nusikalstamumas susijęs su įvairiais 

visuomenėje vykstančiais  procesais ir reiškiniais. 11 

Nepilnamečiai – viena aktyviausių ir pažeidžiamiausių visuomenės grupių, jautriai 

reaguojanti į įvairius socialinius, kultūrinius, ekonominius ir politinius pokyčius visuomenėje. 

Nepilnamečių daromi teisės pažeidimai – tolesnio suaugusių asmenų nusikalstamumo pradžia, 

potencialus rezervas ir nepalankių nusikalstamumo raidos tendencijų ateityje šaltinis, todėl 

neabejotina, kad itin svarbu nuolat tobulinti nepilnamečių justiciją.12 

                                                 
11Kriminologija. Mykolo Riomerio universitetas, Vilnius2010m.,  
12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Nepilnamečių justicijos 2009–2013 metų programos patvirtinimo 

2009 m. rugsėjo 2 d. Nr. 1070, Prieiga per internetą: 
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Nepilnamečių nusikalstamumas – viena iš svarbiausių problemų Lietuvoje. Šiuo metu  

daugėja prevencinių programų ir didesnis visuomenės bei valdžios dėmesys skiriamas šiai problemai 

ir nors nepilnamečių padaromų nusikalstamų veikų skaičius mažėja, tačiau  jų padaromos 

nusikalstamos veikos tampa vis žiauresnės. Taip pat jaunėja nusikaltėlių amžius, vis daugiau 

nusikalstama iki 14 metų. Anksčiau buvo manoma, kad nusikalsti nepilnamečius priverčia 

nepakankamos gyvenimo sąlygos, tačiau dabar vis daugėja atvejų, kai įstatymams nusižengia ir vaikai 

iš pasiturinčių šeimų.13 

Nepilnamečių nusikalstamumas yra sudedamoji nusikalstamumo dalis. Reikia pastebėti, kad 

nepilnamečių nusikalstamumas yra labiau latentinis nei suaugusiųjų, kadangi kasmetl000-1200 

mažamečių (iki 14 metų) padaro nusikalstamų veiklų, tačiau jie nėra traukiami baudžiamojon 

atsakomybėn, nes nėra sulaukę BK numatyto minimalaus baudžiamosios atsakomybės amžiaus. 

Vaikai iki 14 metų padaro apie penktadalį visų nusikalstamų veiklų, o jaunuoliai nuo 14 iki 29 metų 

sudaro apie 60 proc. visų nusikaltusių asmenų, todėl vaikų ir jaunumo nusikalstamumo prevencija ir 

kontrolė yra esminė bei prioritetinė visos nusikaltimų prevencijos ir kontrolės sistemos dalis.14 

 

Nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų (nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų) 

skaičius  2006-2015 m.  

 

Nusikalstamos veikos, kurias padarė nepilnamečiai Lietuvoje 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ištirta 
nusikalstamų 

veikų 

4244 4051 4325 4023 3589 3296 3127 3126 3386 2600 

Nusikalstamų 
veikų skaičiaus 
pakitimo 
tempai 
(lyginant su 
praeitais 
metais) (%) 

-10.8 -4.5 6.8 -7.0 -10.8 -8.2 -5.1 0 8.3 -23.2 

           

 

Nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų (nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų) 

skaičius  2006-2015 m. Marijampolės apskrityje 

 

 

Nusikalstamos veikos, kurias padarė nepilnamečiai Marijampolės apskrityje 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nusikalstamos 
veikos 
 

225 217 222 254 221 234 157 188 228 218 

Nusikaltimai 214  195 206 245 209 220 144 168 209 209 

                                                 
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=352381&p_query=NEPILNAME%C8I%D8%20JUSTICIJ

OS%202009%962013%20MET%D8%20PROGRAMA&p_tr2=2> 
13 Jolita Peleckienė, Nepilnamečių nusikalstamumo socialiniai veiksniai, magistro diplominis darbas, 2007 m., 8 p. 

Prieiga per internetą: <http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20070816_172910-

13589/DS.005.0.01.ETD,> 
14Marijonas Smolinas, Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos realizavimo kokybės bendrojo lavinimo vidurinėje 

mokykloje, magistro baigiamasis diplominis darbas, Vilnius, 2010, 21 p., Prieiga per internetą: 

<http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100304_160844-75661/DS.005.0.01.ETD> 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=352381&p_query=NEPILNAME%C8I%D8%20JUSTICIJOS%202009%962013%20MET%D8%20PROGRAMA&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=352381&p_query=NEPILNAME%C8I%D8%20JUSTICIJOS%202009%962013%20MET%D8%20PROGRAMA&p_tr2=2
http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20070816_172910-13589/DS.005.0.01.ETD
http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20070816_172910-13589/DS.005.0.01.ETD
http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100304_160844-75661/DS.005.0.01.ETD
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Baudžiamieji 
nusižengimai 

 11 22 16 9 12 14 13 20 19  9 

 

 

Nepilnamečių nusikalstamumo priežastys 

 

Kalbant apie nepilnamečių nusikalstamumą svarbu atkreipti dėmesį į jaunų žmonių 

nusikalstamo elgesio priežastis. 
Daugelyje atliktų tyrimų,  priežastys, labiausiai įtakojančios nepilnamečio asmenybę, 

sąlygojusios nepilnamečių, padariusių nusikaltimus, asmenybės formavimąsi ir pačius nepilnamečių 

nusikaltimus įvardinamos šios: 

1) neigiama šeimos įtaka, 

2) neužimtumas, 

3) nusikalstamos grupės, 

4) alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimas, 

5) neigiama žiniasklaidos įtaka, 

6) nukentėjusiojo elgesys, 

7) neigiama kriminalinės justicijos sistemos įtaka; 

8) smurtas prieš vaikus; 

9) patyčios; 

10) mokykla. 

Nepilnamečių nusikalstamumo priežastys negali būti analizuojamos atskirai nuo kitų asmens 

elgesio problemų – nusikalstantys jaunuoliai neretai pasižymi ir tokiu elgesiu, kaip alkoholio ar 

narkotikų vartojimas, nuolatinis apgaudinėjimas ir melavimas, be to nusikalstančio nepilnamečio 

elgesio prielaidos dažnai glūdi ankstyvojoje vaikystėje –pastebima, kad nusikalstantys nepilnamečiai 

jau vaikystėje turėjo tam tikrų elgesio problemų, pasižymėjo agresyviu ar nevaldomu elgesiu, savo 

artimiausioje socialinėje aplinkoje stebėjo ar patys patyrė agresyvų elgesį ar prievartą. Neįmanoma 

pateikti vienintelio aiškaus atsakymo, kuris nuosekliai paaiškintų nepilnamečių nusikalstamo elgesio 

priežastis. Jaunų žmonių motyvai nusikalsti yra įvairūs ir neretai turintys skirtingas priežastis. 

Lietuvos ir užsienio kriminologai, nagrinėdami nepilnamečių nusikalstamo elgesio priežastis, 

akcentuoja tokius veiksnius kaip neigiamą šeimos įtaką, neužimtumą, įsitraukimą į nusikalstamas 

grupuotes, neigiamą bendraamžių įtaką, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą, žiniasklaidos 

įtaką, neigiamą kriminalinės justicijos sistemos įtaką, nukentėjusiojo elgesį ir kt.15 

Vertinant padėtį vis dėlto reikėtų pripažinti, kad „nepilnametis“ nėra fatališka nusikalstamo 

elgesio prielaida, nes tūkstančiai Lietuvos jaunuolių išgyvena sudėtingą paauglystės amžiaus tarpsnį, 

bet nedaugelis jų padaro baudžiamajame įstatyme numatytas nusikalstamas veikas. Todėl padarytų 

nusikalstamų veikų negalima paaiškinti ar pateisinti vien bendromis šio amžiaus tarpsnio 

ypatybėmis.16 Vaikų elgesys daugiausia priklauso nuo socializacijos proceso sėkmės. Socializacija 

tai procesas, kurio metu individai išmoksta tam tikros kultūros tinkamus požiūrius, vertybes, 

įsitikinimus ir elgesio būdus. Šis procesas vyksta visą gyvenimą.17 

                                                 
15Jatkevičius A. Nepilnamečių smurtinio nusikalstamumo prevencija. Daktaro disertacija. Vilnius, 2003, p. 54–76; 
16 Anna Grakšienė, Romualdas Drakšas, Nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė: vadovėlis „Eugrimas“, 2008, 16 p. 

Prieiga per internetą: <https://books.google.lt/books?id=P-

94K7CYmOkC&pg=PA7&hl=lt&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false> 
17Marijonas Smolinas, Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos realizavimo kokybės bendrojo lavinimo vidurinėje 

mokykloje, magistro baigiamasis diplominis darbas, Vilnius, 2010, 11 p., Prieiga per internetą: 

<http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100304_160844-75661/DS.005.0.01.ETD> 

http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100304_160844-75661/DS.005.0.01.ETD
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Nepilnamečių asmenų nusikalstamumo prevencija 

 

Valstybė, siekdama užtikrinti piliečių saugumą, kontroliuoti kriminogeninius procesus ir 

reiškinius, sąlygojančius prigimtinių asmens teisių ir laisvių apsaugos pažeidimus, įvairiais būdais ir 

priemonėmis siekia mažinti nepilnamečių nusikalstamumą, sukurti ir įgyvendinti veiksmingą 

nusikalstamumo prevencijos sistemą. Kriminogeninės situacijos kontrolė, nusikalstamų veikų 

prevencinių priemonių formavimas, atitinkamų institucijų kryptingos veiklos organizavimas 

tiesiogiai priklauso nuo turimų duomenų apie nusikalstamumo būklę, lygį, struktūrą, jo kitimo 

tendencijas. Toks vaikų elgesys kaip dalyvavimas muštynėse, tyčiojimasis, itin paplitęs jaunesnio 

mokyklinio amžiaus vaikų tarpe, yra glaudžiai susijęs su vėliau susiformuojančiu jaunuolių 

nusikalstamu elgesiu. Būtent jaunesniame mokykliniame amžiuje pasireiškiantis vaikų agresyvus 

elgesys bendraamžių atžvilgiu reikalauja išskirtinio dėmesio – tampa vis labiau aktualu tyrinėti tokio 

vaikų elgesio formavimosi priežastis, jo paliekamas pasekmes bei užsiimti šio elgesio prevencija. 

Sprendžiant nepilnamečių asmenų nusikalstamumo problemą yra labai svarbu ne tik šalinti 

šios problemos padarinius, bet kuo daugiau dėmesio skirti problemos priežastims, t. y. prevencijai. 

Prevencinių programų priemonės yra glaudžiai susijusios su intervencinėmis priemonėmis, išskiriami 

trys prevencijos lygmenys   

Pirmine prevencija siekiama išvengti tam tikrų sutrikimų paplitimo populiacijoje ar grupėje.  

Antrinė prevencija yra susijusi su ankstyvu problemos ar sutrikimo nustatymu, dažnai tam 

tikros rizikos grupėje, ir dažnai apima įvairias korekcines priemones.  

Tretine prevencija yra siekiama sumažinti neigiamus tam tikro sutrikimo ar problemos 

padarinius bei pasekmes, nukreipiant priemones į jau identifikuotus atvejus populiacijoje.18 

Lietuvoje taip pat teikiamas dėmesys nepilnamečių nusikalstamumo problemos prevencijai, 

taikytos nusikalstamumo prevencijos programos, tokios kaip: Nepilnamečių užimtumo ir jų 

nusikalstamumo prevencijos gerinimo programa19, Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos 

nacionalinė programa, Nepilnamečių justicijos 2004-2008 programa20,Vaikų ir jaunimo 

socializacijos programa21 (2004-2014), Nepilnamečių justicijos programa(1999–2002), 

Nepilnamečių justicijos 2009-2013 metų programa22. 2009-2013 m. programa tęsia nepilnamečių 

justicijos reformą, pradėtą 1999 m., kurios tikslas – siekti teisę pažeidusių nepilnamečių 

resocializacijos ir taip prisidėti prie nepilnamečių nusikalstamumo mažinimo, taip pat sukurti 

optimalų šioje sistemoje veikiančių institucijų tinklą, nuolat tobulinti justicijos pareigūnų ir kitų 

darbuotojų mokymo sistemą. Patvirtinta priemonių programa numato 28 prevencijos priemones.23 

Organizuojant prevencines priemones itin svarbus yra valstybės vaidmuo, užtikrinantis 

programų tęstinumą ar naujų paslaugų kūrimąsi, didelė atsakomybė tenka socialiniams darbuotojams 

                                                 
18 Dalija Snieškienė, Aida Kuksėnaitė, Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos galimybės Lietuvoje, Socialinis darbas. 

Patirtis ir metodai ISSN 2029-0470, 2008 1(1), 37 p., Prieiga per internetą: <http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-

0001:J.04~2008~ISSN_2029-0470.N_1_1.PG_35-52/DS.002.0.01.ARTIC> 
19 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, Dėl nepilnamečių užimtumo ir jų nusikalstamumo prevencijos 

gerinimo programos, 1995 m. vasario 20 d. Nr. 264, Vilnius, Prieiga per internetą: < 

http://www.elibrary.lt/resursai/NPLC/istatymai/19950220.pdf> 
20 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl nepilnamečių justicijos 2004-2008 metų programos patvirtinimo, 

2004 m. gegužės 19 d. Nr. 600, Vilnius, Prieiga per internetą: < 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=233765&p_query=&p_tr2=> 
21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl vaikų ir jaunimo socializacijos programos patvirtinimo 2004 m. 

vasario 23 d. Nr. 209, Vilnius, Prieiga per internetą: < https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.665078C14E98> 
22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl nepilnamečių justicijos 2009–2013 metų programos patvirtinimo, 

2009 m. rugsėjo 2 d. Nr. 1070, Vilnius, Prieiga per internetą: < https://e-

tar.lt/acc/legalAct.html?lang=lt&documentId=TAR.7CDFD5F65B61> 
23 Alfredas Kiškis, Svetlana Justickaja, Rokas Uscila, Viktoras Justickis, Nusikalstamumas Lietuvoje ir jo prevencijos 

perspektyvos, monografija, Mykolo Riomerio universitetas, 2014, 349 p. Prieiga per internetą: 

<http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/nusikalstamumas-lietuvoje-ir-jo-prevencijos-perspektyvos> 
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ar kitiems specialistams, dirbantiems nepilnamečių nusikalstamumo prevencĳos srityje. Jiems svarbu 

tirti situacĳą ar kontekstą, rodyti iniciatyvą kuriant naujas paslaugas, teikti pasiūlymus vyriausybei, 

remiantis turima praktika ir tyrimų rezultatais. 

Prevencinėmis programomis siekiama mažinti nepilnamečių nusikalstamumą, šalinti 

priežastis skatinančias jauno amžiaus asmenis nusikalsti, didinti nepilnamečių užimtumą. Tačiau  

tikriausiai nėra galimybės visiškai išvengti situacijos, kad jauni asmenys nenusikalstų, todėl 

kiekvienoje  valstybėje yra sukurti teisiniai institutai- atsakomybė už padarytas  nusikalstamas veikas.  

 

Baudžiamoji nepilnamečių atsakomybė  

 

Kiekviena valstybė kriminalinėmis bausmėmis ir kitokiomis poveikio priemonėmis reaguoja 

į asmenų nusikalstamą elgesį. 

Baudžiamoji atsakomybė yra pati griežčiausia teisinės atsakomybės forma, kuri gali būti 

taikoma asmeniui. Baudžiamajai atsakomybei atsirasti būtinos tam tikros prielaidos. Asmuo atsako 

pagal baudžiamąjį įstatymą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką, buvo  

tokio amžiaus, nuo kurio yra atsakoma pagal baudžiamąjį įstatymą ir buvo pakaltinamas. Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo kodekso 13 str. apibrėžia amžiaus ribą nuo kurios asmuo atsako pagal 

baudžiamąjį įstatymą. 

Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse yra įtvirtintas bendras principas, kad 

asmenys gali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn sulaukę m. (BK 13 str.). Nepilnametis 

sulaukęs 14 m., jau gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, bet tik už labai sunkius 

nusikaltimus- nužudymą (BK str., sunkų sveikatos sutrikdymą (BK str.), išžaginimą (BK 

str.), seksualinį prievartavimą (BK str.), vagystę (BK str.), plėšimą (BK str.), turto 

prievartavimą (BK str.), turto sunaikinimą ar sugadinimą (BK str. d.), šaunamojo ginklo, 

šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų pagrobimą (BK str.), narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų vagystę, prievartavimą ar kitokį neteisėtą užvaldymą (BK str.), 

transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių sugadinimą (BK str. d.).24 

Reikia pažymėti, kad tai baigtinis nusikalstamų veikų sąrašas. 
Nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė yra siejama su visapusišku nepilnamečių amžiaus, jų 

fizinių ir psichinių ypatumų Įvertinimu. Įstatyme numatytus nepilnamečių atsakomybės ypatumus lėmė 

tarptautiniai įsipareigojimai, kurie nustato minimalias elgesio su persekiojamais nepilnamečiais 

taisykles. Juose įtvirtintos principinės nuostatos: vaikai negali atsakyti visiškai, kol yra nepilnamečiai, 

nes jie nėra pasiekę moralinės brandos, psichologinio pastovumo, neturi ypatybių, su kuriomis 

siejama baudžiamoji atsakomybė ir jai keliami tikslai; nepilnamečių patraukimo atsakomybėn forma 

turi skirtis nuo pilnamečiams asmenims taikomos, jie turi būti išskirti iš bendrosios sistemos; neturi 

būti siekiama nubausti, būtina panaudoti visas alternatyvias priemones, net ir kriminalinės justicijos; 

vaikai turi būti atskirti nuo suaugusiųjų, neatsižvelgiant į tai, kokia jų procesinė padėtis, ar jie tik 

įtariami, ar jau nuteisti; reikia siekti, kad nepilnamečių pažeidėjų persekiojimui, veikoms tirti, 

vadovaujantis nacionaline jurisdikcija, būtų priimtas įstatymų, taisyklių, nuostatų rinkinį, poveikio 

priemonė turi būti proporcinga nusikaltimo aplinkybėms ir sunkumui bei atitikti nepilnamečio padėtį 

bei poreikius, visuomenės interesus; nepilnamečius uždaryti į laisvės atėmimo arba auklėjimo įstaigas 

reikėtų tik išimtiniais atvejais, minimaliam terminui (atvejai, kai nepilnametis, padaręs labai sunkų 

nusikaltimą, susijusį su smurtu prieš kitą asmenį arba nuolatiniais sunkiais nusikaltimais, kai nėra 

kitos galimybės adekvačiai į tai reaguoti). 

Tik 2003 m., įsigaliojus naujam BK, atsirado naujas skyrius, pavadintas „Nepilnamečių 

baudžiamosios atsakomybės ypatumai“. Šio skyriaus įtvirtinimas LR BK užtikrino tinkamą 

nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės reglamentavimą ir jų teisių apsaugą. 

                                                 
24Baudžiamasis kodeksas, Šaltinis: (http://www.infolex.lt/ta/66150) [2016-04-18], 
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Šiame baudžiamajame įstatyme nepilnamečiams numatyti atitinkami ypatumai: specifiniai 

bausmės tikslai, trumpesnis bausmių sąrašas ir bausmių skyrimo specifika, galimybė taikyti 

auklėjamojo poveikio priemones, laisvesnės atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir bausmės 

sąlygos, trumpesni teistumo terminai. Nepilnamečių baudžiamajai atsakomybei keliami konkretūs 

tikslai: užtikrinti, kad atsakomybė atitiktų šių asmenų amžių ir socialinę brandą; riboti laisvės 

atėmimo bausmės ir didinti auklėjamojo poveikio priemonių taikymo šiems asmenims galimybes; 

padėti nepilnamečiui pakeisti gyvenimo būdą ir elgesį, derinant bausmę už padarytą nusikalstamą 

veiką su asmenybės ugdymu, auklėjimu, neteisėto elgesio priežasčių šalinimu; sulaikyti nepilnametį, 

kad šis nedarytų naujų nusikalstamų veikų.   

2003 m., įsigaliojus naujam BK, buvo pakeista nepilnamečiams taikoma bausmių sistema, 

kurią sudaro: 

1. Auklėjamojo poveikio priemonės, kurios skiriamos nepilnamečiui, padariusiam 

baudžiamąjį nusižengimą ar nusiklatimą, atleidžiant jį nuo baudžiamosios atsakomybės, atidedant 

bausmės vykdymą. Auklėjamojo poveikio priemonės – tai baudžiamojo įstatymo numatytos poveikio 

priemonės, teismo skiriamos nepilnamečiams, kai siekiama jų elgesį koreguoti be bausmės. 

2. Bausmės. 

 

Pagal Lietuvos BK 82 str. auklėjamojo poveikio priemonės, kurios gali būti skiriamos 

nepilnamečiui teisės pažeidėjui yra: 

1) įspėjimas; 

2) turtinės žalos atlyginimas arba jos pašalinimas; 

3) nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai; 

4) atidavimas tėvams ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie rūpinasi vaikais, 

ugdyti ir prižiūrėti; 

5) elgesio apribojimas; 

6) atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą. 

 

Nepilnamečiams taikomas bausmių sąrašas yra dar vienas iš nepilnamečių baudžiamosios 

atsakomybės ypatumą. Bausmė- yra griežčiausia prievartos priemonė, suvaržanti nepilnamečių teises 

ir laisves bei lemianti sunkiausias pasekmes (teistumą). Todėl bausmė turi būti taikoma tik kaip 

ultimaratio priemonė, kai paaiškėja, jog nepilnametis padarė tokią nusikalstamą veiką, už kurią jam 

negali būti taikomos švelnesnės baudžiamosios teisės poveikio priemonės. Pagal Lietuvos BK 90 str., 

nepilnamečiui gali būti skiriamos šios bausmės: 
1) viešieji darbai; 

2) bauda; 

3) laisvės apribojimas; 

4) areštas; 

5) terminuotas laisvės atėmimas. 

 

Teisingumo vykdymas baudžiamojoje byloje - tai ne tik asmens, padariusio nusikaltimą, 

teisingas nubaudimas, bet ir asmens, nukentėjusio nuo nusikalstamos veikos, teisių ir teisėtų interesų 

atstatymas ir apsauga. Viena iš tokių baudžiamosios teisės santykių racionalaus sureguliavimo 

priemonių yra atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės institutas. Tai yra reikšmingas institutas, 

nes juo remiantis realizuojami humanizmo, atsakomybės individualizavimo ir teisingumo principai. 

Bausmės vykdymo atidėjimas yra viena svarbiausių alternatyvų laisvės atėmimo bausmei. Šio 

instituto esmė yra ta, kad nepilnametis, teismo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo, 

realiai paskirtos bausmės neatlieka. Jam suteikiama galimybė pasitaisyti ir išvengti realaus bausmės 

atlikimo. 
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Išvados 

 

1. Nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė yra specifinė bendrosios baudžiamosios 

atsakomybės dalis. Jos turinį sudaro valstybės prievartos taikymas nusikalstamą veiką padariusiems 

nepilnamečiams ir pasireiškia baudžiamajame įstatyme apibrėžtų asmeninio ar turtinio pobūdžio 

suvaržymų kaltininkui taikymu. 

2. Nepilnamečio baudžiamoji atsakomybė yra siejama su visapusišku nepilnamečių amžiaus, jų 

fizinių ir psichinių ypatumų įvertinimu. 

3. Nustatydamas nepilnamečiams taikomų poveikio priemonių sistemą ir numatydamas specialią 

jos paskirtį, įstatymų leidėjas sudarė teisinį pagrindą sudėtingam nepilnamečių resocializacijos procesui. 

4. Nepilnamečiams taikant auklėjamojo poveikio priemones ne tik įgyvendinami bendrieji 

bausmei keliami tikslai, bet ir užtikrinama nepilnamečio asmenybės korekcija ir resocializacija. Nors 

šie tikslai yra įgyvendinami minimaliomis represinėmis ir materialinėmis sąnaudomis, tačiau 

praktikoje tai vis dar silpna nepilnamečių baudžiamosios justicijos grandis, nes teismai nelinkę jų 

taikyti.  

5. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės yra alternatyvi baudžiamojo teisingumo vykdymo 

forma, nes tai ne tik asmens, padariusio nusikaltimą, teisingas nubaudimas, bet ir asmens, nukentėjusio 

nuo nusikalstamos veikos, teisių ir teisėtų interesų atstatymas. 

6. Bausmės vykdymo atidėjimas yra alternatyvi baudžiamojo teisingumo vykdymo forma, kurios 

esmė yra teismo suteikta galimybė nuteistam nepilnamečiui, neizoliuotam nuo visuomenės, per nustatytą 

terminą ir vykdant paskirtus įpareigojimus pakeisti savo elgesį. Šis laikotarpis yra įvardinamas probacijos 

sąvoka. 
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Prof. dr. Snieguolė Matulienė 
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Santrauka 

Vykstant globalizacijos procesams pasaulyje, kiekviena valstybė imasi peržiūrėti savo veiklos prioritetines sritis. Viena 

iš tokių sričių yra švietimo ir mokslo sistema. Vis dažniau imama kalbėti apie aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimą. 

Todėl ieškant tam tikros sinergijos tarp mokyklų, rengiančių teisininkus, kyla būtinybė apžvelgti teisininkų rengimo 

sistemą, t. y. peržiūrėti profesinio rengimo sąrangą, diegti vieningus standartus į studijų vadybą, peržiūrėti, kad studijų 

formos ir turinys atitiktų šiandieninį teisininkų rengimo poreikį. 

 

Raktiniai žodžiai: teisininkų rengimo sistema, universitetinės ir kolegijinės studijos, vientisosios studijos, teisės 

bakalauras,  teisės profesinis bakalauras, teisės magistras, LL.M. 

 

Įvadas 

 

Teisininkų gildijoms specialistus rengiančios aukštosios mokyklos prisideda ne tik prie 

Lietuvos, kaip teisinės valstybės kūrimo, bet ir užtikrina darnios visuomenės būvimą valstybėje. 

Studijuojant teisę suteikiamos ne tik tam tikros žinios, bet įgyjami ir gebėjimai, kurie formuoja 

būsimų teisėjų, valstybės tarnautojų ir pareigūnų nuostatas, kaip tinkamai užtikrinti teisių ir pareigų 

vienovę valstybėje. „Remiantis šia nuostata, daugelis Europos valstybių nemažai dėmesio skiria 

teisininko aukštojo mokslo (išsilavinimo) ir profesinio rengimo standartams, jų tobulinimui ir 

kokybei. Tokiam rengimui keliamas tikslas – parengti profesionalų, kvalifikuotą teisininką, kuris 

galėtų spręsti įvairaus pobūdžio socialines problemas visuomenėje.“25 Teisininkų rengimo sistema 

yra nuolatinis diskusijų objektas. Atskirus teisininkų pasisakymus šia tema galima rasti ir 

Nepriklausomos Lietuvos laikmečiu. Šios diskusijos gyvuos tol, kol turėsime bent dvi teisininkų 

rengimo mokyklas. Anksčiau šios srities specialistų rengimu rūpinosi dvi mokyklos – Vilniaus 

universitetas (toliau – VU) ir Kaune veikusi aukštesnioji mokykla. Atkūrus nepriklausomybę ir 

prasidėjus aukštojo mokslo reformai, teisininkus pradėjo rengti ir Vytauto Didžiojo universitetas 

(toliau VDU), dabartinis Mykolo Romerio universitetas (toliau – MRU), Kazimiero Simonavičiaus 

universitetas (toliau - KSU), valstybinės kolegijos ir begalė privačių neuniversitetinių mokyklų. 

Diskusijas tarp teisininkus rengiančių universitetų ir kolegijų skatina ir tai, kad aukštosios mokyklos 

yra finansuojamos iš to paties šaltinio. Nors tai ir ekonominis ginčų pagrindas, tačiau jis skatina 

pažvelgti ir įvertinti tiek kiekybinius, tiek ir kokybinius teisininkų rengimo rodiklius. Juk 

„šiuolaikinis teisininkas – tai teisininkas, paruoštas ne tik kaip įstatymų žinovas, vykdytojas ar 

įgyvendintojas, bet svarbiausia – jis yra teisės, socialinėje visuomenėje, įgyvendinimo rūpintojas 

prasme. Svarbiausia šiuolaikinio teisininko užduotis – taikyti teisę taip, jog būtų apgintos ir 

įgyvendintos žmogaus teisės ir įstatymo saugomos vertybės; spręsti teisines problemas ir tobulinti 

nekokybiškus ar neatitinkančius šiuolaikinių gyvenimo normų įstatymus“.26 

Temos aktualumas. Teisininkų rengimo sistemos peržiūra yra svarbus klausimas aukštųjų 

                                                 
25 Kalesnykas R. Teisininko profesinis rengimas: standartas, kokybė, perspektyvos. [Žiūrėta: 

http://www.elibrary.lt/resursai/Konferencijos/KSMK_konf_medziaga/STRAIPSNIAI/R.Kalesnykas.pdf].  
26 Vipartienė D. Teisės ir šiuolaikinio teisininko vieta teisinėje Lietuvos valstybėje. [Žiūrėta: 

http://www.aidas.lt/lt/teise-ir-teisingumo-vykdymas/article/2009-08-12-teises-ir-siuolaikinio-teisininko-vieta-teisineje-

lietuvos-valstybeje\].  

http://www.elibrary.lt/resursai/Konferencijos/KSMK_konf_medziaga/STRAIPSNIAI/R.Kalesnykas.pdf
http://www.aidas.lt/lt/teise-ir-teisingumo-vykdymas/article/2009-08-12-teises-ir-siuolaikinio-teisininko-vieta-teisineje-lietuvos-valstybeje/
http://www.aidas.lt/lt/teise-ir-teisingumo-vykdymas/article/2009-08-12-teises-ir-siuolaikinio-teisininko-vieta-teisineje-lietuvos-valstybeje/
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mokyklų tinklo optimizavimo procese. „Profesinio rengimo tikslai betarpiškai susiję su ekonominiais 

ir technologiniais pokyčiais ir pokyčiais, vykstančiais žmonių profesinio gyvenimo srityse. Kintant 

tikslams keičiasi profesinio rengimo sąranga, valdymo formos ir turinys“.27 Visos šios aplinkybės 

atskleidžia nagrinėjamos temos aktualumą. 

Tikslas: išanalizuoti teisės specialistų rengimo Lietuvoje sistemą retrospektyviniu ir 

prognostiniu požiūriais, bei įvertinti šios rengimo sistemos silpnąsias ir stipriąsias puses. 

Darbo objektas: teisininkų rengimo sistema Lietuvoje. 

Tyrimo metodai: norminių aktų, reguliuojančių teisininkų rengimą Lietuvoje apžvalga, 

analizė, lyginimas. 

 

Retrospektyvus (esamos situacijos) požiūris į teisininkų rengimą Lietuvoje 

 

Siekiant įvertinti esamos teisininkų rengimo Lietuvoje sistemos stipriąsias ir silpnąsias puses, 

pirmiausia apžvelkime aukštųjų mokyklų, rengiančių teisininkus, tinklą ir programų pasiūlą.  

Teisininkų rengimo aukštųjų mokyklų tinkle yra keturi universitetai (VU, MRU, VDU ir 

KSU) ir 9 kolegijos, kurie rengia teisininkus. Teisės studijų krypties aprašas28 skirtas koleginių ir 

universitetinių vientisųjų, pirmosios ir antrosios studijų pakopų studijų programoms reglamentuoti 

nepriklausomai nuo studijų formos, kuriame reglamentuojami teisės krypties studijų programų 

specialieji reikalavimai. Apraše įtvirtinta nuostata, kad „Teisės studijų kryptyje gali būti studijuojama 

šiose programose: pirmosios pakopos koleginėse ir universitetinėse teisės krypties studijose, 

antrosios pakopos universitetinėse teisės krypties studijose ir universitetinėse teisės krypties 

vientisosiose studijose. Jei nėra numatyta kitaip, universitetinių teisės studijų krypties vientisųjų 

studijų programa turi atitikti šio Aprašo tiek pirmosios, tiek ir antrosios studijų pakopos 

universitetinių teisės krypties studijų programoms keliamus reikalavimus.“29 Baigus teisės studijų 

krypties programą, atsižvelgiant į tai, kokiose programose buvo studijuojama, yra suteikiami šie 

laipsniai: baigusiems kolegines studijų programas – teisės profesinio bakalauro kvalifikacinis 

laipsnis, baigusiems pirmosios studijų pakopos universitetines studijų programas – teisės bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis, o baigusiems antrosios studijų pakopos universitetines arba vientisųjų studijų 

programas – teisės magistro kvalifikacinis laipsnis. 

Žemiau pateikiamose lentelėse (žr. lenteles Nr. 1 ir 2) matyti Universitetų ir Kolegijų siūlomos 

studijų programos, studijų forma ir jų trukmė. 

 

1 lentelė. Universitetinės teisės studijos (programos, studijų forma (NL – nuolatinės studijos, NS – 

nuolatinės sesijinės studijos, IS – ištęstinės studijos) ir trukmė).  

MRU PROGRAMOS VU PROGRAMOS VDU 

PROGRAMOS 

KSU PROGRAMOS 

Teisė (bakalauras, NL - 4 metai, IS - 5 

metai) 

Teisė (vientisosios,  

NL / NS - 5 metai) 

Teisė (vientisosios, 5 

metai) 

Teisė,  vientisosios 

(NL – 5 m. NS – 5 m.) 

Teisė  ir muitinės veikla (bakalauras) 

(NL - 4 metai, IS - 5 metai) 

Baudžiamoji justicija 

(magistras, NL - 1,5) 

Teisė ir finansai 

(bakalauras, NL - 4 ) 

Teisė ir ekonomikos 

saugumas (verslo 

detektyvistika), 

(bakalauras, NS – 3,5 

m.) 

                                                 
27 Kalesnykas R. Teisininko profesinis rengimas: standartas, kokybė, perspektyvos. [Žiūrėta: 

http://www.elibrary.lt/resursai/Konferencijos/KSMK_konf_medziaga/STRAIPSNIAI/R.Kalesnykas.pdf].  
28 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 23 d. įsakymas NR. V-831 Dėl teisės studijų 

krypties aprašo patvirtinimo. [Žiūrėta: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/c7d77990312011e5b1be8e104a145478/dwYkvIDDhW].  
29 Ten pat, 6 punktas. 

http://www.elibrary.lt/resursai/Konferencijos/KSMK_konf_medziaga/STRAIPSNIAI/R.Kalesnykas.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c7d77990312011e5b1be8e104a145478/dwYkvIDDhW
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c7d77990312011e5b1be8e104a145478/dwYkvIDDhW
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Teisė ir penitencinė veikla  (bakalauras) 

(NL - 4 metai, IS - 5 metai) 

Europos Sąjungos 

verslo teisė  (magistras, 

NL - 1,5) 

Tarptautinio verslo 

teisė (magistras, NL - 

1,5) 

Tarptautinė verslo 

teisė, (bakalauras, NS 

– 3,5 m. ) 

Administracinė teisė (magistras) (NL - 

1,5, IS - 2, LL.M - 1) 

Viešoji teisė  

(magistras, NL - 1,5) 
DOKTORANTŪRA  

Aplinkosaugos teisė (magistras) (NL - 

1,5, IS - 2) 
DOKTORANTŪRA  

 

Bioteisė  (magistras) (NL - 1,5, IS - 2, 

LL.M - 1) 

  
  

Civilinė ir darbo teisė (magistras) (NL - 

1,5, IS - 2, LL.M - 1) 

  
  

Darbo teisė  (magistras) (NL - 1,5, IS - 

2, LL.M - 1) 

  
  

Europos Sąjungos teisė ir valdymas 

(angl. kalba su Bordeaux IV universitetu 

(Prancūzija)) (magistras, NL - 2 metai) 

  
  

Europos ir tarptautinė verslo teisė (angl. 

kalba su Savojos universitetu 

(Prancūzija)) (magistras, NL - 2 metai) 

  
  

Intelektinės nuosavybės teisė (angl. 

kalba, jungtinio diplomo su Kijevo 

Taraso Ševčenkos universitetu (Ukraina) 

(magistras, NL-2) 

  
  

Mediacija (magistras) (NL - 1,5, IS - 2)   
  

Privatinės teisės (angl. kalba, jungtinio 

diplomo su Kijevo Taraso Ševčenkos 

universitetu (Ukraina) (magistras, NL-2) 

  
  

Sveikatos priežiūros teisė ir politika 

(angl. kalba, jungtinio diplomo su 

Kijevo Taraso Ševčenkos universitetu 

(Ukraina) (magistras, NL-2) 

  
  

Tarptautinė teisė (anglų k.), (magistras) 

(NL- 2)  

  
  

Teisė (specializacija - Baudžiamoji teisė 

ir kriminologija) (magistras) (NL-1,5, IS 

- 2, LL.M - 1) 

  
  

Teisė (specializacija - Mokesčių ir 

finansų teisė) (magistras) (NL-1,5, IS - 

2, LL.M - 1) 

  
  

Teisė (specializacija - Tarptautinė teisė) 

(magistras) (NL-1,5, IS - 2, LL.M - 1) 

  
  

Viešojo administravimo teisinis 

reguliavimas ir žmogaus teisės (jungtinė 

studijų programa kartu su Taraso 

Ševčenkos nacionaliniu universitetu 

(Ukraina)) (magistras, NL- 2) 

  
  

Policijos veikla* (bakalauras, NL - 4)     
 

Teisė ir ikiteisminis procesas 

(bakalauras, NL - 3,5 metai, IS - 5 

metai) 

   

Teisė  ir policijos veikla* (bakalauras, 

NL - 4 metai, IS - 5 metai) 

  
  

Teisė ir valstybės sienos apsauga**  

(bakalauras, NL - 4 metai, IS - 5 metai) 

   

Aplinkosaugos teisė (magistras) (NL - 

1,5, IS - 2) 

   



 

50 

Teisė ir policijos veikla (magistras, IS - 

2)  

   

Teisė ir policijos veikla (specializacija 

Ikiteisminis procesas) (magistras, IS - 2) 

   

Sienos apsaugos lyderių ugdymas (Su 

ES FRONTEX agentūra) (magistras, NL 

- 2) 

   

DOKTORANTŪRA    

 

2 lentelė. Koleginės teisės studijos (programos, studijų forma (NL – nuolatinės studijos, NT – 

nuotolinės studijos, IS – ištęstinės studijos) ir trukmė). 

Kolegija / mokykla Programa Studijų trukmė: 

Šiaurės Lietuvos kolegija Teisė  NL - 3 metai, 

NT - 3 metai,  

IS - 4 metai. 

Kolpingo kolegija Teisė, galimos specializacijos - Vykdymo 

procesas; Viešasis administravimas; Socialinė 

sauga; Teisinis smulkaus ir vidutinio verslo 

aptarnavimas. 

NL - 3 metai, 

IS - 4 metai. 

Lietuvos verslo kolegija Teisė ir teisėsaugos institucijos, galimos 

specializacijos - Teisminės institucijos; 

Ikiteisminės institucijos. 

NL - 3 metai, 

IS - 4 metai. 

*pareigūnams IS - 3 metai  

Teisė, galimos specializacijos - Verslo įmonių 

teisinis reguliavimas; Teisinės institucijos. 

NL - 3 metai, 

IS - 4 metai. 

Kauno kolegija Teisė NL - 3 metai, 

IS - 4 metai. 

Socialinių mokslų kolegija Teisė, galimos specializacijos – viešojo valdymo 

specializacija, verslo teisės specializacija, 

Ikiteisminio tyrimo specializacija. 

NL - 3 metai, 

IS - 4 metai. 

Graičiūno aukštoji 

vadybos mokykla 

Teisė ir verslas NL - 3 metai, 

IS - 4 metai. 

Marijampolės kolegija Teisė, galimos specializacijos nuo 3 kurso - 

Ikiteisminio tyrimo organizavimas;  Policijos 

veikla;  Tarptautinio verslo teisė. 

NL - 3 metai, 

IS - 4 metai. 

Panevėžio kolegija Teisė NL - 3 metai, 

IS - 4 metai. 

Utenos kolegija Teisė NL - 3 metai, 

IS - 4 metai. 

 

Kaip matyti, Lietuvoje yra gana didelė teisininkų rengimo programų pasiūla. Tačiau valstybė, 

norminių aktų pagalba, reguliuoja teisininkų rengimo procesus. Lietuvoje priimti įstatymai, kurie 

draudžia kolegijų absolventams užsiimti tam tikromis teisininkų profesijomis. Teisininkų karjeras 

reglamentuojančiuose įstatymuose nurodyta, kad siekiant tapti teisėju30, prokuroru31, advokatu32, 

notaru33 ar antstoliu34 būtina turėti aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą.  Dažnai galima 

                                                 
30 Lietuvos Respublikos teismų įstatymas (1994 m. gegužės 31 d. Nr. I-480 su pakeitimais). [Žiūrėta: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.522B3E415B52/IgFZqbXSMM].  
31 Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymas (1994 m. spalio 13 d. Nr. I-599 su pakeitimais). [Žiūrėta: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB53577EFCA/fWifzPtufC].  
32 Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas (2004 m. kovo 18 d. Nr. IX-2066 su pakeitimais). [Žiūrėta: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9F4371AB03A3/YThIBEDHse].  
33 Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (1992-10-01, Nr. 192-0  su pakeitimais). [Žiūrėta: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BE3136A78E80/ueyRbrFzhg].  
34 Lietuvos Respublikos antstolių įstatymas (2002 m. gegužės 9 d. Nr. IX-876 su pakeitimais). [Žiūrėta: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94F5702CA0F1/nFhpBNeBtp].  
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išgirsti nuomonę, kad kolegijos rengia teisininkus – bedarbius. Tačiau tai klaidingas požiūris. Mūsų 

nuomone, kai kuriose teisininkų gildijose nereiktų reikalauti, kad padėjėjai turėtų universitetinį teisinį 

išsilavinimą. Šią poziciją yra išsakęs ir Vilniaus kolegijos direktorius G.Bražiūnas35. Jo teigimu, 

„sprendimas pagalbiniam darbui naudoti universitetinį išsilavinimą turinčius teisininkus, ne kas kita, 

o mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas. Juk dabar visi kalba apie tai, kad trūksta darbo jėgos. Tai 

naudokim tą darbo jėgą bent jau racionaliai. Jeigu reikia aukštos kvalifikacijos specialistų, 

pasirūpinkim, kad jų netrūktų, tačiau jei yra jų perteklius, nereikalaukim, kad pagalbinį darbą dirbtų 

universitetų absolventai“. Tenka sutikti, kad visose teisininkų veiklos srityse yra vadinamoji 

vidurinioji teisininkų grandis, tarp kurių vietą randa vykdytojai, kuriems užtenka ir žemesnio teisinio 

išsilavinimo įgyto kolegijose. Tokia grandimi galėtų tapti antstolių, advokatų, teisėjų padėjėjai, kurie 

jiems padėtų dirbti su informacija, surinkti reikalingus įstatymus, padaryti analizes, apibendrinimas. 

Tačiau rengti teisininkus, kurie kurtų tam tikras strategijas, teiktų norminių aktų projektų paketus, 

užtikrintų asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimo procesus - tai universitetų misija. Tad kalbant apie 

aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimą, manome, prie šio klausimo dar bus grįžta ne vieną kartą. 

Vertinant esamą teisininkų rengimo sistemą kyla klausimas – ar ši sistema yra progresyvi ir 

perspektyvi? Pabandykime tai atskleisti per tam tikras šios sistemos stipriąsias ir silpnąsias puses. 

Esama teisininkų rengimo sistema atveria asmenims plačias galimybes planuoti savo, kaip teisininko 

karjerą. Tai yra stiprioji šios sistemos pusė. Šiuo metu pastebima, kad dalis kolegijose ir 

universitetuose studijuojančių asmenų, nežino kokios teisininko karjeros jie užsibrėžę siekti. Dalis 

laikosi principo – „baigsiu studijas, o tada žiūrėsiu“. Tai yra akivaizdi gebėjimų planuoti savo karjerą 

stoka. Tad tokiems asmenims esanti sistema yra patraukli, nes jie baigę 3 metų studijas kolegijose ar 

3,5 – 4 metų bakalauro studijas universitetuose, gali eiti dirbti ir būnant ten apsispręsti kokios 

teisininko karjeros jie sieks toliau. Tiems asmenims, kurie stoja į aukštąsias mokyklas jau suplanavę 

savo kaip teisininko karjerą, turi galimybę pasirinkti vientisąsias universitetines studijas arba 

pasirinkti bakalauro studijas, o po jų tęsti mokslus magistrantūroje bei doktorantūroje. Šios sistemos 

viena iš stiprybių, susijusi su aptartąja, yra studijų trukmė pagal planuojamą karjerą. Asmenys gali 

studijuoti teisę jiems priimtinu spartumu. Dalis baigę kolegijas ir padirbėję praktikoje nusprendžia 

siekti aukščiausios teisininko karjeros. Tokiais atvejais, universitetuose yra sudarytos galimybės 

įskaityti kolegijose studijuotus bendrauniversitetinius dalykus ir baigti studijas per trumpesnį 

laikotarpį. Stebima situacija, kad baigę teisės bakalauro studijas asmenys, dažnai daro pertrauką 

studijose ir eina dirbti. Tęsti studijų magistrantūroje jie grįžta jau siekdami tam tikros teisininko 

karjeros atskirose gildijose.  

Dar viena esamos teisininkų rengimo sistemos stiprioji pusė yra tai, kad teisininkų rengimo 

centrai yra išsidėstę ir regionuose (Utenos kolegija, Marijampolės kolegija, Kolpingo kolegija, 

Šiaurės Lietuvos kolegija, Panevėžio kolegija ir kt.) ir nėra koncentruoti tik didžiuosiuose Lietuvos 

miestuose (Vilnius, Kaunas). Tai skatina regionų plėtrą ir progresą. Pakankamai didelis kiekis 

aukštųjų mokyklų (rengiančių įvairaus lygmens teisininkus) yra išsidėstę Lietuvos regionuose. O tai 

rodo, kad regionai atsiliepia į globalius pokyčius ne tik šalies atžvilgiu, bet ir atsižvelgdami į regiono 

poreikius. Tad galima daryti išvadą, kad kiekvienas regionas plėtoja teisininkų rengimo sistemą 

atsižvelgdamas pagal individualų regioninės plėtros modelį, pagrįstą geografiniais, politiniais, 

ekonominiais, moksliniais ir socialiniais-kultūriniais ypatumais. 

Tačiau kaip ir kiekviena sistema, ji turi ir trūkumų. Viena iš pagrindinių silpnų šios sistemos 

pusių yra tai, kad įgijus profesinį teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį (baigus kolegijas) bakalaurą ir 

siekiant teisininko karjeros (itin valstybiniame sektoriuje) ilgėja studijų trukmė. Tokiu atveju, kaip 

jau minėjome, universitetai priima studentus, baigusius kolegijas į trumpesnių studijų programas, 

kurių metu studentai įsiskaito kolegijose studijuotus bendrauniversitetinius dalykus ir tęsia teisės 

krypties universitetines studijas. 

Dar viena tokios sistemos silpnųjų pusių - neakivaizdi konkurencija tarp kolegijų ir 

                                                 
35 Urbonaitė I. Teisininkų rengimo ypatumai: kodėl kolegijos „gamina“ bedarbius? [Žiūrėta: 

http://www.delfi.lt/news/daily/law/teisininku-rengimo-ypatumai-kodel-kolegijos-gamina-bedarbius.d?id=9448876  

http://www.delfi.lt/news/daily/law/teisininku-rengimo-ypatumai-kodel-kolegijos-gamina-bedarbius.d?id=9448876


 

52 

universitetų dėl abiturientų. Stebint pastarųjų metų baigusių abiturientų skaičių ir stojančiųjų į 

aukštąsias mokyklas santykį, matomas ženklus kritimas. Tam didelę įtaką turi ir demografinė padėtis 

Lietuvoje. Mažėjantis stojančiųjų skaičius dar bus stebimas iki 2020 metų. Tad susiklosčius tokiai 

situacijai, teisininkų rengimo sistema turėtų būti peržiūrėta ir aukštosios mokyklos privalo ieškoti tam 

tikros tarpusavio sinergijos. Tai leistų optimizuoti aukštųjų mokyklų tinklą ir pagerinti teisininkų 

rengimą. 

Su šia silpnąja sistemos puse yra susijęs dar vienas kriterijus, kuris verčia mąstyti apie 

teisininkų rengimo koncepcijų peržiūrą yra tai, kad tokia sistema nėra orientuota į studentų karjeros 

planavimą nuo pirmųjų studijų metų. Trūksta pagalbos modeliuojant abiturientų karjeros galimybes. 

Kiekviena aukštoji mokykla yra suinteresuota tik studentų stojimu, jų studijų baigimu, tačiau toliau 

nevykdo jų karjeros stebėsenos ir nesiūlo po diplominių studijų.  

Reiktų atkreipti dėmesį ir į tai, kad teisės krypties universitetinės studijos yra koncentruotis 

tik didmiesčiuose (Vilniuje ir Kaune). Tai yra šios sistemos silpnybė, nes dauguma universitetuose 

rengiamų teisininkų lieka tuose miestuose, kuriuose studijavo. Tuo tarpu regionuose trūksta 

universitetinį išsilavinimą turinčių teisininkų. 

Dar viena šios sistemos silpnybė – dėstytojų personalo skaidymas. Daugumoje aukštųjų 

mokyklų, rengiančių teisininkus, susiduriama su dėstymo kokybe ir teisininkams reikiamų gebėjimų 

perteikimu. Sveikintinas ir skatinamas požiūris, į teisininkų rengimą pritraukti kuo daugiau praktikų. 

„Dėstymas ir studijavimas turi užtikrinti teisės specialistų, atitinkančių darbo rinkos poreikius, 

parengimą, todėl reflektyviųjų gebėjimų ugdymas studijų programose sudaro galimybę teorijos ir 

praktikos ryšio plėtotei <...>; gerosios patirties sklaidai (<...> teisės profesionalai ir socialiniai 

partneriai kviečiami dalyvauti paskaitose, konferencijose, diskusijose apie profesinės veiklos 

turinį)“36. Tačiau susiduriama su mokslinio personalo problema koleginėse studijose. Kolegijos šiai 

dienai stengiasi pritraukti universitetuose dėstančius dėstytojus, tačiau regionuose esančiose 

kolegijose tai yra pakankamai sudėtingas klausimas. Reiktų įvertinti ir keliamus skirtingus 

reikalavimus dėstančiam personalui. Jie universitetuose yra ženkliai didesni. Tad tai tiesiogiai yra 

susiję ir studijų kokybės užtikrinimu teisininkų rengime. 

Įvertinus kai kurias stipriąsias ir silpnąsias esamos teisininkų rengimo sistemos puses, galime 

daryti išvadą, kad būtina ieškoti galimybių, integruoti teisės profesinio bakalauro studijas į 

universitetines teisės bakalauro studijas arba vientisąsias teisės universitetines studijas, sutelkiant 

geriausius dėstytojų išteklius tam tikrose teisės mokyklose. 

 

Perspektyvus požiūris į teisininkų rengimą Lietuvoje. 

 

2016 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė pasirašė įsakymą Nr. 

V-1075, kuriuos patvirtino kvalifikacinių laipsnių sąrangą37. Šioje sąrangoje numatyta, kad baigus 

teisės krypties studijas yra suteikiami šie kvalifikaciniai laipsniai: teisės profesinis bakalauras, teisės 

bakalauras, teisės magistras arba teisės magistras (tarptautinis kvalifikacinio laipsnio (lot. Legum 

Magister) pavadinimas LL.M.). Kaip matyti, atsiranda naujas teisininko kvalifikacinis laipsnis LL.M. 

Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis (LL.M.), įgyjamas baigus teisės krypties magistrantūros 

programą (LL.M.), kuri skirta asmenims, jau įgijusiems teisės bakalauro laipsnį, gilintis į specifinę 

                                                 
36 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 23 d. įsakymas NR. V-831 Dėl teisės studijų 

krypties aprašo patvirtinimo 34 punktas [Žiūrėta: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/c7d77990312011e5b1be8e104a145478/dwYkvIDDhW]. 
37 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. V-1075 Dėl studijų krypčių ir 

krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių 

sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo. [Žiūrėta: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/ae5d5730b7c211e693eea1ef35f20da9].  
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teisės sritį38. Pagrindinis skirtumas tarp teisės magistrų kvalifikacinių laipsnių yra tas, kad įgijus 

LL.M kvalifikacinį laipsnį, absolventai neturi galimybės tęsti studijų teisės krypties doktorantūroje. 

Naujai priimti norminiai aktai, skatina teisininkų bendruomenes diskutuoti apie galimus 

pokyčius teisininkų rengime, t. y. profesinio rengimo sąrangos peržiūrėjimą, vieningų standartų 

diegimą į studijų vadybą, studijų formų ir turinio peržiūras. Atitinkamai būtina peržiūrėti visus 

norminius aktus, reglamentuojančius teisininkų rengimą, jiems keliamus kvalifikacinius 

reikalavimus. Visame diskusijų lauke neišvengiamai bus kalbama ir apie teisės mokyklų tinklo 

optimizavimą. Tad būtinas teisininkų bendruomenės susitelkimas. Šioje situacijoje negalime 

pamiršti, kad „visuomenėje plečiasi teisės reguliacinė (vadinamoji metareguliacinė) funkcija, kuri 

įsiskverbia į kitų neteisinės prigimties socialinių reguliatorių sritį, bet kita vertus, visuomenėje 

aktualizuojasi „instrumentinis protas“ (susijęs su demokratijos komercializmu), kuris siekia teisę 

paversti pelno siekimo instrumentu, kuris menkai siejasi su teisine vertybių apsauga ir pagarba 

teisininko profesijai“.39  

 

Išvados 

 

Šiuo metu svarstoma apie aukštųjų mokyklų sistemos pertvarką, t. y. aukštųjų mokyklų tinklo 

optimizavimo galimybes. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras yra parengęs tyrimą 

„Mokslo ir studijų institucijų potencialo analizė“40. Kalbama apie būtinumą optimizuoti valstybinių 

universitetų tinklą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl optimizavimo priemonių plano 

parengimo. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrui pavesta parengti tyrimus dėl kolegijų, 

profesinio mokymo potencialo. Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad bet kokios įgyjamos žinios yra 

universalus objektas, kurį suteikia ne aukštosios mokyklos prestižinis vardas. Šios žinios yra 

įgyjamos individualaus asmens gebėjimais, kuriems turi būti suteikta, o ne ribojama galimybė 

tobulėti, jei siekiama progreso. Todėl aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas neturėtų riboti asmens 

galimybės rinktis labiausiai jo lūkesčius ir karjeros siekius padėsiančią pasiekti aukštąją mokyklą. 

Atsižvelgiant į formuojamą valstybės poreikį optimizuoti aukštųjų mokyklų tinklą, būtina 

peržiūrėti teisininkų rengimo sistemą Lietuvoje ir ieškoti galimybių, integruoti teisės profesinio 

bakalauro studijas į universitetines teisės bakalauro studijas arba vientisąsias teisės universitetines 

studijas. Tačiau siekiant progreso ir sveikos konkurencijos ne tik mokslinėje veikloje bet ir studijų 

kokybės užtikrinimo sistemoje, negali Lietuvoje likti tik viena teisės mokykla (plačiąja prasme). 

Būtina atminti, kad tik rungimosi principas tarp universitetų ir kolegijų skatina aukštojo mokslo 

pažangą.  
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BAUDŽIAMOSIOS POLITIKOS DĖL SMURTO ARTIMOJE 

APLINKOJE TENDENCIJOS IR PROBLEMATIKA 
 

Eglė Privenienė 

Marijampolės kolegija 

 

 
Pagrindiniai žodžiai: smurtas artimoje aplinkoje, fizinio skausmo sukėlimas, nusikaltimo aukos,  apsauga nuo smurto. 

 

Key words: domestic violence, infliction of physical pain, a victim of crime, protection from violence. 

 

Summary: national and social processes affect every member of the society. Violent crimes include some various forms 

of violence and abuse. It is important to shortly discuss tendencies of violent crimes that occur in the most sensitive social 

level – in domestic environment. Changes in reasons of violent behaviour indicate that because of incoherence in family 

relations, prolonged conflict relations in family or domestic environment, the number of crimes increases. State criminal 

policy on problems and tendencies of violence in domestic environment is becoming a more popular topic because 

violence in domestic environment is a widespread phenomenon which is proven by increase in the number of report of 

violence in domestic environment. It is appropriate to learn about, analyse and reveal the peculiarities of legal regulation 

on violence in domestic environment. Main legislation on the protection of rights of those who suffered from violence in 

close environment is – Anti-domestic Violence Law, norms of the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure. 

The laws strengthen the chances of victims to seek justice for violence against them in domestic environment, by 

transferring the load of investigation, proof and persecution to the law enforcement. Unfortunately, there are many 

challenges when applying legal acts in practice. 

 

Įvadas 

 

Smurtas kaip reiškinys egzistuoja pasaulyje nuo neatmenamų laikų ir yra vienas iš būdų spręsti 

susidariusias konfliktines situacijas. Tai neabejotinai yra grubus žmogaus teisių ir laisvių pažeidimas 

ir negali būti pateisinamas, su juo turi būti kovojama, numatomi kovos būdai įstatyminiu lygmeniu.  

Iki 2015m. lapkričio mėnesio Lietuva į savo teisinę sistemą turėjo perkelti Nusikaltimų aukų 

teisių direktyvos nuostatas.41 Kaip šių nuostatų įgyvendinimo praktikoje  atspindys yra Apsaugos nuo 

smurto artimoje aplinkoje įstatymas( toliau ANSAAĮ) Lietuvoje įsigaliojęs 2011 m. gruodžio 15 d. 

Šiame įstatyme buvo įtvirtinta nuostata, kad smurtas artimoje aplinkoje yra žmogaus teisių ir laisvių 

pažeidimas ir dėl jo žalos visuomenei priskiriamas prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų.42 

Įsigaliojus įstatymui paaiškėjo itin dideli šios veikos mastai. Tačiau įstatymas ne visada 

įgyvendinamas efektyviai ir tai ypač kelia pavojų aukai. Auka, žinodama, kad ją gina įstatymas, 

drąsiau praneša apie smurto atvejus. Tačiau, jei po pranešimo nėra tinkamai įvertinama smurto 

grėsmė ir nesiimama apsaugos priemonių, nuo smurto nukentėjusiam ir apie smurtautoją pranešusiam 

asmeniui sukeliamas dar didesnis pavojus. Asmenys turėtų jaustis saugiausi savo artimiausioje 

aplinkoje, tačiau dažnai pasitaiko atvejų, kada taip būti negali dėl nuolatinių smurto proveržių, 

kalbant ne tik apie fizinį, bet ir apie psichologinį ir kitokio pobūdžio smurtą. 

2013 m. Baudžiamojo kodekso (BK) ir Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) pakeitimais, 

nustačius psichinio ar seksualinio smurto artimoje aplinkoje požymius (BK 145, 148, 149, 150, 151, 

152, 165 str.) panaikinta privataus kaltinimo tvarka ir reikalavimas nukentėjusiajam teikti pareiškimą, 

o nauja BK 140 straipsnio 2 dalimi numatyta kvalifikuota fizinio smurto artimoje aplinkoje sudėtis – 

fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas, padarytas artimajam giminaičiu ar 

                                                 
412012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyva 2012/29ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų 

teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220TVR, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=en( Žiūrėta 2015-04-11) 
42Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, 2011 m. gegužės 26 d., Nr. XI-1425.//Valstybės žinios, 2011-06-

14, Nr. 72-3475 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=en
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šeimos nariui.43 

Aktualiausia šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR 

BK) norma neretai ir pagrįstai pripažįstama 140 str. 2 d., kuri kriminalizuoja tokius nusikalstamus 

veiksmus, kaip fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas savo artimajam 

giminaičiui ar šeimos nariui. Terminas „aktualiausia“ pasirinktas ne be reikalo, norima pabrėžti 

nusikalstamos veikos paplitimo mastą, registruotų įvykių statistiką, taip pat egzistuojantį 

latentiškumą. Taip pat nemažiau aktuali LR BK norma – 145 str., kuria kriminalizuojami veiksmai, 

kuriais asmeniui grasinama, siekiama jį įbauginti, ar net terorizuojama, naudojamas taip vadinamas 

psichologinis spaudimas, smurtas. 

Pažymėtina, jog yra įprasta, kad, kai kalbama apie smurtą artimoje aplinkoje tai kalbama apie 

smurtą prieš moteris, tačiau tai ne vienintelės aukos – kenčia vaikai nuo tėvų, tėvai nuo vaikų, vyrai 

nuo moterų ir kiti atvejai. Smurto artimoje aplinkoje aukoms svarbu skirti daug dėmesio. Antrinės, 

pakartotinės viktimizacijos rizika šios kategorijos aukoms ypatingai didelė. Svarbu nustatyti tokį 

teisinį reguliavimą, kurio pagrindu aukos jaustųsi saugios viso baudžiamojo proceso metu, nebijotų 

kalbėti, ginti savo pažeistas teises, būtų drąsios kurti naują ateitį be smurtautojo. Tokie ir panašūs 

aspektai bus paliečiami šiame pranešime. 

Temos aktualumas.2011 m. gegužės 26 d. tapo istorine data – po ilgo rengimo ir svarstymų 

etapo Lietuvos Respublikos Seimas pagaliau priėmė ANSAAĮ. Įstatymas, savo esme, atitinkanka 

pasaulinės gerosios praktikos kriterijus. Jo esminis bruožas – smurto, vykstančio uždaroje ir nuo 

pašalinio stebėtojo akių izoliuotoje šeimos erdvėje, išviešinimo bei užkardymo galimybė, numatant 

valstybės garantuojamą specializuotą pagalbą nukentėjusiems nuo smurto asmenims, daugiausia 

moterims ir vaikams. Straipsnyje bus apžvelgiami pagrindiniai su smurtu artimoje aplinkoje susiję 

aspektai, tokie kaip pamatinės ir principinės ANSAAĮ nuostatos, LR BK 140 str. 2 d., 145 str. 1d., 2 

d. įtvirtintos nusikalstamos veikos analizė vadovaujantis teismų praktika, taip pat aptariamas dirbtinis 

veikos kriminalizavimas, atvejai ir būdai kaip būtų galima to išvengti. 

Tikslas:aptarti smurto artimoje aplinkoje tendencijas ir problematiką. 

Darbo objektas: baudžiamoji politika  tiriant ir nagrinėjant  smurto artimoje aplinkoje 

tendencijas. 

Uždaviniai:  

 apžvelgti ANSAAĮ principines nuostatas, taip pat LR BK 140 str. 2 d., 145 str. 1,2d.  

numatytos nusikalstamos veikos sudėtį; 

 atskleisti pagrindinius smurto artimoje aplinkoje probleminius aspektus. 

Darbo metodai: teisės aktų ir teisminės praktikos apžvalga, analizė, lyginimas. 

 

 

Svarbiausios Lietuvos Resublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 

nuostatos. Reikšmingiausi Lietuvos respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimai 

 

Smurto artimoje aplinkoje, ypač šeimoje, klausimas svarstomas jau ne pirmą dešimtmetį. 

Duomenys, statistika rodo, jog Lietuvoje smurto problema yra ganėtinai gili, įsisenėjusi bei 

reikalaujanti tinkamo sprendimo. Specialaus įstatymo poreikį suprato tiek teisės, kriminologijos 

teoretikai, tiek ir įstatymų leidėjas, nes visų pirma jis buvo reikalingas, siekiant sumažinti 

nusikalstamų veikų artimoje aplinkoje latentiškumą ir sustiprinti nukentėjusiųjų nuo smurto teisių 

apsaugą. Galima pastebėti, kad pirmosios iniciatyvos įstatymui, kuris gintų aukas, nukentėjusias nuo 

smurto intymiausioje aplinkoje - savo namuose, atsirado jau labai senai ir egzistavo poreikis net ir 

                                                 
43Baudžiamojo kodekso 140, 145, 148, 149, 150, 151, 165 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas, 2013 m. liepos 

2 d., Nr. XII-501.//Žin., 2013, Nr. 75-3772

Baudžiamojo proceso kodekso 167, 409 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas, 2013 m. liepos 2 d., Nr. XII-

502.//Žin., 2013, Nr. 75-3773 
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tokius santykius sureguliuoti įstatyminiu lygmeniu, tai yra atsirado visuomeninis interesas ginti 

minėtas aukas.  

Kovai su smurtu Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m. gegužės 26 d. priėmė Lietuvos 

Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą44 (toliau –ANSAAĮ), kuris įsigaliojo 

dar tų pačių metų gruodžio 15 d. Tai buvo visiškai naujas ir atskiras įstatymas, skirtas reguliuoti 

ypatingus teisinius santykius, atsirandančius, pasireiškus smurtui tarp artimųjų. Ilgą įstatymo 

priėmimo kelią rodo tai, kad nors ir reiškėsi įvairių iniciatyvų, aktyviai dirbo nevyriausybinių 

organizacijų atstovai, tačiau įstatymas buvo priimtas tik 2011 m. Po įstatymo įsigaliojimo gerokai 

išaugo registruotų tokio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičius.  

 

 2012 metai 2013 metai 2014 metai 2015 metai 

Užregistruota 

nusikalstamų 

veikų dėl 

smurto 

artimoje 

aplinkoje 

7856 t.y.  9,2 % 

bendrame 

nusikalstamume 

10015 t.y. 10,5% 

bendrame 

nusikalstamume 

10374 t.y. 12,5 % 

bendrame 

nusikalstamume  

10703 t.y.14,8% 

bendrame 

nusikalstamume 

1 lentelė. Užregistruotų  nusikalstamų veikų  dėl smurto artimoje aplinkoje  palyginimas  

bendrame nusikalstamumo kontekste.45 
 

Svarbiausias įstatymo priėmimo aspektas buvo tas, kad pirmą kartą buvo teisiškai apibrėžta 

smurto artimoje aplinkoje sąvoka, įstatyme numatytos aukų apsaugos priemonės. 

Siekiant sustiprinti ir suvienodinti nusikaltimų aukų teisių apsaugą, 2012 m. buvo priimta 

direktyva, nustatanti vienodus minimalius nusikaltimų aukų teisių apsaugos standartus, privalomus 

visoms Europos Sąjungos šalims. Pažymėtina, kad direktyvos nuostatas į savo teisės sistemą Lietuva 

turėjo perkelti iki 2015 m. lapkričio 16 d.46 

2013 m. buvo priimti svarbūs Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – LR 

BPK) pakeitimai.47 LR BK 140 str. 2 d. nuo 2013 m. įtvirtinta kvalifikuota nusikalstamos veikos-

fizinio skausmo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo sudėtis, kai fizinis skausmas ar nesukus sveikatos 

sutrikdymas padaromas artimam giminaičiui ar šeimos nariui. Taip pat minėtais LR BPK pakeitimais 

panaikinta privataus kaltinimo tvarka, reikalavimas nukentėjusiajam teikti pareiškimą, nustačius 

psichinio ar seksualinio smurto artimoje aplinkoje požymius. 

Dar pirmajame ANSAAĮ straipsnyje yra įtvirtinta įstatymo paskirtis, kuriame teigiama, kad 

šiuo įstatymu siekiama ginti asmenis nuo smurto artimoje aplinkoje, kuris dėl jo žalos visuomenei 

priskiriamas prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų, greitai reaguoti į iškilusią grėsmę, imtis 

                                                 
44Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, 2011 m. gegužės 26 d., Nr. XI-1425//Valstybės žinios, 2011-06-

14, Nr. 72-3475 
45

Bajorinas A. Statistika ir tendencijos. Policijos departamentas prie VRM ministerijos. 2015. 

http://www.policija.lt/index.php?id=37004 ( žiūrėta 2015-04-11) 
462012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyva 2012/29ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų 

teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220TVR, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=en( Žiūrėta 2015-04-11) 

47Baudžiamojo kodekso 140, 145, 148, 149, 150, 151, 165 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas, 2013 m. liepos 

2 d., Nr. XII-501Žin.// 2013, Nr. 75-3772

Baudžiamojo proceso kodekso 167, 409 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas, 2013 m. liepos 2 d., Nr. XII-

502//Žin., 2013, Nr. 75-3773 
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58 

prevencijos priemonių, taikyti apsaugos priemones ir teikti tinkamą pagalbą. Smurtas artimoje 

aplinkoje yra žmogaus teisių ir laisvių pažeidimas.48Kaip jau buvo minėta, dažniausiai asmuo, 

nukentėjęs nuo smurto artimoje aplinkoje suvokiamas kaip moteris, nors pats apsaugos nuo smurto 

artimoje aplinkoje įstatymas numato, kad smurtą patyręs asmuo - asmuo, prieš kurį panaudotas 

smurtas artimoje aplinkoje, taip pat vaikas, tapęs smurto artimoje aplinkoje liudininku ar gyvenantis 

aplinkoje, kurioje buvo smurtaujama.49Taigi, nukentėjusiojo lytis nėra akcentuojama įstatyminiu 

lygmeniu. 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.50Ši nuostata labai svarbi praktikoje, atskiriant, kokie asmenys gali būti 

pripažįstami artimaisiais, kokie ryšiai juos turi sieti. Taip pat ši nuostata nukreipia ne tik į 

egzistuojančius santykius, tačiau ir jau praeityje egzistavusius. Pats smurtas įstatyme apibrėžtas kaip 

veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas 

poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę, ar neturtinę žalą.51Smurtautojas – asmuo, 

smurtaujantis artimoje aplinkoje.52 

 

Smurto rūšys, pasekmės ir kvalifikavimas 

 

ANSAAĮ 2 str. 5 d. įtvirtintos galimo smurto formos, o būtent smurtas gali būti:fizinis, 

psichinis, seksualinis, ekonominis.  

ANSAAĮ minėtų smurto formų neapibrėžia ir nedetalizuoja, tačiau išanalizavus įvairioje 

literatūroje esančius apibrėžimus, bus pateikiami apibrėžimai, kurie laikytini bendriausiais ir atitinka 

baudžiamojoje teisėje vartojamus. Fizinis smurtas – tai neteisėtas, tyčinis, prieš žmogaus valią jo 

organizmui daromas fizinis poveikis, kuriuo siekiama atimti gyvybę, padaryti žalą sveikatai, atimti 

laisvę, sukelti bejėgišką būklę, fizinį skausmą ar kitokias fizines kančias. Psichologinis smurtas – tai 

pavojingas, visada sąmoningas, tyčinis poveikis kito žmogaus psichikai, verčiantis baimintis, kad dėl 

tolesnių grasinančiojo veiksmų ar neveikimo atsiras tam tikrų neigiamų padarinių. Seksualinis 

smurtas – tai pirmiausia kėsinimasis į seksualinio apsisprendimo laisvę. Ekonominis smurtas – tai 

sudėtinga smurto forma – tai tam tikra finansinė priklausomybė nuo kito asmens, kuris tai supranta it 

tuo naudojasi su tikslu paveikti nukentėjusįjį.  

Su smurtu susiduriame kiekvieną dieną, „tačiau tik tam tikra dalis smurtinioelgesio apraiškų 

visuomenėje yra kriminalizuojama, t. y. smurtinis elgesys tampa ir nusikalstamuelgesiu, už kurį 

taikoma baudžiamoji atsakomybė. Grasinant baudžiamąja atsakomybe valstybėje siekiama geriau 

apginti visuotinai pripažintas svarbiausias socialines vertybes (pvz., žmogaus gyvybę, sveikatą, 

seksualinio apsisprendimo laisvę, neliečiamumą ir kt.).“53 

Fizinis smurtas atpažįstamas ir suvokiamas lengviau negu kitų rūšių smurtas. Dažniausiai 

fizinio smurto pasekmės matosi išoriškai arba galima apie fizinį smurtą spręsti iš medicinos 

specialisto išvados. Esant fizinio smurto atvejui, kaltininko veiksmai kvalifikuojami pagal LR BK 

140 str. 2 d. Kiek sunkiau su psichologinio smurto konstatavimu. Teismų praktikoje minima, kad 

psichologinis smurtas artimoje aplinkoje gali pasireikšti įvairiomis formomis, tokiomis kaip 

kritikavimas, barimas, aprėkimas, įžeidinėjimas, žeminimas, užgauliojimas, grasinimas, izoliavimas, 

savo valios primetimas ir pan. Dažnai auka tiesiog tvirtina jaučianti spaudimą ir nemoka to įvardinti 

žodžiais. Atsižvelgiant į pavojingumo laipsnį, bei atitiktį konkrečiai nusikalstamos veikos sudėčiai, 

                                                 
48Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, 2011 m. gegužės 26 d., Nr. XI-1425, //Valstybės žinios, 2011-06-

14, Nr. 72-3475 
49Ten pat.2 str. 4 d. 
50 Ten pat. 2 str. 1 d. 
51 Ten pat. 2 str. 5 d. 
52 Ten pat. 2 str. 4 d.  
53

Babachinaitė G. Smurtinio nusikalstamumo samprata, tendencijos ir šiuolaikiniai raiškos ypatumai Lietuvoje // 

Jurisprudencija. 2008, Nr. 1(103). P.17. 
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kaltininko veiksmus galima kvalifikuoti atitinkamai kaip grasinimą nužudyti ar sunkiai sutrikdyti 

žmogaus sveikatą pagal LR BK 145 str. 1 d., žmogaus veiksmų laisvės varžymą pagal LR BK 148 

str., neteisėtą laisvės atėmimą pagal LR BK 146 str., šmeižimą pagal LR BK 154 str. Ar buvo asmens 

veiksmuose psichologinė prievarta – įrodinėjimo dalykas. Tik surinktų duomenų visuma leidžia 

daryti neabejotiną išvadą. Be abejonės, dažniausiai pasitaikančios nusikalstamos veikos artimoje 

aplinkoje – fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas ir grasinimas nužudyti ar 

sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas. Kartu su fizinio smurtu pasitaiko ir 

seksualinio bei psichologinio smurto bruožų. Seksualinis smurtas šeimoje išryškėja tokiomis 

formomis kaip vertimas nusirengti, santykiauti prieš partnerio valią, ypač žiaurus lytinis 

santykiavimas prieš partnerio valią, vertimas stebėti ir kartoti pornografinius veiksmus. Ekonominio 

smurto rūšies prievarta stebima visų socialinių ekonominių sluoksnių šeimų gyvenime. Labiausiai 

paplitusios šios ekonominio smurto formos: neleidžiama partneriui dirbti, iš jo atimami visi pinigai, 

verčiama prašyti pinigų savo reikmėms, neduodama pinigų būtiniausiems dalykams (maistui, 

medicinos pagalbai, išsilavinimui), kontroliuojamas šeimos biudžetas ir vienvaldiškai priimami 

finansiniai sprendimai, atsisakoma išlaikyti vaikus tiek gyvenant santuokoje, tiek skyrybų atveju, 

jeigu vaikai lieka su vienu iš tėvų, atsisakoma sutuoktiniui teikti informaciją apie realią šeimos turtinę 

padėtį, prieš skyrybas turtas užrašomas smurtautojo giminaičiams ar kitiems asmenims ir pan. 

Praktikoje ekonominis ir seksualinis smurtas dažniausiai pasireiškia arba kartu su psichologiniu ar 

fiziniu smurtu arba būna įvardijama bendrai kaip psichologinio ar fizinio smurto sudedamoji dalis, 

nedetalizuojant atskirai. 

 

Nukentėjusiųjų nuo smurto artimoje aplinkoje teisių katalogas 

 

Kalbant apie nukentėjusiuosius nuo smurto artimoje aplinkoje svarbu apibrėžti aukos sąvoką. 

Jau pranešime minėtoje Direktyvoje nurodyta, kad Valstybės privalo užtikrinti, jog aukos būtų 

pripažįstamos aukomis, ir kad kompetentingose institucijose su jomis visuomet būtų elgiamasi pagarbiai, 

jautriai, individualiai, profesionaliai ir jų nediskriminuojant.54Direktyva įtvirtina pamatines aukų teises 

keturiose pagrindinėse srityse: 1) informacijos gavimo; 2) specializuotos pagalbos teikimo; 3) 

dalyvavimo baudžiamajame procese; ir 4) apsaugos priemonių taikymo. 

Nusikaltimų aukos turi teisę būti informuotos apie baudžiamąjį procesą ir savo teises paprasta 

ir suprantama kalba, gauti esminę joms reikalingą informaciją jau pirmojo kontakto su kompetentinga 

institucija metu, taip pat gauti informaciją apie savo bylą ir joje priimtus sprendimus. Direktyvoje 

numatyta nusikaltimų aukų teisė naudotis nemokamomis pagalbos tarnybų paslaugomis( emocinė 

parama ir konsultacijos praktiniais klausimais). 

Direktyvoje nustatomos pamatinės aukų procesinės teisės, tokios kaip teisė duoti parodymus ar 

apskųsti sprendimą nevykdyti baudžiamojo persekiojimo, taip pat teisė gauti teisinę pagalbą, patirtos 

žalos atlyginimą ir teismo išlaidų kompensaciją. Specialus dėmesys skiriamas aukų ir jų šeimos narių 

teisei į apsaugą nuo antrinės ir pakartotinės viktimizacijos, bauginimo ir keršto, numatant tiek 

bendrąsias, tiek specialiąsias apsaugos priemones, taikomas baudžiamajame procese. 

Direktyvoje auka apibrėžiama kaip: fizinis asmuo, kuris tiesiogiai dėl nusikalstamos veikos 

patyrė žalą, įskaitant fizinę, psichinę ar emocinę žalą arba ekonominius nuostolius; asmens, kurio 

mirtis tiesiogiai susijusi su nusikalstama veika, šeimos nariai, kurie patyrė žalą dėl to asmens 

mirties.55 Lietuvos teisės aktuose „aukos“ sąvoka nėra naudojama, tačiau numatyti susiję apibrėžimai. 

                                                 
542012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyva 2012/29ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų 

teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220TVR, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=en. 1 str. ( Žiūrėta 2015-04-11) 
552012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyva 2012/29ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų 

teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220TVR, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=en2 str. 1 d.( Žiūrėta 2015-04-

11) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=en
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Pavyzdžiui, LR BPK numato „nukentėjusiojo“ apibrėžimą – juo ikiteisminio tyrimo pareigūno, 

prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi pripažįstamas fizinis asmuo, kuriam nusikalstama veika 

padarė fizinės, turtinės ar neturtinės žalos, arba nuo nusikalstamos veikos mirusio fizinio asmens 

šeimos narys ar artimas giminaitis, kurie dėl to asmens mirties patyrė fizinės, turtinės ar neturtinės 

žalos.56 

 

 

Probleminiai lr bk 140 str. 2 d. Ir ansaaį aspektai 

 

1. Dirbtinis kriminalizavimas. 

Nors ir nėra akcentuojama, tačiau paskutiniu metu baudžiamoji teisė apskritai tapo ginklu 

spręsti žmonių tarpusavio, visiškai asmeninio pobūdžio, santykius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 

(toliau – LAT) ne vieną kartą savo nutartyse pasisakė, kad baudžiamoji teisė yra kraštutinė priemonė, 

o tai reiškia, kad kvalifikuojant asmens veiksmus, kiekvienos atskiros bylos aplinkybes reikia vertinti 

itin atidžiai veikos pavojingumo aspektu. Veikos pavojingumas yra objektyvi nusikaltimo savybė 

(LR BK 11 str. 1 d.), kurią apibūdina pavojingumo pobūdis ir laipsnis. Nusikaltimo pavojingumo 

pobūdį lemia baudžiamojo įstatymo saugomos vertybės, žalingi padariniai ir kaltės forma, o 

pavojingumo laipsnį – kėsinimosi dalyko vertingumas, nusikaltimo padarymo būdas, vieta ir laikas, 

panaudoti įrankiai ar priemonės, padarytos žalos dydis, nusikaltimo tikslai bei motyvai. Nenustačius 

veikos pavojingumo, baudžiamoji atsakomybė neturi būti taikoma.57 

Pagal LR BK 140 str. 2 d. atsako tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė fizinį 

skausmą arba nežymiai sužalojo ar trumpam susargdino savo artimą giminaitį ar šeimos narį.58 Norint 

asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, ikiteisminio tyrimo metu turi būti surinkta tiek 

duomenų, kad būtų galima daryti neabejotiną išvadą dėl nusikalstamos veikos buvimo. Taip pat 

ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis turi būti patvirtinti visi nusikalstamos veikos 

sudėties požymiai. 

Atkreiptinas dėmesys, kad sprendžiant nusikalstamos veikos požymių buvimą šeimos 

santykiuose turėtų būti gerbiama šeimos autonomija ir užtikrinamas konstitucinis lygiateisiškumo 

principas bei šeimos narių konstitucinės teisės. Dažnai esant smurto apraiškoms  artimoje aplinkoje, 

kai tarp sutuoktinių paraleliai vyksta santuokos nutraukimo procesas, ginčas dėl turto padalijimo bei 

vaikų priežiūrosjų santykiai įtempti, būtina labai įdėmiai ir atsargiai vertinti proceso dalyvių 

parodymus, neatmetant prielaidos, kad tokioje konfliktinėje situacijoje proceso dalyviai, tarp jų ir 

nukentėjusieji, gali elgtis ne visai teisėtai, neadekvačiai vertinti situaciją, turėti ne visai teisėtų 

motyvų. Baudžiamoji atsakomybė yra kraštutinė priemonė sprendžiant tarp šalių kilusius ginčus ir 

konfliktus. Visuotinai pripažįstamas ultimaratio principas reikalauja taikyti baudžiamąją atsakomybę 

tik tada, kai visi kiti būdai yra nepakankami teisingumui atstatyti.59 

 

2. Nusikalstamos veikos požymių nepakankamas apibrėžtumas.  

Šiuo aspektu bus komentuojamas vienas iš nusikalstamos veikos padarinių – fizinio skausmo 

sukėlimas. Fizinis skausmas kaip panaudoto fizinio skausmo pasekmė yra labai abstraktus dalykas, 

nekalbant jau apie tai, kad kiekvieno žmogaus vadinamasis skausmo slenkstis skirtingas. Visų pirma 

                                                 
56Baudžiamojo proceso kodekso 28 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas, 2015 m. gruodžio 17 d., Nr. XII-2194 

//TAR, 2015, Nr. 2015-20993 
57Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2015 m. gruodžio 8 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 

2K-556-693/2015  
58Baudžiamojo kodekso 140 str. straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas, 2013 m. liepos 2 d., Nr. XII-501.Žin., 

2013, Nr. 75-3772//Žin., 2013, Nr. 75-3772 
59

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2013 m. birželio 4 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-

299/2013. Šaltinis: (http://www.infolex.lt/tp/686436?nr=1) [2016-04-15] 
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nukentėjęs asmuo, pranešdamas apie nusikalstamą veiką jo atžvilgiu, arba nustačius nusikalstamos 

veikos požymius, būtinai turi būti konstatuota jautė ar ne asmuo fizinį skausmą. Dažniausiai fizinį 

skausmą nustato teismo medicinos ekspertas išvadoje, kur išvadose konstatuojama ar minėtomis 

aplinkybėmis asmuo galėjo jausti fizinį skausmą ar negalėjo. Vadovaujantis LAT praktika: LR BK 

140 str. numatyta materialioji nusikaltimo sudėtis – mušimo, kankinimo atvejais turi būti padarinys: 

sukeliamas fizinis skausmas nukentėjusiajam arba nežymus sveikatos sutrikdymas. Taigi esminis 

požymis, apibūdinantis nusikaltimo padarinius yra fizinio skausmo sukėlimas nukentėjusiajam būtent 

smurtavimu. Nukentėjusysis turėtų išreikšti skausmo pojūtį. Teisminėje dokrinoje pasisakoma, jog 

baudžiamajai atsakomybei pagal LR BK 140 str. kilti nepakanka vien tik fizinio sąlyčio su kito 

žmogaus kūnu. Būtina, kad dėl to nukentėjęs asmuo pajustų skausmą. Toks pojūtis turi būti taip 

išreikštas, kad aplinkiniai suprastų nukentėjusiojo skausmą, arba turi būti kreipimasis į medikus 

pagalbos.60 

 

3. Smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonių  taikymo analizė. 

ANSAAĮ 5 str. 1 d. numatyta, kad jeigu nustatomas smurto artimoje aplinkoje faktas, skiriamos 

šios smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonės: įpareigojimas smurtautojui laikinai 

išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurtą patyrusiu asmeniu; įpareigojimas 

smurtautojui nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens, nebendrauti, neieškoti ryšių su juo. Minėtos 

priemonės savo esme panašios į Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse įtvirtintas 

kardomąsias priemones. Pažymėtina, kad praktikoje, būtent kardomosios priemonės smurtautojui ir 

būna skiriamos ikiteisminio tyrimo metu. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 

apibendrintoje kardomųjų priemonių skyrimo praktikoje konstatuotina, kad dažniausiai buvo 

skiriama kardomoji priemonė-rašytinis pasižadėjimas neišvykti, papildomai įpareigojant  smurtautoją 

nebendrauti ir neieškoti ryšių su nukentėjusiuoju bei nesilankyti ten, kur gyvena nukentėjusysis. 

Kardomoji priemonė, kuri skiriama teismo,- įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo ir (ar) 

nesiartinti prie nukentėjusiojo arčiau nei nustatytu atstumu, ikiteisminio tyrimo praktikoje skiriama 

retai.61 

Svarbiausias aspektas - ar smurtautojas gali būti iškeldintas iš jam asmeninės ar bendrosios 

nuosavybės teise priklausančio būsto, taip pat kokiam terminui smurtautojas gali būti įpareigotas 

laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos. Pažymėtina, kad smurtautojo laikinas iškeldinimas iš 

gyvenamosios vietos, nors ir ribojantis tam tikras asmens teises, vis dėlto teisiniu požiūriu yra teisėta 

priemonė. Tačiau, ką daryti, kai smurtautojas neturi kur išsikelti ir pažeidinėdamas įpareigojimus, vis 

dėlto gyvena namuose, kuriuose smurtavo. Tai sąlygoja  naujų nusikalstamų veikų darymą, 

pakartotiną viktimizaciją. 

 

4. Smurtas artimoje aplinkoje latentiškas.  

Nusikalstamos veikos dažnai būna slepiamos, pašaliniams asmenims nepastebimos. Smurtą 

patyręs asmuo dažniausiai kreipiasi pagalbos tik po keleto smurto atvejų. Kadangi smurtas artimoje 

aplinkoje latentiškas, sunku nustatyti tikrąjį su juo susijusių nusikalstamų veikų mastą. Siekiant  

efektyviai įgyvendinti Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo 

nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programą Lietuvos Respublikos vyriausybė užsibrėžė  

atlikti reprezentacines viktimologines apklausas, padėsiančias nustatyti, koks vidutiniškai procentas 

asmenų patiria smurtą artimoje aplinkoje, koks šio reiškinio mastas. Periodiškai atliekamos apklausos 

parodytų šio reiškinio kaitą. Be to, gauti duomenys leistų numatyti, kokie veiksmai labiausiai mažintų 

                                                 
60Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2014 m. balandžio 15 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 

2A-5/2014 
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Ramanauskienė V., Liepa G., Kebedienė V. Smurtu artimoje aplinkoje padarytų nusikalstamų veikų ikiteisminio 

tyrimo apibendrinimas: Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra, 2015. 
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smurto artimoje aplinkoje pasireiškimą.62 

 

 

Išvados 

 

1. Svarbiausias Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 

priėmimo aspektas buvo tas, kad pirmą kartą buvo teisiškai apibrėžta smurto artimoje 

aplinkoje sąvoka, įstatyme numatytos aukų apsaugos priemonės. 

2. Baudžiamojo kodekso ir Baudžiamojo proceso kodekso 2013m. metais priimti pakeitimai, 

panaikinę privataus kaltinimo tvarką ir reikalavimą nukentėjusiajam teikti pareiškimą, 

nustačius psichinio ar seksualinio smurto artimoje aplinkoje požymius, užtikrino galimybę  

smurtą artimoje aplinkoje  patyrusioms aukoms būti pripažintomis aukomis, ir 

kompetentingose institucijose joms būtų suteiktos įstatymų reglamentuotos procesinės teisės. 

3. Įvairaus pobūdžio smurto apraiškų  pastebima visuomenėje, tačiau tik tam tikra dalis 

smurtinio elgesio yra kriminalizuojama. Grasinant baudžiamąja atsakomybe valstybėje 

siekiama geriau apginti visuotinai pripažintas svarbiausias socialines vertybes,  kurios dažnai 

yra izoliuojamos nuo visuomenės asmenų privačiame gyvenime. 

4. Parenkant apsaugos  ar kardomąsias priemones,  būtina atsižvelgti į smurtu artimoje  aplinkoje 

padarytų nusikalstamų veikų ypatumus ir siekti užtikrinti  bei apsaugoti nukentėjusį asmenį 

nuo naujų galimų nusikalstamų veikų.   
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Pagrindiniai žodžiai: teismai, teisminė mediacija, Teisėjų taryba, civilinių ginčų taikinamasis tarpininkavimas. 

 

Key words: courts, judicial mediation, Judicial Council, conciliation in civil disputes.  

 

Summary 

Besides the proceedings in courts, which is regulated by the Code of Civil Procedure of the Republic of Lithuania, other 

possibilities of solving civil disputes peacefully in courts exist. Parties to the proceedings have the possibility to settle the 

dispute by the means of peaceful dispute settlement -  the judicial mediation. Although such possibility existed from 2015, 

this service was provided only in some courts, and only from the 1st January, 2015 this service of solving the civil disputes 

is provided by all courts of general jurisdiction.       

Judicial mediation - peaceful settlement of civil disputes in courts, whose purpose - help parties solve their civil dispute 

in court with the help of one or two mediators (conciliators). The procedure and conditions of the judicial mediation are 

regulated by the Rules of Judicial Mediation, approved by the decision of the Judicial Council of 26 September, 2014 No. 

13P-122-(7.1.2) "On approval of the Rules of Judicial Mediation". This service is free of charge.  

 

Santrauka 
Lietuvos Respublikos teismuose be teisminio proceso, vykstančio pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą, 

sudarytos ir kitos galimybės taikiai išspręsti civilinius ginčus. Ginčo šalys gali pasinaudoti taikiu ginčo sprendimo būdu 

- teismine mediacija. Nors galimybė spręsti civilinius ginčus teisminės mediacijos pagalba buvo sudaryta nuo 2015 m., 

tačiau ši paslauga buvo teikiama tik kai kuriuose teismuose, ir tik nuo 2015 m. sausio 1 d. šia paslauga galima pasinaudoti 

visuose bendrosios kompetencijos  teismuose, sprendžiant civilinius ginčus.  

Teisminė mediacija - tai taiki civilinių ginčų sprendimo procedūra teismuose, kurios paskirtis – padėti šalims civilinėse 

bylose išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant vienam ar keliems mediatoriams (tarpininkams). Teisminės mediacijos 

vykdymo tvarką ir sąlygas nustato Teisminės mediacijos taisyklės, patvirtintos Teisėjų tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. 

nutarimu Nr. 13P-122-(7.1.2) „Dėl Teisminės mediacijos taisyklių patvirtinimo“. Ši paslauga - nemokama.  

 

 

Įvadas 

 

Teisminės mediacijos, ginčų sprendimo procedūros, kurios paskirtis – padėti šalims civilinėse 

bylose išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant vienam ar keliems mediatoriams, paslaugõs teismuose 

ištakos glūdi dar 2005 m., kai buvo inicijuotas Bandomasis teisminės mediacijos projektas Vilniaus 

miesto 2 apylinkės teisme. Visgi suprasdama, kad būtina imtis iniciatyvų sutaikyti ginčo šalis, Teisėjų 

taryba ginčo šalims visuose teismuose sudarė galimybę spręsti civilinius ginčus pasinaudojant 

nemokama teismine mediacija. Šiame pranešime paprastai pristatomos teisminės mediacijos ištakos, 

esminiai teisminės mediacijos bruožai, galimybės spręsti ginčus pasinaudojant informacinėmis 

technologijomis bei ateities teisminė mediacija.     

Tikslas: suteikti skaitytojui žinių apie teisminę mediaciją, kad, kilus ginčui, būtų pasvarstoma 

apie galimybę pasinaudoti teismine mediacija kaip alternatyva ilgai užtrunkančiam teismo procesui.        

Pranešimo objektas: galimybė teismuose taikiai spręsti ginčus pasinaudojant teismine 

mediacija.  

 

Įgyvendindami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 159, 228 straipsnių 

reikalavimus, teisėjai nuolat siekia sutaikyti ginčo šalis. 2015 m. pirmosios instancijos teismuose 

patvirtinus taikos sutartį buvo nutrauktos 4 932 bylos iš gautų 206 124 bylų63 (taigi taikos sutartys 

                                                 
63 Nacionalinės teismų administracijos duomenys, paskelbti http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-

ziniasklaidai/statistika/106 
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sudarytos 2,4 proc. gautų civilinių bylų). Pastebėtina, kad teisinės taikos atkūrimas tarp ginčo šalių 

yra vienas pagrindinių civilinio proceso tikslų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos civilinio proceso 

kodekso 2 straipsnyje, todėl siekdama sudaryti kuo palankesnes sąlygas ginčo šalims susitaikyti, rasti 

abi šalis tenkinantį kompromisinį sprendimą, Teisėjų taryba dar 2005 m. ėmėsi iniciatyvos pasiūlyti 

ginčo šalims nemokamas teisminės mediacijos paslaugas teismuose.  

Taigi Teismų tarybos (dabar - Teisėjų taryba) 2005 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 13P-348 

„Dėl Bandomojo teisminės mediacijos projekto“ buvo priimtas sprendimas sudaryti galimybę ginčo 

šalims pasinaudoti teismine mediacija ne visuose teismuose, tačiau palaipsniui - vykdyti Bandomąjį 

teisminės mediacijos projektą Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme. Šio projekto tikslai ir uždaviniai 

buvo sudaryti sąlygas šalims civiliniame procese veiksmingiau pasiekti socialinę taiką, paskatinti 

atkuriamojo teisingumo vystymąsi Lietuvoje, įvertinti teisminės mediacijos priimtinumą Lietuvos 

visuomenėje, spartinti bylų nagrinėjimo procesą, didinti ginčų išsprendimo efektyvumą. Pažymėtina, 

kad kitų prielaidų mediacijai, išskyrus šį nutarimą, Lietuvos teisinėje sistemoje nebuvo.  

2007 m. sausio 26 d. Teisėjų taryba priėmė dar vieną sprendimą teisminės mediacijos srityje, 

t. y. Teisėjų tarybos 2007 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 13P-15 „Dėl Bandomojo teisminės mediacijos 

projekto tęsimo“ buvo priimtas sprendimas tęsti Bandomąjį teisminės mediacijos projektą, įtraukti ir 

kitus teismus į šį projektą. Taigi po šio sprendimo teismine mediacija šalys galėjo pasinaudoti ne tik 

Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme, bet ir Lietuvos apeliaciniame teisme, Vilniaus miesto 3 apylinkės 

teisme, Kaišiadorių rajono apylinkės teisme ir kituose teismuose, kurie pasirengę vykdyti teisminę 

mediaciją.  

Tik po šių Teisėjų tarybos iniciatyvų nuostatos dėl taikaus ginčų sprendimo būdo – mediacijos 

– atsirado įstatymų lygmeniu, t. y. 2008 m. liepos 15 d. priimtas Lietuvos Respublikos civilinių ginčų 

taikinamojo tarpininkavimo įstatymas. 2011 m. gegužės 24 d. priimtais Lietuvos Respublikos 

civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo pakeitimais, įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje buvo 

įtvirtinta, kad „Teisėjų tarybos nustatytais atvejais ir tvarka bendrosios kompetencijos teismuose 

vykdomas teisminis taikinamasis tarpininkavimas“ – teisminė mediacija. Taigi tik nuo 2011 m. 

Teisėjų tarybai įstatyminiu lygmeniu buvo suteikta galia nustatyti teisminės mediacijos vykdymo 

teismuose atvejus ir tvarką. Pastebėtina, kad šiuo įstatymu buvo įgyvendinta Europos Parlamento ir 

Tarybos 2008 m. gegužės 21 d. direktyva Nr. 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir 

komercinėse bylose aspektų. 

Nacionalinė teismų administracijai įgyvendinant 2009–2014 m. Norvegijos finansinio 

mechanizmo Dvišalio fondo lėšomis finansuojamos programos LT13 „Efektyvumas, kokybė ir 

skaidrumas Lietuvos teismuose“ bandomąjį teisminės mediacijos projektą, 2014 m. buvo parengta 

ataskaita, kurioje pateikiama Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės mediacijos praktikos 

santrauka, įskaitant rekomendacijas dėl galimų Lietuvos Respublikos mediacijos sistemos gerinimo 

priemonių. Pažymėtina, kad ši ataskaita bei rekomendacijos parengtos glaudžiai bendradarbiaujant 

Norvegijos Karalystės bei Lietuvos teisėjams kartu su Nacionalinės teismų administracijos atstove. 

Ši ataskaita ir joje pateikiamos rekomendacijos dėl teisminės mediacijos skatinimo buvo viena iš 

prielaidų, kodėl šiuo metu Lietuvoje teisminė mediacija yra tokia, kokia ji yra, t. y. 2014 metais 

Teisėjų tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 13P-122-(7.1.2) „Dėl Teisminės mediacijos 

taisyklių patvirtinimo“ buvo patvirtintos Teisminės mediacijos taisyklės, Teisėjų tarybos 2014 m. 

rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 13P-124-(7.1.2) „Dėl Teismo mediatoriaus statuso suteikimo ir jo 

panaikinimo asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ - Teismo mediatoriaus statuso suteikimo ir jo 

panaikinimo asmenims tvarkos aprašas, bei Teisėjų tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 13P-

123-(7.1.2) „Dėl Teisminės mediacijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ – Teisminės mediacijos 

komisijos nuostatai. Pastebėtina, kad šios taisyklės buvo keičiamos atsižvelgiant į Nacionalinės 

teismų administracijos 2015 m. įgyvendintą Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą 

„Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese“. 

Taigi nuo 2015 m. sausio 1 d., teisminė mediacija tapo prieinama visuose šalies bendrosios 

kompetencijos teismuose, nagrinėjant civilines bylas.  
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Teisminė mediacija – kas tai?  

 

Teisminė mediacija – tai taiki civilinių ginčų sprendimo procedūra teismuose, kurios paskirtis 

– padėti šalims civilinėse bylose išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant vienam ar keliems 

mediatoriams (tarpininkams). 

Teisminė mediacija vykdoma vadovaujantis Teisminės mediacijos taisyklėmis, patvirtintomis 

Teisėjų tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 13P-122-(7.1.2) „Dėl Teisminės mediacijos 

taisyklių patvirtinimo“. 

Išskirtini šie pagrindiniai teisminės mediacijos bruožai:               

› Nuo 2015 m. sausio 1 d. teisminė mediacija vykdoma visuose šalies bendrosios kompetencijos 

teismuose. 

› Teisminės mediacijos procesas – ne teismo procesas.  

› Teisminė mediacija - taikus ginčo sprendimo būdas. 

› Teisminė mediacija galima tik sprendžiant civilinius ginčus. 

› Galimybė pasinaudoti teismine mediacija egzistuoja tik civilinėse bylose, nagrinėjamose 

teismuose, t. y. teisminė mediacija nėra ikiteisminė ginčo sprendimo procedūra. 

› Teisminė mediacija yra nemokama paslauga. 

› Teisminę mediaciją vykdo teismo mediatoriai, kuriems Teisėjų tarybos sudarytos Teisminės 

mediacijos komisijos sprendimu suteiktas teismo mediatoriaus statusas; teismo mediatorius turi 

atitikti šiuos reikalavimus: 

- būti nepriekaištingos reputacijos; 

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 

- būti išklausęs ne trumpesnius kaip 32 akad. val. mokymus mediacijos tema; reikalavimas 

netaikomas teisėjams, kurie yra išklausę mokymus mediacijos tema pagal teisėjų kvalifikacijos 

kėlimo programą, bei asmenims, kurie turi ne mažesnį kaip 3 metų teisinio pedagoginio darbo stažą 

mediacijos srityje;       

 - turėti mediatoriui reikiamų asmeninių ir dalykinių savybių, kurios vertinamos Teisminės 

mediacijos komisijos posėdyje. 

Šiuo metu Teismo mediatorių sąraše yra 168 asmenys – teisėjai,  teisėjų padėjėjai, advokatai, 

advokatų padėjėjai, vaiko teisių apsaugos specialistai ir kiti asmenys.  

› Teisminei mediacijai gali būti perduotas tiek visas ginčas, tiek tik jo dalis. 

› Ginčas perduodamas teisminei mediacijai civilinę bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų 

kolegijos) nutartimi, jeigu:  

          - visos ginčo šalys sutinka,  

- yra teismo mediatoriaus sutikimas vykdyti teisminę mediaciją byloje, 

- jeigu teisėjas mano, kad ginčas gali būti išspręstas taikiai. 

› Šalys pačios gali pasirinkti teismo mediarių. Teismo mediatorių sąrašas skelbiamas Lietuvos 

teismų elektroninių paslaugų portale (https://e.teismas.lt/lt/public/teismin%C4%97-mediacija/). 

› Teismo mediatoriumi šalių sutikimu gali būti skiriamas ir teisėjas, nagrinėjantis civilinę bylą, 

perduodamą teisminei mediacijai, jeigu šiam teisėjui yra suteiktas teismo mediatoriaus statusas. Jeigu 

taikos sutartis nebūtų pasirašyta, teisminės mediacijos procesas būtų baigtas, o toks teisėjas pagal 

Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo 4 straipsnio 6 dalį 

negalėtų nagrinėti civilinės bylos iš esmės. 

› Teisminės mediacijos metu privalo dalyvauti pačios šalys asmeniškai. Be to, gali dalyvauti ir 

jų atstovai. 

› Teisminė mediacija gali vykti ne tik teismo patalpose, bet ir kitoje su šalimis suderintoje 

vietoje.  
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› Teisminės mediacijos sesijų trukmė nėra nustatyta, tačiau įtvirtinta, kad teisėjas, perduodamas 

civilinę bylą teisminei mediacijai teismo nutartimi, nustato teisminės mediacijos pabaigos terminą, t. 

y. kito teismo posėdžio datą. Šis terminas gali būti pratęstas teismo mediatoriaus prašymu. 

› Teisminės mediacijos metu tarpininkaujant teismo mediatoriui sprendimus priima pačios 

ginčo šalys. 

› Teisminės mediacijos metu teismo mediatorius gali organizuoti ne tik bendrus susitikimus, 

tačiau ir su kiekviena iš šalių atskirai.  

› Užtikrinamas konfidencialumas – tiek ginčo šalys ir kiti teismo mediacijos procese dalyvavę 

asmenys, tiek teismo mediatorius įsipareigoja neplatinti, nepasakoti ir kitais tiesioginiais ar 

netiesioginiais būdais neviešinti ar kitaip nenaudoti teisminės mediacijos procese pateiktos, surinktos 

ar sužinotos informacijos.  

› Teisminė mediacija – savanoriškas procesas, todėl ginčo šalys iš teisminės mediacijos proceso 

gali pasitraukti bet kuriuo metu, nenurodydamos priežasčių. 

› Teisminė mediacija gali būti vykdoma, taikos sutartis pasirašoma naudojantis informacinėmis 

ir elektroninių ryšių technologijomis. 2015 m. Nacionalinė teismų administracija įgyvendino Europos 

Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese“, 

buvo išplėsta informacinė sistema, sukurtos teisminės mediacijos procesų valdymo funkcijos 

Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO, reguliuojančios civilinės bylos perdavimo 

teisminei mediacijai procesus (Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale e.teismas.lt šalims 

sudaryta galimybė išreikšti savo valią dėl teisminės mediacijos taikymo byloje bylą inicijuojančiuose 

dokumentuose ir pan.), teisminės mediacijos vykdymą Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale, 

taikos sutarties derinimo, pasirašymo ir pateikimo teismui procesus. Taip pat Lietuvos teismų 

elektroninių paslaugų portale e.teismas.lt sudaryta galimybė susipažinti su teismine mediacija, 

Teismo mediatorių sąrašu.  

Taigi teismų sistema, žengdama kartu su informacinių technologijų plėtra, atsižvelgdama į 

laisvą asmenų judėjimą, sudarė galimybę spręsti ginčus, pasirašyti taikos sutartį ir pateikti ją teismui 

tvirtinti neišeinant iš namų.  

Nors teisminė mediacija yra vis dar nauja teismų teikiama paslauga, kuri tapo prieinama visuose 

šalies bendrosios kompetencijos teismuose tik nuo 2015 m. sausio 1 d., tačiau praėjusių metų 

rezultatai parodo, kad teismų sistemos pasirinkta kryptis yra teisinga, teisėjai vis daugiau bylų 

perduoda teisminei mediacijai, žmonės patys teiraujasi apie galimybes jų ginčą spręsti taikiai.  

Pagal Teisminės mediacijos komisijos 2015 m. veiklos ataskaitą, 2015 m. teismuose teisminė 

mediacija taikyta 123 bylose (9 civilinės bylos teisminei mediacijai buvo perduotos 2014 m., o 114 

civilinių bylų – 2015 m.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 40,5 proc. bylų šalims pavyko susitarti, o 

59,5 proc. bylų teisminė mediacija buvo nutraukta. Pažymėtina, kad 2 bylose teisminės mediacijos 

metu nebuvo pasiektas susitarimas, tačiau taikos sutartys buvo patvirtintos bylas nagrinėjant teismo 

posėdžio metu. 

57 proc. teisminei mediacijai perduotų bylų sudarė bylos dėl šeimos teisinių santykių (dėl 

santuokos nuraukimo esant kito sutuoktinio kaltei, išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, jų 

gyvenamosios vietos nustatymo, sutuoktinio išlaikymo priteisimo, turto padalijimo ir kt.). 25 proc. 

teisminei mediacijai perduotų bylų sudarė su prievoline teise susijusios bylos (dėl skolos ir nuostolių 

priteisimo, sandorio pripažinimo negaliojančiu, dėl turtinės ir neturtinės žalos, susijusios su sveikatos 

sužalojimu, atlyginimo, dėl prievolės pripažinimo pasibaigusia, dėl naudojimosi viešojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra sąlygų ir tvarkos nustatymo ir kt.), o 15 proc. teisminei 

mediacijai perduotų bylų sudarė bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių (dėl žemės sklypų ribų 

nustatymo, dėl nuosavybės teisės gynimo, bendrąja daline nuosavybės teise priklausančio turto 

atidalinimo, dėl teisės atlikti statybos darbus, nesant bendraturčio sutikimo, pripažinimo, dėl servituto 

nustatymo ir kt.). Kitos bylos – dėl paveldėjimo (dėl testamento nuginčijimo), darbo teisinių santykių 

(dėl materialinės atsakomybės), dėl juridinio asmens (dėl medžiotojų klubo valdybos sprendimo, 

visuotinio narių susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais).  
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Nuo 2012 m. teisminės mediacijos bylų skaičiai nuolat auga. 2012 m. teisminei mediacijai buvo 

perduota 17 civilinių bylų, 2013 m. - 37, 2014 m. - 53 civilinės bylos64, o 2015 m. jų jau buvo 

nagrinėjama 123, taigi ši paslauga tampa vis populiaresnė ir prieinamesnė. 

          

Kokia teisminės mediacijos ateitis? 

          

Mediacijos svarbą įvertino teismų sistemos atstovai, jie pažymi, kad ir tuo atveju, kai ginčo 

šalys neranda sprendimo, t. y. nepasirašo taikos sutarties, į teismą grįžta pasikeitusios, lengviau 

supranta teismo sprendimą, o dėl to pasitikėjimas teismais tik didėja.  

2015 m. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1R-268 

patvirtinus Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtros koncepciją, buvo parengti 

Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo Nr. X-1702 pakeitimo 

įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 65, 80, 87, 93, 135, 142, 177, 189, 225 ir 

231 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 2311 ir 2312 straipsniais įstatymo,  Lietuvos 

Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 

23 straipsnių ir šeštojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektai. Jeigu įstatymų leidėjas pritartų šiems 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateiktiems projektams, nuo 2017 m. sausio 1 d. būtų 

įtvirtinta, kad mediacijos paslaugas galės teikti tik mediatorius, įrašytas į Valstybės garantuojamos 

teisinės pagalbos tarnybos tvarkomą Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą.  

Teisės aktų projektais įtvirtinama, kad Teisėjų taryba nustatys teisminės mediacijos 

organizavimo ir vykdymo teismuose tvarką, reikalavimus teisėjams, siekiantiems būti įrašytiems į 

Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, teisėjų, vykdančių teisminę mediaciją, sąrašo sudarymo ir 

tvarkymo tvarką, atliks kitas funkcijas teisminės mediacijos srityje. Taigi Teisėjų taryba ir toliau bus 

atsakinga už teisminės mediacijos sritį.  

Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo Nr. X-1702 

pakeitimo įstatymo projektu yra įtvirtinami reikalavimai asmenims, siekiantiems būti įrašytiems į 

Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, t. y. jie privalės: 

1) turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 

2) būti išklausę ne trumpesnius kaip 40 valandų mokymus mediacijos tema ne anksčiau kaip 

prieš penkerius metus iki kreipimosi dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą dienos; 

3) išlaikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą;  

4) būti nepriekaištingos reputacijos. 

Reikalavimai dėl mokymų ir mediatorių kvalifikacinio egzamino netaikomi teisėjams, 

turintiems penkerių metų teisėjo darbo patirtį, ir dėstytojams, turintiems socialinių mokslų daktaro 

laipsnį, kurie per paskutinius trejus metus iki kreipimosi dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos 

mediatorių sąrašą vedė mokymus mediacijos tema, kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 100 

akademinių valandų. Taip pat netaikomi asmenims, kuriems pagal Europos Sąjungos valstybės narės 

ar Europos ekonominės erdvės valstybės teisės aktus tos valstybės kompetentinga institucija yra 

suteikusi teisę teikti mediacijos paslaugas. Reikalavimas išlaikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą 

netaikomas advokatams ir notarams, turintiems penkerių metų atitinkamai advokato arba notaro 

darbo patirtį. 

Įrašyti į Teismo mediatorių sąrašą teismo mediatoriai bus įrašomi į Lietuvos Respublikos 

mediatorių sąrašą ir per 6 mėnesius nuo įstatymo įsigaliojimo dienos turės užtikrinti, kad jie atitinka 

aukščiau nurodytus reikalavimus, nustatytus asmenims, siekiantiems būti įrašytiems į Lietuvos 

Respublikos mediatorių sąrašą, ir turės pateikti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai 

tai patvirtinančius dokumentus. Pasibaigus 6 mėnesių terminui, asmenys, neatitinkantys Mediacijos 

įstatymo reikalavimų, išbraukiami iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo. 

Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo 
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įstatymo Nr. X-1702 pakeitimo įstatymo projekto 23 straipsnį teisminė mediacija bus vykdoma 

vadovaujantis šiuo įstatymu, kitais įstatymais ir Teisėjų tarybos nustatyta tvarka. Taip pat įtvirtinama, 

kad teisminę mediaciją vykdo teismo mediatoriai (teisėjai), įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių 

sąrašą, o kai nėra teismo mediatorių (teisėjų), galinčių vykdyti teisminę mediaciją, teisminę mediaciją 

gali vykdyti kiti mediatoriai, įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą. 

Be to, teisės aktų projektais įtvirtinama, kad už prašymą vykdyti teisminę mediaciją bus 

mokamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytas žyminis mokestis – 10 Eur.      

Tais atvejais, kai mediatorių vykdyti teisminę mediaciją iš Lietuvos Respublikos mediatorių 

sąrašo parinks ir skirs Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, teisminės mediacijos 

paslaugas apmokės Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba iš valstybės biudžeto lėšų. 

Apmokėjimo mediatoriams už suteiktas teisminės mediacijos paslaugas dydžius ir tvarką nustatys 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 

Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo Nr. X-1702 

pakeitimo įstatymo projektu įtvirtinama privaloma mediacija šiuose civiliniuose ginčuose 

ikiteisminėje stadijoje, t. y. mediacija, kuria privaloma pasinaudoti prieš kreipiantis į teismą dėl ginčo 

išsprendimo:  

1) šeimos ginčuose, nagrinėjamuose ginčo teisena Lietuvos Respublikos civilinio proceso 

kodekso nustatyta tvarka; 

2) ginčuose dėl nedidelių sumų, nagrinėjamuose Lietuvos Respublikos civilinio proceso 

kodekso nustatyta tvarka; 

3) kitais įstatymų nustatytais atvejais.  

Privalomoji mediacija, apmokama iš valstybės lėšų, galės būti vykdoma iki keturių valandų, 

tačiau ginčo šalys galės toliau savanoriškai tęsti mediaciją ginčo šalių lėšomis.  

 

Išvados 

 

Kodėl rinktis teisminę mediaciją? 

- Teisminė mediacija yra nemokama paslauga.  

- Teismo procesas užtrunka ilgai (Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų 

2015 metų veiklos apžvalgos duomenimis, 2015 m. apylinkių teismuose tipinė civilinė byla 

išnagrinėta per 96 dienas, apygardų teismuose (I instancija) – per 254 dienas, apygardų teismuose 

(apeliacine instancija) – 152 dienas, Lietuvos apeliaciniame teisme – per 191 dieną, o Lietuvos 

Aukščiausiajame teisme – per 208 dienas), tuo tarpu pasinaudojus teismine mediacija savo ginčą 

galima išspręsti ir per vieną sesiją, procesas trunka iki 2 mėn.  

-  Galimybė pasirinkti ginčą padėsiantį išspręsti asmenį – teismo mediatorių, turintį specialių 

žinių ir patirties. 

- Galimybė kontroliuoti ginčo sprendimo eigą ir rezultatus. 

- Išlaikomi geri tarpusavio santykiai, galimybė ir toliau bendradarbiauti. 

- Išsprendus ginčą taikiai atsiranda didesnė tikimybė, kad jis bus vykdomas geruoju. 

- Užtikrinamas konfidencialumas. 

- Galimybė bet kuriuo metu pasitraukti iš teisminės mediacijos nenurodant pasitraukimo 

priežasčių. 

- Galimybė lanksčiau spręsti ginčą, t. y. pasirašyti taikos sutartį naudojantis informacinėmis 

technologijomis. 

- Teisminės mediacijos procedūrą užbaigus taikiu susitarimu grąžinama 75 procentai 

sumokėto žyminio mokesčio. 
           

 

  

http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2016/04/teismu_ataskaita_2015_su-turiniu_sumazinta.pdf
http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2016/04/teismu_ataskaita_2015_su-turiniu_sumazinta.pdf
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Pagrindiniai žodžiai:  Nihilizmas, teisinis nihilizmas, postsovietinė visuomenė, teisės kultūra, teisinė visuomenė. 

 

Key words:  Nihilism, legal nihilism, postsoviet society, legal culture, legal society. 

 

Summary 

Legal nihilism in Lithuania 

 
The paper discusses the legal consciousness in Lithuania after long years of Soviet occupation. The totalitarian system 

has injured relations between the state and citizens. The image became a repressive state, official lawlessness and 

positivistic legal model. The relevant nihilism as a phenomenon of philosophical, legal, sociological and historical origin 

is discussed. Legal nihilism gets rights and the rule of disregard for the law, legality, legal regulatory role depreciation. 

Legal nihilism is the political direction of thought, which denies the social and individual rights and the value of the law 

accepting it like unimportant regulation method. Nihilism appears as any authority or denial of absolute good philosophy. 

Challenge for Lithuanian law is the post-Soviet and liberal consciousness collision. Rising threat is to see law only as a 

tool for personal or business concerns. The paper reveals the polarization of society because the state is governed by those 

who collaborated with the occupiers. It also analyses the legal nihilism causes and consequences as well as the possibility 

of a change of the attitudes of the society. 

 

 

Santrauka 

Teisinis nihilizmas Lietuvoje 

  
Darbe aptariama teisinės sąmonės situacija Lietuvoje, po ilgų sovietinės okupacijos metų. Totalitarinė sistema sužalojo 

valstybės ir piliečių santykį. Įsivyravo represinės valstybės sistema, pareigūnų savivalė ir etatistinis teisės modelis. 

Aptariamas nihilizmo, kaip reiškinio filosofinės, teisinės, sociologinės ir istorinės ištakos. Teisinis nihilizmas pasireiškia 

teisės ir teisėtumo nepaisymu, įstatymų reguliuojamojo vaidmens menkinimu. Teisinis nihilizmas yra politinės minties 

kryptis, neigianti socialinę ir asmeninę teisės vertę ir laikanti teisę menku visuomeninių santykių reguliavimo metodu. 

Nihilizmas parodomas kaip bet kokio autoriteto ar absoliutaus gėrios neigimo filosofija. Iššūkis Lietuvos teisei yra 

postsovietinės sąmonės ir liberalizmo susidūrimas. Iš jo kyla grėsmė valstybę ir teisę matyti tik kaip įrankį savo 

asmeniniams ar verslo interesams patenkinti. Darbe atskleidžiamas visuomenės susipriešinimas dėl to, kad valstybę valdo 

asmenys koloboravę su okupantais. Taip pat analizuojamos teisinio nihilizmo priežastys, pasekmės ir galimybės pakeisti 

visuomenės pažiūras. 

 

Įvadas 

 

Teisinėje valstybėje vyrauja, tokia teisės ideologija, kurios centre yra žmogaus teisių 

užtikrinimas. Tai pasėkmė ilgos teisinės krikščioniškosios Europos civilizacijos raidos. Teisinė 

sistema visų pirma skirta apginti žmogaus teises nuo valstybės ir sureguliuoti valstybės institucijų 

tarpusavio santykius pasitelkiant valdžių atskyrimo principą. Tokia sistema ir įtvirtinta mūsų 

konstitucijoje. Tačiau Lietuvos teisės kaip ir valstybės  raida pasižymi dideliais pertrūkiais, kurių 

metu Lietuva buvo valdoma ne pačios aukščiausios teisinės minties okupantų. Taigi pradedant 

Lietuvos statutais ir Gegužės trečiosios Abiejų tautų respublikos konstitucija, Lietuva kaip 

nepriklausoma valstybė su sava teisine sistema trumpam grįžta tarpukaryje ir sugriovus sovietinę 

sistemą. Teisinės tradicijos nebuvimas ir pasaulį norinčių pertvarkyti nusikaltėlių gaujos siautėjimas 

negalėjo nepalikti pasekmių. Lietuvoje dažnai vadovaujamasi pozityvistine teisės samprata, kuri teise 

laiko bet kokį įstatymą kuris nebūtinai užtikrina žmogaus teises. Šiuolaikinių demokratinių valstybių 

teisinė sistema orientuojasi į pilietinę teisės sampratą ir, tuo pačiu, į socialinės teisinės valstybės 

modelį, kuriame teisės ir valstybės santykis sprendžiamas teisės naudai. 

Teisinis nihilizmas, pasireiškia teisės ir teisėtumo nepaisymu, įstatymų reguliuojamojo 
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vaidmens neįvertinimu. Teisinis nihilizmas yra visuomenės politinės minties kryptis, neigianti 

socialinę ir asmeninę teisės vertę ir laikanti teisę menku visuomeninių santykių reguliavimo metodu. 

Dėl teisinio nihilizmo žmonės jaučiasi apatiški, nesaugūs, bejėgiai, vangiai kovojantys už savo teises 

ir teisėtus interesus. Tačiau žmogus gali visapusiškai realizuotis kaip pilietis tik tada, kai jis žino ne 

tik savo teises ir laisves, bet kartu supranta ir gerbia įstatymus, kitų žmonių teises, laisves bei teisėtus 

interesus. 

Prie teisinio nihilizmo įsigalėjimo priežasčių galime priskirti ydingus teisėkūros, teisės 

aiškinimo bei taikymo įpročius. Dažnai priimami žemesnės galios teisės aktai prieštaraujantys 

įstatymams, bet dėl jų gausos ir sudėtingų procedūrų jie lieka galioti ir nekvestionuojamas jų 

atitikimas įstatymui. Tai taip pat stiprina nusivylimo valstybe ir teisine sistema apskritai pojūtį. 

Piliečiai jaučia, kad veikia monopolijos, bet valstybė nesugeba jų įveikti, o kai kurie politikai atvirai 

gina jų interesus. 

Ne taip seniai sugriuvus pasaulinei totalitarinio socializmo sistemai ją keičia individo primatas 

ir jį išreiškiančios liberalizmo, individualizmo idėjos. Tai sukuria naujus iššūkius pasikeitusioje 

visuomenėje ir iškelia klausimą, kiek teisė turi prisitaikyti prie naujų santykių, o kiek gali  juos 

paveikti. Individualizmo ir sovietinio paveldo mišinys esant etatistinio pozityvizmo įsigalėjimo 

tendencijai lemia, kad teisėkūros subjektai gali savivaliauti teisės aktų kūrimu: savo politiniams 

tikslams suteikdami teisės formą, jie savęs nesusieja nei su tiesiogine politine, nei su teisine 

atsakomybe už jų realizavimo žalingus socialinius padarinius. 

 

Temos aktualumas.  Nuolat viešojoje erdvėje skambantys įvykiai ir valstybės pareigūnų bei 

politikų veiksmai paniekinantys teisės prigimtį ir principus skatina atsisukti į šią temą. Konstitucinio 

teismo sprendimų nevykdymas, bendrosios kompetencijos teismo sprendimų nevykdymas, teisės 

aktų priėmimo procedūrų pažeidimai, slaptų lobistinių ir antivalstybinų interesų gynimas teisinėmis 

priemonėmis verčia manyti, kad tame yra ne tik neišsilavinimo, teisinio neišprusimo bet ir vertybinės 

priežastys. Teisė nebelaikoma vertybe ir nelaikoma priemone, kuri pagrindines visuomenės vertybes 

įtvirtina, saugo ir gina. Teise naudojamasi savo interesams įtvirtinti, vyrauja etatistinis požiūris. 

Teisinė sąmonė yra dalis žmogaus sąmonės ir teisinis nihilizmas dažnai yra nihilistiškai nusiteikusių 

asmenų pasaulėžiūra. Teisinis nihilizmas turi savo priežastis, kurias ir bandysiu apžvelgti darbe.  

Tikslas:  įvertinti Lietuvos teisinės aplinkos būklę teisinio nihilizmo prasme. Apibrėžti 

istorines prielaidas jai formuotis ir galimybes ją keisti. 

Darbo objektas: teisės teorijos, teisės filosofijos, teisės sociologijos politologijos moksliniai 

darbai teisinio nihilizmo tema. 

Uždaviniai:  

1. Apibrėžti nihilizmą, kaip transdisciplininį reiškinį ir išanalizuoti mokslo šakų požiūrį į 

šį reiškinį. 

2. Apibendrinti teisinį nihilizmą negrinėjusiu mokslininkų darbus.  

3. Išanalizuoti totalitarinio režimo pasėkmes Lietuvos teisinei sąmonei, politinei teisinei 

kultūrai ir pateikti apibendrinimus bei pasiūlymus siekiant įvardinti priežastis ir pagerinti teisinės 

kultūros lygį. 

Darbo metodai: literatūros šaltinių apžvalga ir analizė,  lyginimas. 

 

 

Tarpdisciplininė nihilizmo sąvoka 

 

Kad suprastume teisinio nihilizmo ištakas turime trumpai jas apžvelgti nihilizmo apibrėžimus 

ir juos įvertinti. Nihilizmas (lot. nihil – „niekas“) – filosofijos kryptis, teigianti, kad pasaulio ir 

žmogaus egzistavimas neturi jokios objektyvios prasmės, tikslo arba vertės. Paprastai nihilistai teigia, 

kad Dievas neegzistuoja (Dievo mirtis), moralė neobjektyvi, gyvenimas neturi objektyvios prasmės, 

todėl vieni veiksmai negali būti laikomi geresni nei kiti. Būdingas neigiamas visuomeninio gyvenimo 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lotyn%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Filosofija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pasaulis
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDmogus
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tikslas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Dievas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Moral%C4%97
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ar dalies jo reiškinių vertinimas, neturint konkrečios pozityvios programos65. Tokiu būdu, nihilizmo 

deklaruojamas žmogaus egzistavimo beprasmiškumas gali būti priešpastatytas ir žmogaus teisių bei 

teisinės valstybės idėjoms įtvirtintoms ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Nihilizmas kartais 

vaizduojamas kaip postmodernistinis pliuralizmas džiaugsmingai skelbiantis totalybių sugriuvimą ir 

įvairias mirtis (Dievo, autoriaus, subjekto ir t.t.)66. 

Kaip socialinys reiškinys nihilizmas charakterizuojamas kaip: 1. Aštriai kritiškas, ekstremaliai 

negatyvus požiūris į visuotinai priimtas absoliučias vertybes. 2. Maksimalistinis požiūris, didelio 

intensyvumo, bekompromisiškas atmetimas. 3. Pozityvios programos nebuvimas. 4. Destruktyvus 

principas67. 

 „Žemė yra blogis. Mums nėra reikalo dėl jos sielvartauti. Niekas jos nepasiges“, – tokia yra 

garsaus dabartinio režisieriaus Larso von Triero nihilizmo santrauka cituojant filmo „Melancholija“ 

heroję. Von Triero herojus šaltas ir užgesęs, nelikę nei dorybės, nei vilties, nei meilės, tik paniekos ir 

pašaipos likučiai. Dostojevskis, net ir piešdamas skaudžius, tragiškus savo herojų likimus, palieka 

vietos vilčiai, meilei ir tikėjimui. Viso to von Trieras ne tik neturi ir nepuoselėja, bet pasimėgaudamas 

tyčiojasi68. Toks mūsų laikų populiariojo nihilizmo veidas. Tačiau ar būti nihilistišku yra normalu? 

Ar tai normali žmogaus būsena? 

Nihilizmą suprantame kaip nuotaiką ar laikyseną, kuomet niekur nerandama ir nematoma 

prasmės, ir kaip patirtį liudijančią prasmės ir pagrindo prarastį, ir kartu, kaip tam tikrą epochos 

dvasios diagnozę išsakytą XIX amžiaus pabaigoje ir atrodo vis dar tebesitęsiančią69.  

Svarbu pažymėti, kad vertybių neigimas būdingas depresinėms būsenoms. Štai depresijos 

sunkumui psichiatrijoje nustatyti plačiai naudojama Hamiltono vertinimo skalė, vertina asmens 

nihilistinį nusiteikimą. Kuo jis didesnis, tuo didesnis depresijos laipsnis gali būti nustatytas.70 Jei 

asmens nihilistinis požiūris labai stiprus, vien tai sudaro 50 procentų reikalingų surinkti taškų, kad 

būtų pripažinta depresinė būsena. 

Depresijai taip pat būdingas ir tuštumos jausmas. Vakarų filosofijoje tuštumos jausmas 

gretinamas su nihilizmo filosofija. Tuštumos idėja kyla iš atskirties ir desperacijos jausmo, iš žmonių, 

susiduriančių su tuštumos jausmu ir besistengiančių nugyventi autentišką gyvenimą. Egzistencialistai 

teigia, kad žmogus gyvena atskirtas nuo Dievo, gamtos, kitų žmonių ir tikrojo savęs paties. Susigrūdę 

į miestus žmonės dirba beprasmius darbus, yra linksminami lengvos masinės medijos, todėl gyvena 

tik ant gyvenimo paviršiaus, tad net žmonės, iš pažiūros turintys viską, jaučia tuštumą, atskirtį.71 

Aptariant nihilizmą negalima apsieiti šios teorijos pagrindėjų. Vienas iš išsiskiriančių Nyčės 

filosofijos bruožų yra moralinis nihilizmas. Su „Dievo mirtimi“ filosofas išmetė ir krikščionišką 

moralę. Knygoje "Ecce Homo" apibendrindamas jis išdidžiai pareiškia: "Aš daug baisesnis žmogus 

už visus, kada nors gyvenusius... Aš pirmasis imoralistas: todėl aš naikintojas par exellens". Savo 

garsiojoje knygoje "Taip kalbėjo Zaratustra" Nyčė, neabejotai mėgdžiodamas Šv. Raštą, skaitytoją 

pribloškia tokiomis sentencijomis: "Argi kviečiu mylėti artimą savo? Moralės naikintoju vadina mane 

dori ir teisieji: mano mokymo moralė nemorali. Būtent: jei turite priešą, neatseikėkite jam geru už 

bloga... kerštas yra žmogiškiau nei keršto nebuvimas". 
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Science and Education http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/viewFile/40837/22569 
68 http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-04-02-naujasis-zidinys-aidai-simas-celutka-estetiskojo-cinizmo-

viliones/79684 
69 Gutauskas M. rezenzija, Rita Šerpetytė Nihilizmas ir vakarų filosofija, Žmogus ir žodis, Nr. 4 Vilnius, VU leidykla 

2007 p. 60 
70 Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija T. 12, Nr. 2, 2010  p. 154 http://biological-psychiatry.eu/wp-

content/uploads/2014/06/BPP2010_2_instrumentuote.pdf 
71 We Didn't Start the Fire: Capitalism and Its Critics, Then and Now. By Sheri Berman, in Foreign 

Affairs. http://www.foreignaffairs.org/20030701fareviewessay15413/sheri-berman/we-didn-t-start-the-fire-capitalism-

and-its-critics-then-and-now.html 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Nihilizmas


 

74 

„Dievo mirtis“ suprantama ne kaip fizinė jo mirtis, bet kaip teologijos įtakos moralei 

susilpnėjimas, arba išnykimas. Tokiu būdu žmonija, esą, praranda moralės pagrindą ir tampa 

nihilistine, niekas nebetiki objektyvia morale. Nyčė teigė, kad dėl to reikia iš naujo įvertinti visas 

vertybes. Ši transformacija turėtų išsipildyti antžmogyje72. Pagal Nyčę nėra jokių moralės apraiškų, 

yra tik jų moralinis interpretavimas. Filosofas pavadina proto funkcija, aršiai neigia humaniškumą, 

užuojautą, pergyvenimus (ir aplamai, meilę žmonėms), sąžinę, gerumą, sveiką protą ir pan. Žmonijos 

istorijoje filosofas išskiria periodus iki moralės, moralės ir po moralės. Periodas "po moralės" 

panaikins visus ankstesnio gyvenimo moralinius suvaržymus, įtvirtins antžmogio tvarką, kurioje 

dominuos egoizmas, "sąžinės amputacija", visuotinė "valia valdžiai", žmogiškųjų "tabelių" (rangų) 

sistema73. 

Panašiais metodais vadovavosi ir sovietinė sistema kurdama savąjį „antžmogį“ – sovietinį 

pilietį. Nikita Chruščiovas partijos plenume, skirtame antireliginei propagandai visoms partijos ir 

komjaunimo organizacijoms iškėlė uždavinį aktyvinti šią propagandą ir sakė: „štai Gagarinas skrido 

į kosmosą, o Dievo nematė“.74 

Taigi nihilizmas dažnai tapatinamas su vertybių sistemos neigimu. Tų vertybių pamatas 

Europinėje civilizacijoje yra krikščionybė. Jėzaus Kristaus žodžiai „Aš esu kelias, tiesa ir 

gyvenimas“75 arba „Jei mane mylite, laikysitės mano įsakymų76“ yra tam tikros vertybių sistemos 

kūrimas, kuris įgyvendinamas per organizacinę struktūrą – bažnyčią. Ir ta sistema veikia daugiau nei 

du tūkstančius metų palaikydama vertybinę pasaulėžiūros sistemą, kurią šiuo metu pripažįsta gerokai 

mažiau žmonių. Ar ne nuo Dievo neigimo ir prasidėjo nihilizmas? Nihilizmas imamas suvokti kaip 

situacija, kai prarandami orientyrai, kuriuos garantavo tam tikro „centro“ – privilegijuoto požiūrio 

taško – „pagrindo“ pripažinimas. Taip suvokiamą nihilizmą ir reprezentuoja vertybių krizė, 

aukščiausių vertybių nuvertėjimas, intelektualinis ir moralinis reliatyvizmas, pačios tiesos idėjos 

ištirpimas, saulėlydiškas pesimizmas, orientuotas į nuosmukį, desperatiškas baigtinumo jausmas, 

linijinės ir kylančios istorijos pabaiga.77 Didžiąją dalį šių simptomų galime priskirti cinizmui. 

Išskyrus vieną – tiesos idėjos ištirpimą. Būtent tiesos idėja išlaikoma ir būtent ji įgalina atlikti cinišką 

demaskavimo judesį. Ciniškas žvilgsnis iš karto demaskuoja kad už tam tikrų politinių, dvasinių ar 

darbo etikos vertybių slypi tikrasis motyvas – nuogas interesas. Tokio demaskavimo sąlygos – yra 

dviejų tiesų perspektyva. Kaip sako Sloterdijkas, „Ciniškasis mąstymas pasireiškia tik tada, kai apie 

daiktus galimos dvi pažiūros – oficiali ir neoficiali, užmaskuota ir nuoga78. Kultūroje, kur visą laiką 

esame apgaudinėjami, norime žinoti ne šiaip sau tiesą, o nuogą tiesą79.  

Taigi nihilizmas yra visuomeninis paplitęs reiškinys plačiai nagrinėjamas įvairių mokslo šakų. 

Nihilizmas yra ne tik teisinė kategorija, jis apima teisės sociologiją, teisės filosofiją, psichologiją, 

politologiją ir kitus mokslus. Teisinis nihilizmas eina kartu su nihilistiniu požiūriu ir į kitas gyvenimo 

sritis. Nihilizmas, bendrai paėmus, turi negatyvią prasmę ir kartais netgi priskiriamas psichinio 

sutrikimo simptomams. 

 

Teisinė valstybė negalima esant teisiniam nihilizmui 

 

Teisinė valstybė – reakcija į teisinių vertybių devalvaciją. Susidomėjimo teisine valstybe 

priežastis buvo visuomenės ryžtas įveikti teisinį nihilizmą (teisinių vertybių devalvaciją), kurį 

Europoje XX. a. pradžioje globaliniu mastu sukėlė du pasauliniai karai, taip pat įsigalėję du smurtiniai 

totalitariniai režimai – bolševizmas Rusijos imperijoje (tarybų sąjungoje) ir nacionalsocializmas 
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Vokietijoje, kurie žmonių santykius tiek šalies viduje, tiek tarptautinės srityje siekė grįsti smurtu ir 

politiniu viešpatavimu, abiem atvejais neigdami esminį teisės elementą – žmonių lygiateisiškumą80. 

Teisinės valstybės principas teisės teorijoje apibrėžiamas kaip „šiuolaikinės, naujo tipo 

valstybės teorinis modelis“81. Šio principo turinį atskleidžia Lietuvos Respublikos Konstitucinis 

Teismas. Principas išplaukia iš Konstitucijos preambulės, kur įrašytas siekimas atviros, teisingos, 

darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės82. Konstitucinio teisinės valstybės principo esmė – 

teisės viešpatavimas. Konstitucinis teisės viešpatavimo imperatyvas reiškia, kad valdžios laisvę riboja 

teisė, kuriai privalo paklusti visi teisinių santykių subjektai, neišskiriant nė teisėkūros subjektų. Visų 

teisėkūros subjektų diskreciją riboja aukščiausioji teisė – Konstitucija.83 Negalima reguliuoti daugiau 

negu yra būtina reguliuoti. Teisės normos yra dalis socialinių normų užtikrinamų valstybės prievartos 

monopoliu. 

Teisinėje valstybėje gali ir turi būti kovojama su neteisėtomis veikomis, nes iš neteisės negali 

atsirasti teisė (ex iniuria non oritur ius ). Tačiau ši teisė (o kartu ir pareiga) turi būti įgyvendinama 

griežtai laikantis teisės aktuose įtvirtintų sąlygų ir reikalavimų, konstitucinių teisingumo, 

proporcingumo ir kitų teisės principų. Tokia pareiga saisto visas be išimties valstybės ir savivaldybės 

institucijas. Nesilaikydamos šių nuostatų, šios institucijos nusižengia teisei, o tai reiškia, kad iš šių 

savo neteisėtų veiksmų jos negali gauti jokios naudos ir įgyti kokių nors neadekvačių ar neprotingų 

teisių ar imunitetų84. 

Teisės aiškinimas yra tokia pati atsakinga veikla, kaip ir paties teisės akto kūrimas. Teisininkai 

aiškinantys teisę ir ją taikantys yra vienodai atsakingi dėl neteisės viešpatavimo, kaip ir politikai 

kuriantys neteisinius įstatymus. Teisininkas įstatymo aiškinimu ir taikymu gali sušvelninti arba 

sugriežtinti įstatymą, bet jis negali pateisinti savo tarnavimo neteisei teigdamas: „Toks buvo 

įstatymas.85“ Taip pat žmogus prezumuojamas kaip protinga būtybė, kuri gali suprasti jai 

adresuojamus teisės normų reikalavimus ir įvertinti tas grėsmes sau ir kitų žmonių teisėms, jeigu tie 

reikalavimai nebus vykdomi. Teisės normos kartu prezumuoja ir žmogaus valią: kalbama apie tokius 

teisinius reikalavimus, kuriuos žmogus gali realiai įvykdyti, jeigu tik turės tam noro ir ryžto (valinis 

apsisprendimas). Todėl draudžiama formuluoti teisinius reikalavimus, kurių objektyviai negalima 

įvykdyti, nes tai būtų teisinio nihilizmo planavimas86. 

Reagavimas į teisę taip pat priklauso nuo žmogaus teisinės sąmonės brandos. Žmogus, 

suvokęs teisinio reguliavimo naudą savo paties teisių saugai, kitaip reaguos į valstybinį reguliavimą 

negu, sakykime, liberalios orientacijos asmuo, „a priori“ neigiamai žiūrįs į valstybės kišimąsi į 

žmonių tarpusavio santykius, teisinį reguliavimą dažnai vertinantis tik kaip valdžios savivalės asmens 

atžvilgiu demonstravimą87. Teisinis nihilizmas yra priežastis ir pasekmė silpnos pilietinės 

visuomenės ir teisinės valstybės. Neįmanoma teisinė valstybė be stiprios piliečių teisinės sąmonės. 

 

Teisinio nihilizmo apibrėžimai ir sąlygos jam atsirasti 

 

Teisinis nihilizmas tai neigimas ar kitoks negatyvus požiūris į teisę, kuris yra suformuotas 
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visuomeninėje sąmonėje ar psichikoje ir išreiškiamas kaip neigimas visuomeninės vertės ir 

konstruktyvaus vaidmens užtikrinant visuomenės ir individo svarbiausius gėrius ir naudojasi teisė 

pasiekti neteisėtiems tikslams, nesupranta ir nėra solidarūs teisiniams reikalavimams, o jų laikosi tik 

esant grėsmei arba asmeniniam interesui (Goyman-Kalinskiy, Iwaniec, & Chervonyuk, 2003) 88. 

Teisinio nihilizmo sąvoką per etatistinį teisės suvokimą taikliai iliustravo Egidijus Kūris 

cituodamas Antono Čechovo personažą Unterį Prišibejevą - personažą, kuris buvo labai žemo rango, 

kabinėdavosi prie žmonių, kodėl žmonės vakarais vaikšto būriais. Juk nėra įstatymo, kuriame 

leidžiama vakarais išeiti, kodėl jie vaikšto būriais? Nes tokio įstatymo nėra. Kodėl jie dainuoja dainas, 

jei pagal įstatymą tai nėra leidžiama?89“ 

Šiuolaikinis pasaulis įveda naujas korekcijas į teisės suvokimą. Kaip minėta dalyje apie 

nihilizmo sąvoką iš moralinių horizontų „išvaduota" visuomenė savaip pertvarko desakralizuotą 

socialinę organizaciją. Jos sandara ir veiklos būdai tampa pasirinkimo objektu ir tai mums nuolat 

stengiasi įteigti politikai ir žiniasklaida. Juos galima naujai suprojektuoti atsižvelgiant į tariamos 

individo laimės ir gerovės poreikį. Instrumentinio proto kriterijų taikymas laipsniškai užvaldo mūsų 

gyvenimą. Jo nepriklausomumas, autentiškumas pajungtas našumo maksimalizavimo reikalavimams. 

Negalima teigti, kad žmonės nejaučia šios išryškėjusios priklausomybės nuo instrumentinio proto. 

Jaučia ir supranta, kad jų gyvenimas neturėtų būti grindžiamas rinkos vertybėmis, bet taip daroma, 

nes pati visuomenė socialinį solidarumą „iškeitė" į konkurenciją už socialinės moralės ribų. Šis 

atsiskyrimas „darosi vis svarbesnis, - teigia D. Belas, - ypač rinkai tapus visų ekonominių ir net 

socialinių santykių arbitru, net moralinio pobūdžio reikalavimų atžvilgiu" (2003, p. 393-394). Jam 

pritaria garsus JAV filantropas G. Sorošas: „rinkos vertybės įsiskverbia į tas visuomenės sritis, kur 

joms nedera būti" (1999, 12, p. 63). Taigi antroji prielaida, kurios pagrindu formuojasi nihilistinis 

požiūris į teisę, yra visuomenės negalia, susijusi su pelno ir nuostolių apskaitos pavertimu absoliučią 

valdžią turinčiu socialinių santykių reguliavimo kriterijumi. „Kai pelno siekimo principas tampa 

vieninteliu įstatymu, o rinka yra „išlaisvinta" nuo visų socialinių ir valstybinių pančių, tuomet 

nematoma ranka tampa likimu, nuo kurios niekas ne gali pabėgti. Absoliučią valdžią turinčios pelno 

ir nuostolių apskaitos nelaimė yra tai, kad ji, kaip ir absoliuti biurokratija, beveik nepripažįsta jokio 

aukštesnio humanizmo, suteikiančio prasmę bendrabūviui visuomenėje ir galinčio apriboti 

beatodairišką pelno siekimą bei nehumanišką elgesį su kitais. Tačiau tokie imperatyvai, kaip bendra 

valia ar žmonių teisės, neįmanomi be visuomenės, kuri savo egzistavimą grindžia sąmoningais, 

laisvai apsisprendžiančiais gyventi kartu individais, o ne pavienių asmenų egoizmu" (Kurnitzky, 

2004, p. 37)90. 

Teisinis nihilizmas, pasireiškia teisės ir teisėtumo nepaisymu, įstatymų reguliuojamojo 

vaidmens neįvertinimu. Teisinis nihilizmas yra visuomenės politinės minties kryptis, neigianti 

socialinę ir asmeninę teisės vertę ir laikanti teisę menku visuomeninių santykių reguliavimo metodu.  

Kaip socialinis reiškinys, kaip visuomenės, grupės ir individualios sąmonės savybė, teisinis 

nihilizmas reiškiasi įvairiomis formomis: abejonėmis dėl teisės vaidmens ir jos reikšmės, skeptišku 

požiūriu į jos galimybes ir visišku nepasitikėjimu ja, negatyviu požiūriu, jos nepaisymu ir panašiai.  

Nihilizmo priežastys gali būti apibrėžtos taip: 1) istorinės šaknys — ilgametė šalies okupacija 

ir svetimos neteisingos teisės primetimas; 2) teisės sistema, kur vyravo administraciniai komandiniai 

metodai, slapti teisės aktai, buvo menkas teismų vaidmuo, tik deklaruojamos teisės ir laisvės; 3) dabar 

netobula teisėkūra, dažnas kokybinis ir kiekybinis teisės aktų ir teisės sistemos taisymas, ilgas teisinės 

reformos vykdymas, įstatymų taikymo netobulumas ir bylų vilkinimas91. 
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Visuomenės teisinės kultūros lygio augimą gali riboti individų ir valstybės abipusis 

susvetimėjimas. Kai įstatymų leidėjų išleidžiami įstatymai vis dažniau neatsižvelgia į visuomenės 

narių daugumos realią ekonominę ir socialinę padėtį, taineišvengiamai anksčiau ar vėliau susiklosto 

sąlygos, kuriose visuomenės nariai negali remtis egzistuojančios teisės normomis92. 

Kita vertus, egzistuoja labai daug socialinių, asmenybinių ir socialinių psichologinių veiksnių, 

keičiančių teisės poveikių efektyvumą. Dalį jų galima sugrupuoti į formalių ir materialių veiksnių 

grupes. Formalių veiksnių grupei priskiriama: teisės žinių apimtis, teisės supratimo laipsnis, 

galiojančių teisės normų su teisės spragomis interpretacijos , teisės normų kintamumas, 

nesuderinamumas ir daugiaprasmiškumas, atitinkamų interpretacinių šaltinių egzistavimas ir t.t. 

Materialių veiksnių grupei priskiriami teisėto elgesio modelio motyvai,implikuoti teisės normoje. Jų 

pripažinimas ar nepripažinimas visuomenėje ir atskirose jos grupėse susijęs su vyraujančia vertybių 

sistema, kurią saugo valstybė, išleisdama teisės normas. Todėl, paprastai, teigiama, kad vienoks ar 

kitoks socializacijos laipsnis veda prie atitinkamo paklusimo teisės normoms laipsnio. Vienok, reikia 

atminti, kad skurdo kultūroje (Oscaro Lewiso terminas, 1965m.) yra ribotos galimybės įsivyrauti 

vertybių sistemai, kurios pagrindu suartėtų visuomenės nariai. Lietuvoje esanti pakankamai didelė 

visuomenės marginalizacija yra augančio ekonominio nuskurdinimo ir išplitusios socialinės 

dezorganizacijos padarinys. Šių veiksnių sąveika – tai naujų grėsmių socialiniam visuomenės narių 

saugumui ir, tuo pačiu, jų antrinės socializacijos vyksmui šaltinis. Galima kelti prielaidą, kad šis 

šaltinis riboja teisės poveikių efektyvumą dvejopai: 1) dalis visuomenės narių nepaklūsta atitinkamų 

teisės normų reikalavimams, nes neturi tam reikiamų ekonominių galimybių, 2) dalis visuomenės 

narių, siekdamai sau naudos, nepaklūsta atitinkamų teisės normų reikalavimams, nes teisinės 

sankcijos yra nelygiavertės gautai naudai ir pan. Ekonominio nuskurdinimo ir išplitusios 

dezoganizacijos veiksnių sąveika suponuoja teisinio nihilizmo raišką, teisinės sąmonės menkėjimą93. 

Esant etatistinio pozityvizmo įsigalėjimo (be teisinės atsakomybės) tendencijai teisėkūros 

subjektai gali savivaliauti teisės aktų kūrimu: savo politiniams tikslams suteikdami teisės formą, jie 

savęs nesusieja nei su tiesiogine politine, nei su teisine atsakomybe už jų realizavimo žalingus 

socialinius padarinius. Netiesioginė visuminė politinė atsakomybė išryškėja tik rinkimų pralaimėjimo 

atveju. Priešingai – teisinė atsakomybė uždedama tik teisės normų realizavimo adresatams ir tokiu 

būdu jie įtraukiami arba verčiami įsitraukti į visuomenei nenaudingų interesų realizavimą. Iš čia kyla 

visuomenės teisinės sąmonės žalojimo, jos teisinio nihilizmo vienas šaltinių ir abejotinas tokios teisės 

socialinis veiksmingumas94. 

Paskutinis nuskambėjęs pasaulinio masto skandalas dėl Volkswagen Group dyzelinių variklių 

taršos viršijimo rodo, kad jei yra nustatytas toks teisinis reguliavimas, kurį techniškai galima apeiti, 

tai laisvosios rinkos sąlygomis, siekdami maksimizuoti pelną gamintojai taip ir padaro. 

Nepriklausomi tyrimai atlikti įvairių institucijų ir visuomeninių organizacijų95 rodo, kad tik keli 

procentai automobilių atitinka taršos reikalavimus. Darytina prielaida, kad jei keli gamintojai rado 

kaip apeiti teisės aktų reikalavimus, tai kiti taip pat paseks jų pėdomis, nes taip tiesiog didesnis pelnas. 

Ir moralė šioje vietoje nesuveikia, o tai yra anksčiau minėtas teisinio nihilizmo požymis. Taip pat 

galėtume prisiminti ir neseną bankų krizę, kuri baigėsi tuo, kad centriniai bankai ėmėsi griežčiau 

kontroliuoti bankinę sistemą. Verslas laisvos rinkos sąlygomis neveikia sąžiningai ir ignoruoja teisės 

aktus, taip pažeisdamas pasitikėjimą pačia teisine sistema. Teisės normos yra tik kliūtis, ir jei jų 

laikaisi, - pralaimi konkurencinę kovą. Taip pat reikia iškelti ir teisės aktus rengiančių institucijų 

kompetencijos klausimus ir tų institucijų formavimo tvarką, jos nepriklausomumą nuo verslininkų. 

                                                 
92 Šlapkauskas V. Teisės sociologijos pagrindai : vadovėlis / - Vilnius : M. Romerio universiteto Leidybos centras, 2002 

p. 225 
93 Šlapkauskas V. Teisės sociologijos pagrindai : vadovėlis / - Vilnius : M. Romerio universiteto Leidybos centras, 2002 

p. 462 
94 Šlapkauskas V. Teisės sociologijos pagrindai : vadovėlis / - Vilnius : M. Romerio universiteto Leidybos centras, 2004. 

p. 465 
95 http://www.carscoops.com/2016/04/nearly-all-diesel-engines-exceed-eu.html 
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Lietuvoje klostosi pavojingos elito politinės galios ir verslo koncentracijos bei teisinio 

nihilizmo įsiviešpatavimo galimybės. Būtent visuomenės moralinio jautrumo nusilpimo atvejais 

teisėkūros subjektas turi daugiausia galimybių teisę paversti bedvasiu socialinės tvarkos kūrimo 

techniniu instrumentu, kuris tarnauja ne visuomenės socialinių interesų, o įtakingų socialinių grupių 

savanaudiškų interesų įgyvendinimui. Šiuo pagrindu visuomenėje įsiviešpatauja teisinis nihilizmas. 

Šiuolaikinė Lietuvos visuomenė labiau orientuojasi į vartotojiškumą nei į pilietinės 

visuomenės kūrimą. Ji apimta trijų negalių: individualizmo, „instrumentinio proto" ir jų abiejų 

padarinių politiniam gyvenimui. Svarbiausi individualizmo ir „instrumentinio proto" padariniai 

politiniam gyvenimui yra visuomenės moralinė krizė ir ilgalaikis teisinio nihilizmo įsitvirtinimas. 

Teisės ir moralės ryšio neigimas atitinka su verslu suaugusios politikų grupės interesus kurti tariamai 

vertybiškai neutralią Lietuvos teisinę sistemą, kurios veikimas grįžtamai stiprint individualizmo ir 

„instrumentinio proto" įsitvirtinimą.96 Kadangi teisės normos yra integrali socialinių normų dalis 

teisiniam nihilizmui egzistuoti lemiamas veiksnys yra visuomenės narių dorovinės kultūros ir teisinės 

sąmonės lygis. Kur smunka dorovė – vidinis nusiteikimas gerbti artimą, ten dorovinis nihilizmas 

negali nevirsti teisiniu nihilizmu.97 Visuomenė yra suinteresuota savo gyvenimo saugumu ir 

tęstinumu, todėl gyvenimo vertybes ir elgesio normas siekiama įskiepyti jaunajai kartai. 

Teisinį nihilizmą galima mažinti leidžiant teisingus įstatymus, stiprinant teisėtumą, didinant 

teismų vaidmenį ir greičiau baigiant teisinę reformą, teisiškai auklėjant žmones, tobulinant teisininkų 

ir kitų tarnautojų kvalifikaciją, keliant gyventojų teisinę ir visų valstybės tarnautojų profesinę kultūrą. 

Teisinis nihilizmas gali būti aktyvus ir pasyvus, nuolatinis ir spontaniškas. Jis gali pasireikšti dėl 

asmeninių priežasčių, kai asmuo nepatenkintas teisėsaugos įstaigų darbu arba savo socialine teisine 

padėtimi. Labiausiai paplitusios nihilizmo formos: tyčiniai tiesioginiai galiojančių įstatymų ir kitų 

teisės aktų pažeidimai, teisinių paliepimų nesilaikymas ir nevykdymas, įstatymų susikirtimas, kai 

išleidžiami lygiagretūs, o kartais naikinantys vienas kitą aktai, dažna normų kolizija, kai įstatymus 

papildantys aktai tampa viršesni už įstatymus (normų kolizija), kai teisėtumas pakeičiamas politiniu, 

ideologiniu pragmatiniu tikslingumu.98 

Formuodami teisinio nihilizmo sąvokas Lietuvos teisės raidoje didžiausią vaidmenį atliko A. 

Vaišvila ir V. Šlapkauskas. Daugiausiai Lietuvos padėties vertinimų šia tema pateikta V. Šlapkausko 

darbuose. Atsižvelgiant į tai, kad darbai parašyti jau senokai, bet vis dar atrodo taip pat aktulūs ir 

nepasenę reikia manyti, kad padėtis yra gana inertiška.  

 

Posttotalitarinės visuomenės žaizdos – teisė be moralės 

 

Demokratinės visuomenės ir totalitarinės visuomenės skiriasi tam tikrais esminiais skirtumais: 

1. Demokratinės visuomenės nariai gyvena laisvės sąlygomis, kurios ribas formaliai apibrėžia 

žmogaus teisės ir laisvės bei reikalavimas laikytis įstatymų, o neformaliai - visuomenės moralė. 

Pareigūnų galios reglamentuojamos imperatyviai. Priešingai yra totalitarinėje visuomenėje: 

totalitarinės visuomenės nario elgesio kontrolę suformuoja daugumos jų paklusimo valdžios 

reikalavimams teisinė sąmonė ir atitinkamus elgesio įgūdžius. Visuomenės moralė formuojasi ir 

funkcionuoja dviem pagrindais: tradicijų ir paklusimo imperatyvios teisės režimui99. 

Sovietinės imperijos dirbtinės tvarkos skiriamasis bruožas – tai valstybės, visų valstybinės 

valdžios įstaigų, pareigūnų (valdininkų) prioritetas prieš žmogų, valstybės diktatas žmogui, 

konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių teisminės gynybos sistemos silpnumas, o kai kuriais atvejais 

                                                 
96 Šlapkauskas V. Socialinis darbas. Nr. 5(1) Teisinės sistemos disfunkcija – silpnos socialinės politikos požymis. M. 

Romerio universiteto Leidybos centras,  2006 
97 Vaišvila A. Etatizmas – koceptuali teisinės reformos kliūtis: ar labai nutolome nuo totalitarinės valstybės ir jos teisės, 

Justitia. 1997, p.7 
98 Vansevičius S. Valstybės ir teisės teorija, Vilnius Justitia 2000  172-173 p. 
99 Šlapkauskas V. Socialinis darbas. Nr. 5(1) Teisinės sistemos disfunkcija – silpnos socialinės politikos požymis. M. 

Romerio universiteto Leidybos centras,  2006 p. 27 
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jos priešiškumas piliečiams. Palyginus Vakarų šalių ir Lietuvos atitinkamų socialinių grupių 

apklausos duomenis pastebimas itin didelis požiūrio į teisės funkcijas skirtumas. Lietuvos teisininkai 

(dirbantys teisės srityje) ypač sureikšmina jos auklėjamąją funkciją. Tai iškreipia teisės socialinį 

vaidmenį. Verslininkų ir pareigūnų santykiai yra veikiami ilgus metus diegtos teisės prevencinės 

funkcijos absoliutinimo tradicijos, pabrėžusios išskirtinį pareigūnų (valstybės tarnautojų) socialinį 

vaidmenį100. 

Siekiant pamatyti postsovietinės raidos skirtumus galime pabandyti palyginti Rusijos ir 

Lietuvos situacijas. Didelei daliai rusų yra bendras pagarbos teisei ir įstatymui trūkumas ir troškimas 

įstatymą apeiti. Pasinaudoti „teisingais“ žmonėmis ir taip toliau. Kai kuriais atvejais teisinis 

nihilizmas išvirsta į ekstremalų teisinės sąmonės iškreipimą ir tampa priešingas teisės viešpatavimo 

principui. Tai galų gale pasireiškia aukštu teisės pažeidimų lygiu101. Tačiau teisėtais vadinti įstatymus 

priimtus dabar Rusijoje veikiančio autoritarinio režimo, kuris nėra demokratiškai išrinktas, nėra 

teisėtos teisės pažeidimas. Tai sukuria vakariečio sąmonei sunkiai suvokiamą šizofrenišką situaciją, 

kai formaliai įstatymas yra teisėtas, pagal pozityvistinę teisės koncepciją taikomas, bet iš tikrųjų 

valdžia yra neteisėta ir neatstovauja tikrųjų piliečių interesų. Taip pat, persekiojant bet kokias 

opozicijos apraiškas ir visuomenines organizacijas, pati visuomenė netgi nebegali identifikuoti kokie 

yra tikrieji jos interesai. 

Šiame kontekste Lietuvos fenomenas yra tas, kad pas mus demokratija veikia, opozicija yra 

laisva, visuomenės informavimo priemonės taip pat nėra monopolizuotos valstybės, nors ir su aiškiais 

bandymo sutelkti į stambaus kapitalo rankas požymiais. Taip pat laisvai steigiasi ir veikia politinės 

partijos. Tačiau visuomenė į politikos ir viešojo gyvenimo reiškinius reaguoja taip pat kaip nelaisvoje, 

nedemokratinėje valstybėje. Lietuvos valstybė ir jos valdžia nesugebėjo sukurti tokios atmosferos, 

kad sovietinis mentalitetas būtų įveiktas. Ir paradoksalu, kad pasitikėjimas demokratiškai 

formuojamomis valstybės institucijomis yra labai žemas102. Kodėl taip yra? 

Didžioji, jei ne absoliuti dalis žmonių formavusių mūsų valstybę nuo nepriklausomybės 

atkūrimo yra susiformavę sovietinės okupacijos sąlygomis. Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai ir jų 

vaikai atkurtoje Lietuvoje nebuvo labai laukiamu mūsų tuometinio elito. Sovietmečiu teko pasirinkti, 

ar veidmainiauti ir bendradarbiauti su okupacine valdžia, ar jai priešintis. Taigi vieni žuvo miškuose 

kaip partizanai ir kalėjo lageriuose už katalikiškos spaudos platinimą ir infomacijos apie padėtį 

okupuotoje Lietuvoje siuntimą į laisvąjį pasaulį, o kiti koloboravo su okupacine valdžia. 

Nepriklausomoje Lietuvoje jie drįsta pareikšti, kad „Ir tuomet dirbome Lietuvai103.“ Labai svarbu 

pastebėti, kad nihilistiškai nusiteikę asmenys teise naudojasi tada, kada jiems yra tai naudinga arba 

tada kai jiems kyla grėsmė, būti nubaustiems. Tai yra neegzistuoja moralinis teisės laikymosi 

veiksnys. Teisė ir teisingumas nėra vertingi savaime. Toks asmuo neturi viduje vertybinio pamato, 

kuris leistų pasakyti kas yra gera ir bloga, o tik tai kas yra naudinga arba nuo ko gali nukentėti jis 

pats. Dėmesys nukreipiamas tik į asmeninę naudą ir niekaip į bendrą visuomenės gyvenimą ar 

vertybes. Galima sakyti, kad tai yra vertybiškai nuskurdintos sovietinės sistemos aukos. Nors 

sovietinius nusikaltimus tiek tarptautinė bendruomenė tiek Europos parlamentas104 yra pripažinę ir 

prilyginę nacių darytiems nusikaltimams105, mes turbūt nesitikime, kad nacių talkininkai išleistų 

knygą „Ir tuomet dirbome Lietuvai“. Visuomenės tolerancija tokiems reiškiniams rodo vertybinį 

pasimetimą ir sovietinės okupacijos pasekmes. Kokia žinutė perduodama jaunajai kartai? Kas dirbo 

Lietuvai, o kas okupaciniam režimui? Partizanai ir kunigai ar LKP pirmasis sekretorius ir KGB. 

Baudžiamasis kodeksas numato baudžiamąją atsakomybę už padėjimą kitai valstybei veikti prieš 

                                                 
100 Laurinavičius A. Teisinio nihilizmo poveikis verslumui Lietuvoje, Jurisprudencija Mokslo darbai 2007 10(100); 32–

40 
101 http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/viewFile/40837/22569 
102 http://www.vilmorus.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2&cntnt01returnid=20 
103 Brazauskas A. Ir tuomet dirbome Lietuvai, Knygiai, 2007 
104 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B6-2009-0170&language=EN 
105 https://eureconciliation.eu/2014/03/20/parliamentarium-museum-will-add-content-illustrating-soviet-aggression/ 
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Lietuvos Respubliką bei už koloboravimą.106 „Lex retro non agit“ teisės principas neleido buvusių 

LKP vadovybės narių patraukti baudžiamojon atsakomybėn, liustracijos procesas tap pat žlugo. 

Praėjus dvidešimt šešeriems metams nuo nepriklausomybės atstatymo galime konstatuoti, kad visą šį 

laiką tie asmenys ir toliau „dirbo Lietuvai“ aukštuose postuose. 

Teisinė sąmonė formuojasi su kiekvieno žmogaus branda ir turbūt bus teisūs psichologai bei 

Mozė, ir reikės laukti keturiasdešimt metų, kol „išmirs“ vergai. Nors viešojoje erdvėje matosi 

tendencija, kad tokia politikai išaugina į juos panašią naują kartą, nesiskaitančią su teise.  

Turime pripažinti, kad sovietinės teisinės sistemos griovimo ir naujos teisinės sistemos kūrimo 

sąveikos erdvėje šalia valdančio politinio elito valios pastangomis buvo kuriami ir tokie „naujo 

elgesio" modeliai, kurie skyrėsi nuo sovietinių, bet neatitiko pilietinės visuomenės dvasios. „Naujo 

elgesio" modelių kūrimo ir įgyvendinimo argumentai buvo grindžiami „naujuoju liberalizmu", kuris 

teigia, kad „viešumo ir privatumo" santykį geriausiai apibrėžia rinka ir pasirinkimo laisvė, o ne 

valstybė, tariamai ginanti „viešuosius interesus". Teigiama kad viešosios ir privačios srities 

atskyrimas turi būti paliktas rinkai, formavo vyraujant viešosios politikos teorijos ir praktikos 

kontekstą" (Parsons, 2001, p. 22). Rėmimasis „naujuoju liberalizmu" kaip filosofine paradigma 

reikalauja stabilios socialinės tvarkos, kurios vertybių ir normų socialinis konsensusas nekeltų 

abejonių, todėl rėmimasis šia paradigma giluminio perėjimo iš totalitarizmo prie demokratinės 

visuomenės galėjo reikšti tik vien - socialinių proces esmės neišmanančių idealistų ir posttotalitarinės 

epochos „veikėjų" sąjungą, iš kurios vėliau į politinį užribį „išstumiami" idealistai. Į vieną visumą 

suėjo trys tolimi ir netgi tarpusavyje prieštaraujantys socialiniai reiškiniai - sovietizuotas teisinis 

mentalitetas, „naujojo liberalizmo" ideologija ir privatizacija - sukūrę socialinį koliažą, kurio 

socialiniai padariniai - teisės, privatizacijos ir rinkos iškreipimas.107 

Labai svarbi yra ir tokia situacija, kai oficialiai panaikintoji teisės norma faktiškai nenustoja 

veikti, lieka įsišaknijusi grupės ar individo teisinėje sąmonėje. Tai reiškia, kad formalus teisės normos 

panaikinimas nesutampa su jos sociologiniu panaikinimu. Formaliai panaikintas įstatymas gali veikti 

dar pakankamai ilgai ir toks reiškinys gali būti teisinių konfliktų pagrindu. Šio pobūdžio teisinio 

pliuralizmo apraiškas jaučiamos ir Lietuvos visuomenėje, nes: a) modernioji Vakarų teisinė sistema 

konkuruoja su tarybine teisine sistema, nors jau įvyko perėjimas iš sovietinės totalitarinės valstybės 

teisės sistemos į šiuolaikinę Vakarų teisės sistemą; b) nesukurtas modernios visuomenės poreikius 

atitinkantis teisinis švietimas, išplitęs teisinis nihilizmas108. 

Perėjimas iš vienos sistemos į kitą negali praeiti be pasekmių. Praradimo lemiamą įtaką 

visuomenės narių deviantiniam elgesiui patvirtino daugybė mokslinių tyrinėjimų, kurių dalį 

susistemino D. Gailienė. Pereinant iš totalitarinio sovietinio režimo link demokratinio, Lietuvos 

visuomenė neišvengė socialinės dezorganizacijos, kurią paženklino savižudybių skaičiaus augimas, 

socialinių nukrypimų išplitimas institucijos ir socialinėje  sistemoje. Žmonės neturi savo dalies 

visuomenėje, todėl nesijaučia varžomi jos normų. Tačiau tai tik viena medalio pusė. Kita pusė – 

smukęs visuomenės pasitikėjimas savo normoms, nebeverčia laikytis normų. Žmogus gali 

visapusiškai realizuotis kaip pilietis tik tada, kai jis žino ne tik savo teises ir laisves, bet kartu supranta 

ir gerbia įstatymus, kitų žmonių teises, laisves bei teisėtus interesus. Įrodyta, kad asmenys, nežinantys 

savo teisių ir laisvių bei naudojimosi jomis tvarkos ir ribų, dažnai patys tampa arba aukomis, arba 

teisės pažeidėjais109. 

Griuvus pasaulinei totalitarinio socializmo sistemai, kuri buvo suabsoliutinusi valstybės ir 

klasės prioritetus, populiarumą praranda socialumo idėja. Ją keičia individo primatas ir jį 

                                                 
106 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (su pakeitimais ir papildymais). Valstybės žinios, 2000, nr. 89-2741 

118, 120 str. 
107 Šlapkauskas V. Socialinis darbas. Nr. 5(1) Teisinės sistemos disfunkcija – silpnos socialinės politikos požymis. M. 
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108 Šlapkauskas V. Teisės sociologijos pagrindai : vadovėlis / - Vilnius : M. Romerio universiteto Leidybos centras, 

2002 p. 309 
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2002 p. 393 



 

81 

išreiškiančios liberalizmo, individualizmo idėjos. Atitinkamai keičiasi valstybės ir jos institucijų 

paskirtis, kompetencija. Visuotinio pripažinimo netenka ir iki tol Lietuvos teisininkų teisinėje 

sąmonėje vyravusi etatistinė (normatyvistinė) teisės samprata, teoriškai grindusi šį valstybės primatą, 

teise laikiusi visa tai, ką valstybė nustato ir įsako. Su etatistinės teisės sampratos atmetimu kaip 

nepriimtinos kurti naują socialinę realybę, vyksta perėjimas į kitą vertybių sistemą. Šis perėjimas 

atskleidžia turėtų teisės sąvokų, tame tarpe ir socializacijos teise, ir teisinio auklėjimo sąvokų 

nepakankamumą. Tai suponuoja poreikį jas permąstyti sąryšyje su pilietinės teisės samprata, kuri 

grindžiama būtinybe tarpusavyje derinti dvi fundamentalias sąvokas – laisvę ir socialumą. Jų vienoks 

ar kitoks derinys atsispindi socialinėje situacijoje. Tarp šiuolaikinės valstybės vidaus politikos turinio 

ir jo formos yra glaudus ryšys: politinis turinys turi įgauti teisinius pavidalus. Šiuolaikinė 

demokratinių valstybių teisinė sistema orientuojasi į pilietinę teisės sampratą ir, tuo pačiu, į socialinės 

teisinės valstybės modelį, kuriame teisės ir valstybės santykis sprendžiamas teisės naudai. 

Kita vertus, egzistuoja labai daug socialinių, asmenybinių ir socialinių psichologinių veiksnių, 

keičiančių teisės poveikių efektyvumą. Dalį jų galima sugrupuoti į formalių ir materialių veiksnių 

grupes. Formalių veiksnių grupei priskiriama: teisės žinių apimtis, teisės supratimo laipsnis, 

galiojančių teisės normų su teisės spragomis interpretacijos , teisės normų kintamumas, 

nesuderinamumas ir daugiaprasmiškumas, atitinkamų interpretacinių šaltinių egzistavimas ir t.t. 

Materialių veiksnių grupei priskiriami teisėto elgesio modelio motyvai, implikuoti teisės normoje. Jų 

pripažinimas ar nepripažinimas visuomenėje ir atskirose jos grupėse susijęs su vyraujančia vertybių 

sistema, kurią saugo valstybė, išleisdama teisės normas. Todėl, paprastai, teigiama, kad vienoks ar 

kitoks socializacijos laipsnis veda prie atitinkamo paklusimo teisės normoms laipsnio. Reikia atminti, 

kad skurdo kultūroje yra ribotos galimybės įsivyrauti vertybių sistemai, kurios pagrindu suartėtų 

visuomenės nariai. Lietuvoje esanti pakankamai didelė visuomenės marginalizacija yra augančio 

ekonominio nuskurdinimo ir išplitusios socialinės dezorganizacijos padarinys. Šių veiksnių sąveika 

– tai naujų grėsmių socialiniam visuomenės narių saugumui ir, tuo pačiu, jų antrinės socializacijos 

vyksmui šaltinis. Galima kelti prielaidą, kad šis šaltinis riboja teisės poveikių efektyvumą dvejopai: 

1) dalis visuomenės narių nepaklūsta atitinkamų teisės normų reikalavimams, nes neturi tam reikiamų 

ekonominių galimybių, 2) dalis visuomenės narių, siekdamai sau naudos, nepaklūsta atitinkamų teisės 

normų reikalavimams, nes teisinės sankcijos yra nelygiavertės gautai naudai ir pan. Ekonominio 

nuskurdinimo ir išplitusios dezoganizacijos veiksnių sąveika suponuoja teisinio nihilizmo raišką, 

teisinės sąmonės menkėjimą110. 

Esant etatistinio pozityvizmo įsigalėjimo (be teisinės atsakomybės) tendencijai teisėkūros 

subjektai gali savivaliauti teisės aktų kūrimu: savo politiniams tikslams suteikdami teisės formą, jie 

savęs nesusieja nei su tiesiogine politine, nei su teisine atsakomybe už jų realizavimo žalingus 

socialinius padarinius. Netiesioginė visuminė politinė atsakomybė išryškėja tik rinkimų pralaimėjimo 

atveju. Priešingai – teisinė atsakomybė uždedama tik teisės normų realizavimo adresatams ir tokiu 

būdu jie įtraukiami arba verčiami įsitraukti į visuomenei nenaudingų interesų realizavimą. Iš čia kyla 

visuomenės teisinės sąmonės žalojimo, jos teisinio nihilizmo vienas šaltinių ir abejotinas tokios teisės 

socialinis veiksmingumas111. 

Lietuvos socialiniame kontekste pastebimas besitęsiančios elito politinės galios ir verslo 

koncentracijos bei teisinio nihilizmo įsiviešpatavimo galimybės. Būtent visuomenės moralinio 

jautrumo nusilpimo atvejais teisėkūros subjektas turi daugiausia galimybių teisę paversti bedvasiu 

socialinės tvarkos kūrimo techniniu instrumentu, kuris tarnauja ne visuomenės socialinį interesų, o 

įtakingų socialinių grupių savanaudiškų interesų įgyvendinimui. Šiuo pagrindu visuomenėje 

įsiviešpatauja teisinis nihilizmas. Tai pakeisti gali visuomeninių organizacijų narių pilietiškumo 

auginimas, valstybės inicijuotas teisinis bei politinis švietimas, politinių partijų apsivalymas nuo 

                                                 
110 Šlapkauskas V. Teisės sociologijos pagrindai: vadovėlis / - Vilnius : M. Romerio universiteto Leidybos centras, 2002 

p. 462  
111 Šlapkauskas, V. Teisės sociologijos pagrindai: vadovėlis / Vytautas Šlapkauskas. - Vilnius : M. Romerio universiteto 

Leidybos centras, 2004  p. 465 
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susikompromitavusių ir verslo interesus atstovaujančių narių. Optimizmo suteikia Europos sąjungos 

struktūrinių fondų parama visuomeniniams projektams ir viltis, kad jauna karta pareikalaus daugiau 

atsakomybės už teisės aktų kokybę. Visuomenė nuolat permąsto savo istoriją ir patirtį, todėl kieviena 

karta užduos nepatogius klausimus taip pat ir apie sovietinį koloboravimą. Asmenys, kurie buvo 

sovietinės valdžios organuose turėtų patys įvertinti savo veiksmus ir atsiprašyti visuomenės, o ne bet 

kokia kaina neigti ir teisinti savo elgesį. Bet kaip tą padaryti, jei pats pateisini savo elgesį?  

 

Išvados  

 

1. Teisinis nihilizmas yra ne tik teisinė kategorija, jis apima teisės sociologiją, teisės filosofiją, 

psichologiją, politologiją ir kitus mokslus. Teisinis nihilizmas neatskiriams nuo nihilistinio požiūrio 

ir į kitas gyvenimo sritis. Asmenys nihilistiškai nusiteikę teisės atžvilgiu dažnai turi nihilistines 

nuostatas apskritai, nes nihilizmas yra tam tikra gyvenimo filosofija, o gal ir sutrikimas. 

2. Jei turime visuomenę, kurios didelė dalis nepripažįsta moralės normų, tai nepripažįsta ir 

teisės normų, nes teisė įtvirtina labiausiai saugotinas moralės normas. Iš pačios teisės lieka tik forma 

ir teisė tampa tik manipuliacijų įrankiu, taip prarasdama savo vieną iš pagrindinių tikslų, - įtvirtinti ir 

saugoti svarbiausias teises ir visuomeninę tvarką. Vyrauja etatistinis požiūris, teisė naudojama kaip 

įrankis siekiant tikslo. 

3. Postsovietinis žmogus neturi sveiko santykio su valstybe, jo požiūris į teisę yra nihilistinis, 

nes sovietmečiu pati teisė buvo nihilistinė ir represinė. Svarbi Lietuvos nesėkmė, kad tokie asmenys 

įsitvirtino politinėse partijose ir ne tik demoralizuoja visuomenę, bet ir augina ar jau išaugino panašių 

į save politikų naują kartą.  

4. Verslas yra linkęs savo interesus iškelti aukščiau valstybės, dėl to demokratinėse 

visuomenėse laisva rinka yra reguliuojama darbo teise, bankų teise, mokesčių teise bei kitais 

įrankiais. Po kiekvienos naujos krizės reglamentavimas vis griežtėja. 

5. Liustracijos nebuvimas, tų pačių sovietinių veikėjų dalyvavimas nepriklausomoje 

Lietuvoje, tam tikruose visuomenės sluoksniuose kvestionuoja pačios teisės priimtos tų asmenų ir jų 

partijų legitimumu. Dėl ko turime pilietinį nepaklusnumą ir nepasitikėjimą teise platesniuose 

visuomenės sluoksniuose. 

6. Šiuolaikinėje tarptautinėje situacijoje yra pavojus, kad nihilistiškai nusiteikę valstybei 

nelojalūs asmenys gali veikti prieš valstybę bendradarbiaudami su Lietuvos, Europos sąjungos ir 

NATO priešiškomis valstybėmis, ir jų finansuojamu verslu bei visuomeninėmis organizacijomis, 

kurių tikslas silpninti ar sunaikinti Lietuvą. 

7. Valstybė turi imtis priemonių, kurios skatintų teisinį raštingumą nuo mokyklos. Teisinis ir 

pilietinis raštingumas yra neatskiriami ir ugdo pozityvų patriotizmą, - tikėjimą savo valstybe, tikėjimą 

savo jėgomis ką nors pakeisti toje valstybėje ir atsparumą iš sovietmečio paveldėtam ir jau perduotam 

nihilistiniam požiūriui į teisę ir valstybę. Taip pat būtina skatinti kitas teisinio ir pilietinio švietimo 

formas per kitokias organizacijos formas (Šaulių sąjunga, Savanoriai ir kt.). 
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Santrauka 

 

Straipsnyje nagrinėjama teisės politikos samprata, jos vaidmuo kuriant teisinę valstybę ir liberaliąją demokratiją. Pirmoje 

straipsnio dalyje pagrindžiama teisės politikos termino apibrėžtis. Išskiriamos siauroji ir plačioji teisės politikos 

sampratos. Atskleidžiamas teisiningumo vaidmuo formuojant teisės politiką. Antroje dalyje nagrinėjama teisės politikos 

konstitucionalizacija, kuri grindžiama žmogaus teisių apsaugą ir moderniuoju politiniu mąstymu. XX ir XXI amžiaus 

sandūroje įvyko teisės politikos ir konstitucionalizmo ryšio inversija.Intensyvėjanti globalizacija vis labiau riboja teisės 

politikos konstitucionalizaciją. Todėl trečioje dalyje išnagrinėta globalizacija kaip teisės politikos konstitucionalizaciją 

ribojantis veiksnys. Straipsnio pabaigoje suformuluojamos tyrimo išvados. 

 

Summary 

Problems of the Concept of Legal Policy in the Establishmentof Legal State and Liberal Democracy 

 

The article deals with the concept of legal policy, its role in the establishment of legal state and liberal democracy. The 

first paragraph includes clarification of the definition of legal policy. Narrow and wide legal policy concepts are 

distinguished.The role of justice is revealed when establishing legal policy. The second part deals with 

Constitutionalizationof legal policy, which is based on protection of human rights and the modern political thinking. At 

the turn of the twenty-first century,inversionof constitutionalism connection and legal policy took place. The intensifying 

globalization increasingly restricts the Constitutionalization of legal policy. Therefore, the third part analyzes 

globalization as a factor limiting Constitutionalization of legal policy. At the end of the article, the findings are provided. 

 

Įvadas 

 

Politika, kaip bendruomenės ir valstybės reikalų tvarkymas,  istoriškai susiformavo labai 

anksti ir išsiskiria iš kitų socialinių užsiėmimų. Ji anksti virto profesionalia veikla. Vienas svarbiausių 

jos įrankių buvo ir yra įstatymų leidyba. Tačiau teisės politikos kaip teisės ir politikos santykio 

samprata pirmą kartą buvo artikuliuota labai vėlai - tik XIX ir XX a. sandūroje Leono Petražickio ir 

Roscoe Poundo darbuose. Tokio "vėlavimo" esminė priežastis - teisinės valstybės, kaip mokslo 

kategorijos, taip pat vėlyvas artikuliavimas, nors jos idėjos pradmenys susiformavo XI a. pabaigoje, 

XII a. ir XIII a. pradžioje kaip atsakymas į revoliucines permainas, vykusias Romos katalikų 

Bažnyčioje jai atsiskiriant nuo pasaulietinių valdžių. Bažnyčios atsiskyrimas nuo pasaulietinių 

valdžių – tai pamatinis pokytis Vakarų Europoje, kuris, anot Haroldo Bermano, „paveikė pačią teisės 

prigimtį, teisę ir kaip politinį institutą, ir kaip intelektualinę sąvoką.  Teisė buvo išskirta iš kitų 

sričių“112.  

Tolesnė valstybės ir kitų socialinių darinių autonominė raida buvo glaudžiai susijusi su 

modernių teisės sistemų kūrimu. Kai toje pačioje teritorijoje yra dvi stiprios valdžios – Bažnyčia ir 

valstybė, jų taikus sugyvenimas įmanomas tik teisės pagrindu. Tai reiškia ir tai, kad ir Bažnyčia, ir 

valstybė turi būti valdoma teisės. Taip susiklostė „teisinės valstybės“ idėja, kuri reiškė113: 

                                                 
112 Berman H. J. Teisė ir revoliucija. Vakarų teisės tradicijos formavimasis. Vilnius: Pradai, 1999, p. 122. 
113 Ten pat,  p. 388. 
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        1. Kiekvieno darinio – Bažnyčios ir pasaulietinio – vadovas (suverenas) priima ir palaiko 

savąsias teisines sistemas, t. y. reguliariai leidžia įstatymus, steigia teismines sistemas, organizuoja 

valdymo organų padalinius ir apskritai valdo remdamasis teise. 

        2. Kiekvieno darinio vadovo tolesnius veiksmus susaisto teisė, kurią patys priėmė; jie 

gali teisėtai ją pakeisti, bet iki pakeitimo privalo jai paklusti, t. y. privalo valdyti remdamiesi teise.  

        3. Kiekvieno darinio jurisdikcija saistoma ir kitoms jurisdikcijoms priklausančios teisės 

tokiu mastu, kokiu teisė pati yra teisėta; kiekviena valstybė egzistavo daugelio jurisdikcijų sistemoje. 

Tai reiškė dvejopą dalyką: jeigu Bažnyčia siekė turėti nepažeidžiamas, teise pagrįstas teises, tai 

valstybė privalėjo pripažinti šias teises kaip teisėtą savo viršenybės apribojimą; panašiai ir valstybės 

teisės buvo teisėtas Bažnyčios viršenybės apribojimas. Taigi taikingai sugyventi jos galėjo tik abi 

pripažindamos teisės valdžią, jos viršenybę kiekvienai iš jų. Šis pripažinimas, kad skirtingos teisinės 

sistemos gali ir varžytis tarpusavyje ir koegzistuoti, yra Vakarų teisės tradicijos ir teisinės valstybės 

idėjos pradžios ženklas. Tiksliau tariant, tai Rechtsstaat tipo teisinės valstybės idėjos pradmenys, nors 

tik XIX a. pradžioje Robertas fon Molas (Robert von Mohl) pirmą kartą pavartojo Rechtsstaat 

terminą.         

L.  Petražickis pirmasis pradėjo vartoti teisės politikos terminą. Jo požiūriu, „teisės politikos 

esmė yra moksliškai pagrįstai prognozuoti padarinius, kurių reikia tikėtis įvedus tam tikrus teisinius 

paliepimus, taip pat parengti tokius teiginius, kurių įvedimas leidžiant įstatymus (arba kitokiu būdu, 

pavyzdžiui, tarptautinės veiklos) į veikiančios teisės sistemą taptų tam tikrų pageidautinų rezultatų 

priežastimi“114. Taigi susidomėjimas teisės politikos tyrimais siejamas su moderniaisiais laikais, kai 

liberaliosios demokratijos plėtra suaktualino kuriamąjį teisinės valstybės ir teisės vaidmenį.  

XX a. antroje pusėje Vakarų pasaulio valstybių galia taip smarkiai padidėjo, kad „valstybės 

suverenumas pasireiškia nebe tuo, jog ji turi prievartos vartojimo monopolį (M. Weber) arba teisę 

spręsti, ar būtina apie ypatinga padėtis (C. Schmit), bet visų pirma tuo, kad ji sprendžia, ar efektyvios 

visos jos turimos techninės priemonės, ir sau pasilieka teisę naudotis veiksmingiausiomis 

priemonėmis nesilaikydama tų naudojimosi technikos priemonėmis reikalavimų, kuriuos ji kelia 

kitiems vartotojams“115. Šiuo pagrindu jos ėmė aktyviai propaguoti modernios teisės, kaip plataus 

masto socialinio ir ekonominio planavimo įrankio, idėją: „Teisė dabar pripažįstama kaip galios 

įgyvendinimo priemonė, valdžios įrankis.“116 

Tačiau jau XX ir XXI a. sandūroje ėmė formuotis naujas pasaulis, kurį išsamiausiai atskleidžia 

Manuelio Castellso tyrimai: „Jis pradėjo formuotis dėl vienas nuo kito nepriklausomų procesų 

istorinio sutapimo XX a. septintojo dešimtmečio pabaigoje – aštunto dešimtmečio viduryje; 

informacinių technologijų revoliucijos; tiek kapitalizmo, tiek etatizmo ekonomikos krizės bei jų 

vėlesnio reorganizavimo; ir kultūrinių bei socialinių judėjimų, kaip antai libertarizmo, žmogaus 

teisių, feminizmo ir aplinkosaugos, suklestėjimo. Šių procesų sąveika ir išprovokuotos reakcijos 

sukūrė naują vyraujančią socialinę struktūrą – tinklaveikos visuomenę; naują ekonomiką – 

informacinę ir globaliąją ekonomiką; galop naują kultūrą – realiosios virtualybės kultūrą. Šioje 

ekonomikoje, visuomenėje bei kultūroje glūdinti logika grindžia socialinius veiksmus bei institucijas 

visame tarpusavio priklausomybės saitais susietame pasaulyje.“117 

M. Castellso tyrimo išvados mus verčia įdėmiai analizuoti vykstančius procesus, kuriuose 

pastebimi galimo socialinio chaoso požymiai. Įvertinant tai, kad priklausomybės saitų kūrimo 

subjektų sparčiai daugėja ir saitai įtvirtinami taip pat ir teisiškai, galima teigti ne tik apie didėjančią 

teisinių sistemų konkurenciją ir jurisprudencijos suvienodėjimo proceso intensyvėjimą, bet ir galimą 

teisinio nihilizmo paūmėjimą.      

                                                 
114 Podgureckii, A. Očerk sociologii prava. Moskva: Progress, 1974, s. 303.  
115 Schelsky, H. Der Mensch in der Wissenschaftlichen Zeitalter; Lyotard, J-Fr. Postmodernus būvis. Vilnius: Baltos 

lankos, 1993, p. 32. 
116 Cotterrell, R. Teisės sociologija. Įvadas. Kaunas: Dangerta, 1997, p. 64. 
117 Castells, M. Informacijos amžius: ekonomika, visuomenė ir kultūra. 3 knyga.  Tūkstantmečio pabaiga.  Vilnius: 

Poligrafija ir informatika, 2006, p. 350. 
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Pradžioje XX a. ir XXI amžių sandūra teisininkus nuteikė optimistiškai: ES teisinės tikrovės 

konstitucionalizacija yra neišvengiamas procesas, nes, anot E. Jarašiūno, „konstitucija vis labiau 

skverbiasi į visą teisinį gyvenimą. Šį reiškinį galėtume įvardyti kaip teisės konstitucionalizaciją“118. 

Tai įgalino teigti, kad konstitucionalizmas neišvengiamai tampa viešosios politikos juridizacijos 

pagrindu119. Tačiau dabar šis optimizmas ima blėsti, nes intensyvėjančios globalizacijos kontekste 

aktyvėja skirtingas galias valdantys tinklinės visuomenės subjektai, kurių dalis veikia viršvalstybiniu 

lygmeniu ir tiesiogiai nėra įsipreigoję liberaliosios demokratijos dvasią atitinkančiai konstitucijai bei 

nėra susaistyti konkrečios konstitucinės jurisprudencijos. Jų veikimas ir to veikimo padariniai 

apibendrintai vadinami globalizacijos terminu, kurio skirtingos interpretacijos siekia to paties - mus 

įtikinti, kad globalizacija yra nuo žmonių valios nepriklausomas procesas. Todėl tariamai 

anonimiškas globalizuotas ir modernus pasaulis sukūrė naujas problemas, kurioms spręsti, anot L. 

Donskio, [šis pasaulis]neturi adekvačių institucijų: nėra globalios politikos, lygiai kaip nėra 

globalinių institucijų“120.O kai nėra aukščiausių teisės arbitrų ar jų galia menka, tai aštrėjančių 

korporacijų ir valstybės įtakos sferų dalybų procese ne tik išsiskiria galia ir politika, bet ir gali rastis 

paskatų ribotai remtis teise ar net apskritai ją ignoruoti. 

Šio straipsnio tikslas - atskleisti ir išnagrinėti teisės politikos sampratos problemas, kurios 

aktualėja globalizacijos intensyvėjimo procese. Tyrimas grindžiamas filosofine analize. 

 

Teisės politikos termino apibrėžtis 

 

Teisės politikos terminą galima aiškinti pabrėžiant labiau arba teisės, arba politikos terminų 

turinį ir jo reikšmę. Kita vertus, abu šie terminai taip pat yra daugiareikšmiai. Neatsitiktinai H. Heclo 

teigia, kad politikos idėja nėra nei tiksli, nei akivaizdi. Tradiciškai terminas „politika“ paprastai 

taikomas tam, kas yra „daugiau“ nei atskiri sprendimai, bet „mažiau“ nei masiniai socialiniai 

judėjimai. Tad analizės lygmens požiūriu „politika“ yra vidurinio lygmens sąvoka. Daugelis autorių 

pabrėžia esminį jos elementą – implikuojamą tikslingumą121. Kita vertus, žodžio „politika“ prasmė 

turėtų būti suvokiama platesniame istoriniame kontekste. Panašiai kaip visuomenės sąvokos kaita 

kintantis politikos sąvokos turinys mums daug pasako apie praktinės politikos kaitą122.  

Todėl apibrėžiant ir aiškinant teisės politikos terminą daugiau dėmesio skirsime teisinei 

prasmei. Teisės politika – tai teisinėmis priemonėmis tikslingas socialinių pokyčių projektavimas ir 

jų įgyvendinimo praktika. Teisės politikos esmė – tai socialinio sambūrio narių bendrųjų elgesio 

taisyklių įtvirtinimas, apsauga ir gynyba teisinėmis priemonėmis. Pagrindinės teisinės priemonės yra 

teisinės idėjos ir teisės normos. Tai teisės socialinio veikimo „varomosios jėgos“. Su jomis susijusios 

kitos teisinės priemonės: teisės taikymo aktai, sutartys, teisiniai faktai, subjektinės teisės ir teisinės 

pareigos, teisinė atsakomybė, lengvatos, paskatinimai, bausmės ir t. t.  

Teisės politika siauruoju požiūriu. Teisės politikos termino aiškinimo plėtojimą galima sieti 

su teisė sistemos ir teisinės sistemos sąvokomis. Šių teisinių sąvokų pagrindu teisės politika 

apibrėžiama siauruoju ir plačiuoju požiūriu. Siauruoju požiūriu teisės politika yra teisės sistemos 

tikslingo kūrimo politika, pasireiškianti dviem pagrindinėmis tokios teisinės veiklos formomis – 

teisės aktų (visų pirma, įstatymų) leidybos politika ir teisės aktų (ypač įstatymų) kodifikavimo 

politika. Teisės aktų (ypač įstatymų) leidybos politika, kaip teisėkūros procesas, yra akivaizdus 

viešosios politikos sandas, o teisės aktų (ypač  įstatymų) kodifikavimo politika yra aukštos teisinės 

                                                 
118 Birmontienė, T. et. al. Lietuvos konstitucinė teisė. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2001, p. 190. 
119 Šlapkauskas V. Moderniųjų laikų teisės politikos ir konstitucionalizmo ryšio in versija XXI amžiuje. 

Konstitucionalizmas ir teisės politika Europos Sąjungoje. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013. P. 50-51. 

120Leonidas Donskis: Strategija be strategijos ir gyvenimas be turinio 

//http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/leonidas-donskis-strategija-be-strategijos-ir-gyvenimas-be-turinio-

500-623753. 
121 Parsons, W. Viešoji politika. Vilnius: Eugrimas, 2001, p. 27. 
122Ibid., p. 28–29. 
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kvalifikacijos reikalaujanti ir dėl to visiškai specializuota teisinė veikla. Įstatymų kodifikavimo 

politikos specifiką lemia būtinybė sudaryti funkcionalų kodeksą, t. y. taip sujungti teisės principus 

bei normas į tam tikrą vientisą rinkinį, teisės aktą, kad jis taptų aiškus ir visiems vienodai 

suprantamas. Pasiekti šį tikslą sunku ne tik dėl teisinės kalbos specifikos, bet ir teisinės kalbos bei 

visuomenės teisinės kultūros suderinamumo problemų. Taip pat reikia tinkamai vertinti ir pačios 

kodifikacijos esmės vaidmenį, nes  „kodeksai – tai juridiškai vientisi, bendra koncepcija suderinti 

įstatymai, pasižymintys aukštu norminio apibendrinimo laipsniu ir skirti kuriai nors socialinių 

santykių sričiai kompleksiškai reguliuoti“123. 

Siauruoju požiūriu aiškinant teisės politiką iškyla jos modernumo sampratos problema. Net 

iki XX a. vidurio teisėkūros politika buvo grindžiama tuo, kad buvo vienaip ar kitaip atsižvelgiama į 

teisės socialines šaknis kasdienėje gyvenimo patirtyje. Ypač ankstyvieji sociologiniai požiūriai į teisę 

(Fr. fon Savinji, W. G. Sumner, E. Ėrlich) pabrėžė socialinės kaitos įtaką pozityvistinės teisės raidai. 

Taigi teisėkūros politikos modernumas buvo greičiau ribotos apimties, lyginant ją su įstatymų 

kodifikacijos politika. Įstatymų kodifikacijos politikos modernumo pradžia apibrėžtai siejama su 

prancūzų, arba Napoleono, civilinio kodekso  (toliau – CK) parengimu. Ten, kur anksčiau buvo 

paplitę papročiai ir Romos teisės normos, iškilo naujas – modernios teisės architektūrinis rūmas. 

Kitaip tariant, ši kodifikacija suteikė teisei naują, modernų pavidalą.     

Teisės politika plačiuoju požiūriu. Nors dažnai teisės politika suprantama siauruoju 

požiūriu, bet Leonas Petražickis, pirmasis į mokslinę apyvartą įvedęs teisės politikos terminą, ją 

suprato plačiai – kaip viešosios politikos juridizaciją (susiejimą su morale ir teise). Viešosios politikos 

juridizaciją galima apibrėžti tik vartojant teisinės sistemos sąvoką. Kita vertus, teisinės sistemos 

sąvoka apibrėžiama nevienareikšmiškai. Griežtai juridinis ir teisės sociologinis teisinės sistemos 

sąvokos apibrėžimai skiriasi ir tai teikia daug erdvės teisės politikos sampratos plėtotei. Šioje 

studijoje vartosime teisės sociologinį teisinės sistemos supratimą, nes jis aiškiausiai susijęs su 

politikos terminu. Teisinė sistema – tai teisinės tikrovės visumos darinys, išreiškiantis bet kurios 

socialinės grupės teisinės sąmonės, objektinės teisės ir teisinės praktikos vienovę. Taigi teisinė 

sistema pabrėžia privalomą trijų elementų ryšį. Akivaizdu, kad su teisine veikla susijusių ir 

nesusijusių socialinių grupių teisinės sąmonės ir teisinės praktikos yra skirtingos. Teisininkų teisinėje 

sąmonėje vyrauja teisinės ideologijos sandas, o teisinės kompetencijos beveik neturinčių socialinių 

grupių teisinėje sąmonėje vyrauja teisinės psichologijos sandas. Todėl viena iš politikos juridizacijos 

krypčių – kurti ir vykdyti visuomenės atskirų grupių teisinio švietimo politiką.             

Plačiuoju požiūriu teisės politika apima įstatymų leidybos ir jų kodifikavimo politikas bei 

pasireiškia kitomis formomis – socialinių grupių teisinės sąmonės formavimo politika ir teisės 

taikymo politika. Akivaizdu, kad socialinių grupių teisinės sąmonės formavimo politika ir teisės 

taikymo politika yra glaudžiai susijusios ir šį ryšį labai pavojinga ignoruoti. Teisės taikymo politiką 

organizuoja ir vykdo atitinkamos teisės taikymo institucijos kaip organizacijos. Paprastai jų veikla 

grindžiama teisine ideologija, jos gali nesuvokti daugumą visuomenės narių, kurių teisinė sąmonė 

grindžiama teisine psichologija. Teisinė psichologija yra labiausiai paplitusi teisės ir jos praktikos 

suvokimo forma, kurioje vyrauja teisingumo jausmo ir sąvokinio mąstymo sąsaja. Būtent 

psichologinėmis reakcijomis į teisingumą įgyvendinami  pagrindiniai teisės pradai – 

demokratiškumas, humanizmas, lygiateisiškumas ir kiti teisės principai, kaip išreiškiantys 

žmogiškuosius jausmus ir vertinimus. Teisinė psichologija dalyvauja kuriant ir palaikant įvairius 

teisinio mąstymo stereotipus – pradedant teisės samprata ir baigiant mąstymo įgūdžiais, galinčiais 

skatinti ir teisėtą, ir neteisėtą elgesį. Todėl labai pavojinga jau teisėkūros procese ignoruoti ar 

netinkamai vertinti visuomenėje paplitusias teisinės psichologijos formas. Kitaip tariant, teisinė 

psichologija visada turi įtakos galiojančių teisės normų įgyvendinimo ir teisės taikymo 

veiksmingumui.    

Nagrinėjant teisės politiką plačiuoju požiūriu visada reikia turėti omenyje, kad teisėkūros 

                                                 
123 Baublys, L. et al. Teisės teorijos įvadas. Vilnius: Mes, 2012, p. 346. 
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subjektai kuria teisinę tvarką, kuria turi remtis visi visuomenės nariai, ir šį procesą „prižiūri“ teisės 

taikymo institucijos kaip organizacijos. Tai reiškia, kad teisinės tvarkos kūrimas ir įgyvendinimas 

grindžiamas dažniausiai labiau teisine ideologija nei teisine psichologija. Tačiau kiekvienai socialinei 

grupei svarbiausia yra funkcionuojančios teisinės tvarkos teisingumas, t. y. kokias ji teikia galimybes 

savo interesams ir lūkesčiams įgyvendinti. Todėl apdairūs teisėkūros politikai siekia išsiaiškinti 

socialinių grupių lūkesčius ir interesus, kad jų kuriamą teisinę tvarką skirtingos socialinės grupės kuo 

mažiau sietų su neteisingumu. 

Teisingumo vaidmuo teisės politikoje. Šiuolaikinių Vakarų visuomenių nariai dažnai kelia 

politikai teisingumo klausimą. Jie neišvengiamai teigia, kad teisė kaip teisingumo jausmas ir teisė 

kaip įstatymais reglamentuojama tvarka nesutampa ir tai yra giluminis nepasitikėjimo politika 

šaltinis. Vienas pirmųjų šią skirtį atskleidė H. Bermanas, atlikęs išsamius Vakarų teisės tradicijos 

formavimosi tyrimus. Jis pabrėžia, kad galbūt „nesugebėjimas numatyti pamatinius pokyčius ir laiku 

į juos reaguoti (yra) nulemtas vidinio prieštaravimo, glūdinčio Vakarų teisės tradicijos prigimtyje, 

kurios vienas tikslas – apsaugoti tvarką, o kitas – įgyvendinti teisingumą. Pati tvarka suvokiama kaip 

tai, kas apima vidinę įtampą tarp poreikio keistis ir poreikio išsaugoti pastovumą. Teisingumas <...> 

apima įtampą tarp individo teisių ir visuomenės gerovės. Teisingumo įgyvendinimas buvo skelbiamas 

kaip pačios teisės mesianistinis  idealas. <…> Anksčiau egzistavusios teisės kaip tvarkos nuvertimas 

buvo pateisinamas fundamentalesnės teisės kaip teisingumo atgaivinimu“124.   

Šiuolaikiniu požiūriu teisingumas yra visuomenės priedermių jos nariams samprata (arba 

bendrojo gėrio samprata) ir praktinis jos įgyvendinimas. Visuomenės priedermės yra moralinės, 

socialinės, politinės, teisinės. Priedermes suprantame kaip pareigą atlikti tai, ką dera, privalu atlikti, 

Jų įgyvendinimą aiškiname normatyviniu požiūriu: teisingumas – tai taisyklės, pagal kurias 

paskirstoma laisvė, teisė ir pareigos, įvairios medžiaginės gėrybės. Teisingumą, kaip paskirstymo 

taisykles, subordinuoja bendrojo gėrio samprata. Tai reiškia, kad laisvės, teisių ir pareigų, įvairių 

medžiaginių gėrybių paskirstymas turi atitikti bendrojo gėrio sampratą. Teisingumą dar galima 

aiškinti kaip subjektinę jauseną, kuri susiformuoja socialinių santykių pagrindu įgyvendinant 

socialinį teisingumą kaip paskirstymo taisykles.  

Normatyviniu požiūriu teisingumas – tai sąvoka, apibūdinanti dalykų padėtį kaip deramą, 

atitinkančią žmogaus esmę ir teises. Todėl teisingumas teoriškai grindžiamas žmogaus esmės ir jo 

teisių supratimu. Jis apima politinių, socialinių, teisinių ir dorovinių santykių sritį. Tai reiškia, kad 

teisingumas apibūdina atskirų žmonių arba jų grupių vaidmens visuomenės gyvenime ir jų socialinės 

padėties, darbo ir atlyginimo, nusikaltimo ir bausmės, žmonių dorybių ir jų visuomeninio 

pripažinimo, teisių ir pareigų santykį.  

Teisingumo, kaip normatyvinės sąvokos, esmę atskleidžia toks reikalavimas: individų 

(socialinių grupių) vaidmenų praktinė reikšmė visuomenės gyvenime turi atitikti jų socialinę padėtį, 

teisės – pareigas, atpildas – nuopelnus, bausmė – nusikaltimą. Neatitiktis šiais atvejais vertinama kaip 

neteisingumas. Šio reikalavimo nepaisymas veda prie teisingumo ir organizuotos tvarkos 

supriešinimo. Taigi normatyviniu požiūriu teisingumas yra visuma principų ir procedūrų, 

reguliuojančių gyvenimo gėrybių ir sunkumų, individų ir jų grupių teisių ir pareigų paskirstymą. 

Šiuolaikinė visuomenė oficialiai nepripažįsta ir vengia bendrojo gėrio sampratos. Teigiama 

priešingai: liberaliosios demokratijos sąlygomis siekiama įtikinti visuomenės narius, kad kokio nors 

bendro gėrio formulavimas ir ypač jo visuotinis įgyvendinimas gali supriešinti socialines grupes ir 

įžiebti jų konfliktus. Todėl teisingumas suprantamas siaurai – kaip paskirstymo (procedūrinės) 

taisyklės ir jų įgyvendinimas. Tokio „teisingumo“ vertės kriterijumi tampa įstatymas, kurio 

vertybiškumo ribos yra siejamos su žmogaus teisių apsauga. Kitaip  tariant, vartotojiškos visuomenės 

narius sieja minimalistinė bendrojo gėrio – žmogaus teisių ir laisvių apibrėžties bei jų apsaugos 

samprata.  

Nors teisinė tikrovė yra susieta su žmogaus teisių apsauga, bet šio esminio šiuolaikinės teisės 

                                                 
124 Berman, H. Teisė ir revoliucija. Vakarų teisės tradicijos  formavimasis.  Vilnius:  Pradai, 1999, p. 41. 
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pagrindo dažnai nepakanka apsaugoti skirtingų socialinių grupių interesus, ypač nuolatinių pokyčių 

sąlygomis. Todėl gali būti pakankamai daug teisinių situacijų, kai veikiančių įstatymų normos 

tiesiogiai nepažeidžia žmogaus teisių ir laisvių, bet neatitinka skirtingų socialinių grupių vienokių ar 

kitokių interesų. Kai įstatymai neatitinka daugumos socialinių grupių bendro gėrio nuojautos, gali 

susidaryti didelis įstatymo nustatyto teisingumo ir teisingumo nuojautos skirtumas. Kylanti įtampa 

tarp individo teisių ir visuomenės gerovės, arba tarp teisės, kaip teisingumo (bendrojo gėrio), ir teisės, 

kaip organizuotos tvarkos (paskirstymo taisyklių), neigiamai atsiliepia teisės sampratai: visuomenės 

nariai jaučia, kad teisinio pozityvizmo teisės samprata stokoja teisingumo.   

Teisės, kaip teisingumo, ir teisės, kaip organizuojamos tvarkos, sąmoningas skyrimas istorijos 

raidoje visada buvo būdingu Vakarų visuomenių politinio elito bruožu. Tačiau tvarkos ir teisingumo 

vienovės suvokimas dar išliko kaip Vakarų visuomenių, socialinių grupių ir individų mentaliteto 

bruožas, kuriuo jie pageidauja grįsti teisinę sistemą. Todėl stiprėjant arba silpnėjant teisinei 

valstybinio valdymo galiai (teisiniam pozityvizmui) neišvengiamai visuomenėje aktualizuojasi teisės, 

kaip teisingumo, ir teisės, kaip tvarkos, dilema, nes skirtingų socialinių grupių teisingumo jausenos 

nesutampa. Tai viena giliausių konstitucionalizmo radimosi priežasčių, nes su konstitucijos 

parengimu ir jos priėmimu skirtingos visuomenės grupės tikisi išvengti minėtos dilemos ar bent riboti 

jos radimosi tempą.    

 

Šiuolaikinės teisės politikos konstitucionalizacija 

 

Teoriškai apibendrinta teisinės valstybės raidos istorija yra viešosios politikos juridizacijos 

augimo pavyzdys. Didėjant viešosios politikos paklusimui veikiančių įstatymų normoms ir šiame 

procese vis labiau įsisąmoninant būtinybe teisėkūroje ir teisės taikyme remtis aukštesnėmis teisinėmis 

vertybėmis buvo išgryninta teisinės valstybės samprata. Vertybinio teisės ir įstatymo skirtumo 

supratimas tapo teisinės valstybės evoliucijos pagrindu. Juk formaliai ir demokratinės, ir totalitarinės 

valstybės gali būti teisėtumo valstybės, nes jos valdomos remiantis įstatymais, grindžiamais įstatymų 

leidėjų valia, nors jų požiūris į įstatymų turinį būna iš esmės skirtingas. A. Vaišvila pagrindė 

teisėtumo valstybės vidinį prieštaringumą: „jokia valdžia negali realiai savęs suvaržyti savo pačios 

leidžiamais įstatymais, kad priemonių tokiam suvaržymui būtina ieškoti už valstybinės valios ribų. 

Su šia kritika prasidėjo kokybiškai naujas teisinės valstybės bei pačios demokratijos raidos etapas: 

teisinis valstybingumas iš „teisėtumo valstybės“ transformavosi į „teisingumo“ viršenybę“ 

(ruleoflaw), vėliau į socialinę teisinę valstybę.“125 

Taigi istoriškai susiklostė du teisinės valstybės tipai  – Rechtstaat ir rule of law. Rechtsstaat, 

kuri yra vokiečių tradicijos įkūnijimas, ir rule of law, kuri išreiškia anglosaksų tradiciją. Šie teisinės 

valstybės tipai turi daug bendra: abu jie pripažįsta konstitucijos viršenybę, valstybės galios ribojimą 

įstatymais ir piliečių pagarbą teisei. Bet tarp jų yra esminis skirtumas:„rule of law samprata peržengia 

ankštas Rechtsstaat sampratos ribas, nes preziumuoja privalomus aukštesniuosius principus įstatymų 

leidėjams.<...>Rechtsstaat – tai ne teisės viešpatavimas (rule of law), o valdymas su teisės pagalba. 

Garantijos, kad asmuo galės atstatyti pažeistas savo teises, ypač jeigu jas pažeidė patys įstatymų 

leidėjai, čia yra labai ribotos, nes teismai ginčų tarp piliečių ir įstatymų leidėjų paprastai 

nesprendžia“126. Fašistinė Vokietija ir Sovietų Sąjunga buvo rechtsstaat tipo teisinės valstybės. Jų 

teisės politika įgalino konslageriuose ir gulaguose fiziškai sunaikinti milijonus žmonių.   

Todėl neatsitiktinai patirti Antrojo pasaulinio karo žiaurumai, žmogaus orumo išniekinimai ir 

gyvybės vertingumo paniekinimai tapo svarbiausiais Vakarų visuomenių akstinais 1948 metais 

priimti Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją. Jos Preambulė teigia, kad „visiems žmonių giminės 

nariams būdingo orumo ir lygių bei neatimamų teisių pripažinimas yra laisvės, teisingumo ir taikos 

                                                 
125Vaišvila A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000, p. 81. 
126Kūris E. Teisinė valstybė, teisinių sistemų įvairovė ir Vakarų teisės tradicija // Glendon M. A., Gordon M. W., 

Osakwe C. Vakarų teisės tradicijos. Vilnius: Pradai, 1993, p. XXXII. 
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pasaulyje pagrindas“127. Ši Deklaracija yra šiuolaikinės teisės raidos atskaitos taškas ir ženklina du 

esminius dalykus: 1) moralinio statuso prigimtinėms teisėms suteiktas teisinis statusas ir jos 

pavadintos žmogaus teisėmis ir laisvėmis; 2) jos nuostatų savanoriškas įtvirtinimas atskirų valstybių 

konstitucijose laidavo jų kaip teisės viešpatavimo teisinės valstybės plėtotę ir liberaliosios 

demokratijos kūrimą. Tarptautiniu mastu 1993 metais Vienos konferencijoje beveik visos JT narės 

patvirtino savo paramą Visuotinei Žmogaus Teisių Deklaracijai. 

Teisės viešpatavimo teisinės valstybės esminis požymis yra tai, kad valstybės valia nėra 

vienintelis teisės šaltinis ir jos valią suvaržo „ne šiaip valdžios leidžiami įstatymai, o žmogaus teisės, 

t. y. vertybės, esančios šalia valstybinės valios ir nepriklausomos nuo tos valios“128. Tai reiškia, kad 

ruleoflaw tipo valstybei buvo svarbiau ne tik deklaruoti teisės viršenybę, bet ir ją realiai garantuoti. 

Anglijoje tokias garantijas laiduoja teisės tradicijos ir pasitikėjimo bendrųjų teismų sprendimais raida. 

Kaip tai galima padaryti šiais laikais? Šiuo atveju, pagrįstai teigia A. Vaišvila, kyla „būtinybė 

konceptualią teisinės valstybės sampratą pagilinti institucine – formuoti žmogaus teisių saugos ir 

įgyvendinimo teisinį, organizacinį mechanizmą“129. Tokia institucija gali būti ir yra, pavyzdžiui, 

konstitucinis teismas, turintis konstitucijoje įtvirtintus įgaliojimus konstitucijai prieštaraujantį 

konkretų įstatymą pripažinti neturinčiu teisinės galios. Taigi su teisės politikos teisinių padarinių -  

teisės aktų konstitucingumo priežiūra prasideda ir skausmingai vyksta bei neišvengiamai vis labiau 

plečiasi politikos ir, tuo pačiu, teisės politikos konstitucionalizacijos procesas. 

Šiuo metu dauguma pasaulio valstybių yra teisinės, bet jos skiriasi žmogaus teisių apsaugos 

ir gynimo apimtimi.  XXI a. pradžioje daugelyje pasaulio šalių veikia demokratijos130, kurios savo 

turiniu ir pobūdžiu gali būti labai skirtingos. Tačiau tik dalyje jų veikia liberalioji demokratija, kuri 

pasiekiama būtent Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos nuostatų įgyvendinimu. Pavyzdžiui, 

šiuolaikinės Vakarų visuomenės, kurioms priklauso ir Lietuvos visuomenė, yra liberaliosios 

demokratijos šalys. Liberalioji demokratija (dar vadinama – moderniąja demokratija) yra būdinga 

šiuolaikinių Vakarų pasaulio šalių politinio valdymo forma. Ji susiformuoja kaip demokratijos ir 

liberalizmo (moderniojo politinio mąstymo) suaugimo padarinys.  

Demokratijos idėją tiesiogiai reprezentuoja graikiškas žodis demokratia, kurio šaknų reikšmės 

yra demos (liaudis) ir kratos (valdžia). Nors demokratijos kaip liaudies valdžios apibrėžimas yra 

demokratijos esmės nagrinėjimo atspirties - pradinis taškas, bet jo neįmanoma vienareikšmiškai 

apibrėžti. „Liaudies valdymo“ sąvokos analizė teikia peno kurti prieštaringas demokratijos sampratas, 

nes demokratijos apibrėžiamo problemų iškyla dėl kiekvieno šios frazės elemento – liaudies ir 

valdymo131. Iki šiol dėl kiekvieno šios frazės elementų kyla daug klausimų ir nesutarimų132, kurie 

nulėmė, kad demokratijos prasmė tebėra ir visada bus ne iki galo aiški. Labai svarbu pabrėžti, kad 

pasirenkamus demokratijos sampratos požiūrius lemia skirtingi demokratijos pagrindimo būdai, 

kuriais siekiama vienos ar daugiau pamatinių vertybių arba gėrybių: politinės lygybės, laisvės, 

moralinės saviugdos, bendro intereso, sąžiningo moralinio kompromiso, įpareigojančių sprendimų, 

kuriais atsižvelgiama į visų interesus, visuomenės naudos, poreikių patenkinimo, veiksmingų 

sprendimų. Demokratija gali reikšti skirtingas liaudies valdžios rūšis arba gyvenimo formas – 

savivaldą, kuriai esant kurios nors bendruomenės nariai yra angažuoti savireguliavimui, ir valdymą, 

                                                 
127 Žmogaus teisės. Tarptautinių dokumentų rinkinys. Vilnius, 1991. P. 12. 
128Ten pat, p. 82. 
129Vaišvila A. Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000, p. 83.   
130 Demokratinę epochą „sudaro“ skirtingas valstybių skaičius, nes demokratinės valstybės skaičiuojamos remiantis 

dviem kriterijais: demokratijos kaip politinės sistemos stabilumo kriterijumi ir demokratinio tranzito kriterijumi. Vieni 

autoriai, pvz., Fareed Zakaria, remiasi vien stabilios demokratijos kriterijumi ir tik 62 % pasaulio šalių  priskiria 

stabilios demokratijos valstybėms (2003). Kiti autoriai, pvz., I. Kefeli, prie stabilios demokratijos šalių dar priskiria 

demokratijos tranzite esančias šalis ir randa 75 % demokratinių valstybių (2007). Plačiau žiūrėti: Nefas S., Smalskys V., 

Šlapkauskas V. Demokratija ir vietos bendruomenė Lietuvoje. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011. P. 7-33. 
131 Held D. Demokratijos  modeliai. – Vilnius: Eugrimas, 2002. P.16. 
132Plačiau žiūrėti: Nefas S., Smalskys V., V. Šlapkauskas. Demokratija ir vietos bendruomenė Lietuvoje.  Vilnius: 

Mykolo Romerio universitetas, 2011. P. 7-33. 



 

91 

kuriai esant demokratija yra priemonė legitimuoti kartkartėmis renkamų į valdžia „atstovus“ ir jų 

sprendimus. Todėl iškyla ypač sunkūs demokratijos apimties ir ribų klausimai, į kuriuos nėra 

vienareikšmių atsakymų.  

Moderniojo politinio mąstymo centre yra individas ir jo teisės, su kuriomis siekiama 

pragmatinių tikslų – sukurti minimalius įrankius riboti „visų karą prieš visus“ tiek, kad būtų įmanoma 

santykinai saugi individų egzistencija. Remiantis moderniuoju mąstymu galima teigti, kad žmogaus 

teisių samprata yra svarbi ne tiek vertybiniu, bet labiau instrumentiniu požiūriu. Neatsitiktinai 

klasikinė liberalizmo filosofija grindžiama idėja, kad „visų karą prieš visus“ gali sustabdyti tik laisvų 

individų susitarimu sukurta valstybė, kuri gali kištis į jų gyvenimą pagal iš anksto apibrėžtas taisykles 

ir tik tai tiek, kad juos apsaugotų nuo destrukcijos ir smurto133. Tai minimalistinės valstybės samprata, 

kurios požiūriu valstybė kuriama individų ir jų bendruomenės saugumui užtikrinti. Remiantis Džono 

Loko socialinės sutarties teorija, valstybė turi būti labai stipriai orientuota į ją sukūrusius individus. 

Šiuo požiūriu valstybė yra ją sukūrusių individų bendruomeniškumo forma ir turi būti vengiama rimtų 

susidūrimų tarp valstybės ir piliečių. Valstybė ir visuomenė yra tiek suaugusios, kad individų 

saugumas ar nesaugumas yra neatsiejamas nuo valstybės saugumo. Anot P. Reynoldso, Roberto 

Nozicko ir kitų autorių, individų vertybės turėtų būti pirminis kriterijus vertinti valstybės elgesį, nes 

minimalioje valstybėje kolektyvinės struktūros turi būti subordinuotos pirminei žmogaus teisių 

vertybei134. Todėl su žmogaus teisių įteisinimu buvo įgyvendinta klasikinio liberalizmo svajonė 

paversti žmogaus teises tarsi gamtos jėga, ribojančia visų individų karą prieš visus ir valstybę naudoti 

savo galią prieš individus.      

Pirmuosius moderniojo mąstymo pradmenis visuomenės nariai įsisavina, kai jie demokratinio 

balsavimo būdu apriboja dviejų klasikinių socialinių institucijų – moralės ir religijos vaidmenį 

viešajame  gyvenime ir konstituciškai įtvirtina jų asmeninio pasirinkimo statusą. Toks pakeitimas yra 

esmingas bent dviem aspektais: 1) liberaliosios demokratijos visuomenės socialinė struktūra toliau 

konstruojama tik teisės kaip vienintelės socialinės institucijos pagrindu; 2) moralės ir religijos kaip 

socialinių institucijų statuso „pakeitimas“ teikia formalias prielaidas įteisinti moralinį ir religinį 

reliatyvizmą ir šiuo pagrindu formuoti vertybiniu požiūriu pliuralistinę visuomenę, kurios  

integralumas liberalios demokratijos sąlygomis palaipsniui virsta sunkiai sprendžiama kompleksine 

problema.      

Dabar Vakarų pasaulyje demokratija suprantama kaip „liberalioji demokratija“, kurios 

būdingi bruožai yra ne tik laisvi ir teisingi rinkimai, bet ir įstatymo viršenybė, aukščiausios valdžios 

šakų atskyrimas ir pagrindinių laisvių – žodžio, susirinkimų, religinių įsitikinimų ir nuosavybės 

valdymo laisvės - konstitucinis įteisinimas. Europos Bendrijos virtimo besiplečiančia Europos 

Sąjunga procese buvo institucionalizuota  ES šalių-valstybių ir ES valdymo institucijų teisėkūros ir 

teisės įgyvendinimo konstitucinės priežiūros sistema. Laipsniškai viešoji politika turi vis labiau 

paklusti konstitucinės jurisprudencijos reikalavimams. Tačiau šis procesas yra prieštaringas: a) viena 

vertus, vyksta teisės politikos ir konstitucionalizmo ryšio inversija: valstybinė politika vis mažiau 

kuria konstitucinę jurisprudenciją, o vis labiau su jai subordinuojama; b) bet kita vertus, pastebimas 

įtampos augimas tarp teisinės valstybės politinio valdymo institucijų ir teisingumo vykdymo 

institucijų. Atskirais atvejais ši įtampa virsta atvirais institucijų konfliktais (tiek ES nacionalinių 

valstybių lygmeniu, pvz., Belgijos, Lenkijos, Vengrijos vidus politikoje, tiek ES valdymo institucijų 

lygmeniu). 

Tai reiškia, kad dėl įvairių vis intensyviau globalizuojamų priežasčių (pvz., migracijos, 

demografijos, išteklių paskirstymo, ekonominio šalių neaugimo) pastaruoju metu pastebimai ryškėja 

demokratijos ir laisvės skirtis: demokratija veikia mažėjant laisvės (Freedom in the World 2011). 

Tikėtina, kad šio proceso dauguma Vakarų pasaulio žmonių nepastebi, nes jų sąmonėje demokratijos 

ir liberalizmo, liberalizmo ir laisvės, laisvės ir teisingos politinės sąrangos prasmės yra tiek 

                                                 
133 Berlin I.Vienovė ir įvairovė. – Vilnius: Amžius, 1995. P. 160. 
134 Reynolds P.A. An Introduction to International Relations. - London: Longman, 1980. P. 47-48. 
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susipynusios, kad susiformavęs „demokratijos“ ir „geros vyriausybės“ tapatumo vaizdinys pavertė 

„demokratijos“ terminą analitiškai nenaudingu135.  Kita vertus, demokratija gali būti ir neliberali: 

tokių šalių buvo Europoje XX a. pirmoje pusėje ir tokios yra dauguma Rytų posovietinių ir Afrikos 

valstybių136. Globalizacijos intensyvėjimo procese šio tipo valstybių pastebimai daugėja. Todėl 

galima prognozuoti, kad ES valdymo institucijų pavėluotas ir netinkamas ES šalių-valstybių 

įsitraukimas į Artimųjų Rytų regione išplitusio saugumo ir laisvės konflikto padarinių neutralizavimą 

labai neigiamai atsilieps pačiai Europos Sąjungai: jos viduje ne tik augs saugumo ir laisvės įtampa, 

bet ir aštrės liberaliosios demokratijos ir neliberaliosios demokratijos sampratų konfliktas. Tai 

neigiamai įtakos politikos konstitucionalizaciją, ypač intensyvėjančios globalizacijos sąlygomis. 

 

Globalizacija kaip teisės politikos konstitucionalizaciją ribojantis veiksnys  

 

Globalizacijos apibrežtis. Globalizacija yra daugiadimensis socialinių procesų rinkinys, 

kuris sukuria, daugina, diferencijuoja ir intensyvina socialinę tarpusavio priklausomybę bei 

socialinius mainus ir tuo pat metu leidžia giliau suvokti stiprėjančius ryšius tarp to, kas lokalu ir 

tolima (M. B. Steger). Pagrindinės globalizacijos dimensijos yra ekonominė, politinė, kultūrinė ir 

ideologinė. Kiekviena dimensija yra susijusi su individų ir jų grupių tinklų veikla, kuri ne tik remiasi 

funkcionuojančia teise, bet ir kuria naujas socialinės elgsenos taisykles. 

  Ekonominė globalizacija atspindi tarpusavio priklausomybės intensyvėjimą ir didėjimą 

visame pasaulyje. Kapitalo ir technologijų judėjimas skatina prekybos ir paslaugų plėtrą. Rinka, 

apėmusi visą pasaulį, sukūrė naujus atskirų šalių ekonomikų ryšius. Susikūrė didelės 

transnacionalinės korporacijos, įtakingi transnacionaliniai dariniai, regioninės prekybos sistemos - 

svarbiausieji XXI amžiaus globalios ekonominės tvarkos produktai. Ekonomikos globalizacijos 

kontekste dažniausiai minimos trys organizacijos - TVF, Pasaulo bankas ir PPO, kurioms suteiktos 

privilegijuotos galios kuriant ir įgyvendinant globalios ekonomikos taisykles.  

Ekonominė globalizacija nėra atsieta nuo politinio aspekto. Politinė globalizacija - tai 

politinių sąveikų intensyvėjimo stiprėjimas ir plėtra visame pasaulyje. Politinės globalizacijos 

procesai kelia daug klausimų, susijusių su valstybės suverenitetu, didėjančia tarpvyriausybinių 

organizacijų įtaka, regioninio ir globalaus valdymo ateitimi. Moderni tautinės valstybės sistema 

remiasi psichologiniu pagrindu ir kultūriniu apibendrinimu, perteikiamu egzistencinio saugumo bei 

istorinio tęstinumo jausmu, kartu ir reikalavimu piliečiams būti lojaliais net blogiausiu atveju. Tačiau 

dabartinė globalizacija sumenkino kai kurias įprastas ribas tarp vidaus ir užsienio politikos, 

skatindama virš teritorinių socialinių erdvių ir institucijų plėtrą, kas savo ruožtu griauna tradicines 

politikos sanklodas.  Todėl, kaip teisingai įžvelgia  M. Stegeris, XXI amžiaus pradžioje pasaulis 

atsidūrė pereinamojoje padėtyje tarp modernių tautinių valstybių sistemos ir postmodernių globalaus 

valdymo struktūrų tinklo, susidedančio iš vietos ir provincijų valdžios, regioninių blokų, tarptautinių 

organizacijų ir privačių tautinių bei tarptautinių asociacijų, veikiančių remianti bendromis normomis 

ir interesais137.  

Kultūrinė globalizacija reiškia kultūros srautų intensyvinimą ir plėtrą visam pasaulyje. Kai 

kalbame apie kažką "kultūrinio", turime reikalų su simbolinėmis konstrukcijomis, išraiškomis, 

reikšmėmis. Svarbiausios simbolinės išraiškos formos yra kalba, muzika ir vaizdai. Kultūros įtaka 

šiais laikais gerokai viršija ankstesnių metų lygį. Pasitelkiant internetą ir kitas naujausias 

technologijas, vyraujančios mūsų laikų simbolių sistemos, tokios kaip individualizmas, 

vartotojiškumas, įvairūs religiniai diskursai, plinta daug laisviau ir plačiau, nei kada nors anksčiau. 

Kadangi vaizdai ir idėjos gali būti lengviau bei greičiau perduodami iš vienos vietos į kitą, jie labai 

                                                 
135 Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами.  Москва: Ладомир, 2004. 

С. 8. 
136 Ten pat. P.98-104. 
137 Steger M. B. Globalizacija. Labai trumpasįvadas. Vilnius: Eugrimas, 2008. P. 106-111. 
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paveikia kasdienį žmogaus gyvenimą. 

Globaliuosius kultūros srautus daugiausia generuoja ir valdo globalios žiniasklaidos 

imperijos, savo informacijai skleisti besinaudojančios galingomis komunikacijų technologijomis. 

Užpildydamos globalią kultūrinę erdvę šabloniškomis TV programomis ir lėkštomis  reklamomis, 

šios korporacijos vis labiau formuoja pasaulyje žmonių identitetą ir troškimus. Per pastaruosius du 

dešimtmečius nedidelė gigantiškos TNK žmonių grupė ėmė vyrauti pasaulinėje reklamoje, naujienų, 

televizijos ir filmų rinkoje138.   

Ideologiją galima apibrėžti kaip visuotinai priimtinų idėjų sistemą, šabloninius įsitikinimus, 

normas ir vertybes, kuriomis vadovaujamasi, idealus, kuriuos tam tikra žmonių grupė suvokia kaip 

tiesą. Ideologijos suteikia individams vientisą pasaulio vaizdą, ne tik tokio pasaulio, koks jis yra, bet 

ir koks turėtų būti. Jos leidžia nepaprastai sudėtingą žmonių bendruomenės patirtį paversti visiškai 

paprastu, nors dažnai iškreiptu, vaizdiniu. Kartu jos yra socialinės ir politinės veiklos kelrodė bei 

kompasas.  

Įtakingi globalizmo propaguotojai ir gynėjai ideologinės globalizacijos teiginius kaip šūkius 

reguliariai pateikia savo pareiškimuose, kalbose ir rašiniuose. Iš jų turinio analizės M. Stegeris 

išskiria penkis svarbiausius ideologinės globalizacijos šūkius139: 

          1. Globalizacija - tai rinkos liberalizavimas ir globali integracija. 

          2. Globalizacija neišvengiama ir negrįžtama. 

          3. Už globalizaciją niekas neatsako. 

          4. Globalizacija kiekvienam naudinga. 

          5. Globalizacija padeda demokratijos plėtrai visame pasaulyje. 

Kritiškas žvilgsnis į penkis svarbiausius globalizmo šūkius leidžia manyti, jog neoliberali 

globalizacijos retorika yra ideologizuota dėl to, kad ji yra politiškai motyvuota ir siekianti sudaryti 

vaizdą apie globalizaciją, kaip saugančią ir stiprinančią dabartinius asimetrinius galios santykius. 

Kitaip tariant, globalizacijos ideologija viena vertus, skatina galios ir politikos išsiskyrimą. Šiame 

kontekste iškyla tinklo visuomenės subjektų teisinės atsakomybės klausimas, į kurį vengiama pateikti 

atsakymų. Todėl kita vertus, tokį vykstantį galios ir politikos išsiskyrimą siekia užmaskuoti. 

Globalizacijos pagrindiniai bruožai. Globalizacija yra kur kas daugiau nei ekonomikos 

globalizacija, nes visą pasaulį apėmusio socialinio ryšių ir santykių susisaistymo, kuris yra nuolatos 

besiplečiantis ir sudėtingėjantis, poveikyje vyksta "epochinė slinktis kultūrinėje pasaulėžiūroje"140. 

Tai atspindi ir globalizacijos apibrėžimų įvairovė. Jų analizė išskiria keturis svarbius globalizacijos 

bruožus, kurie yra141:  

1. Globalizacija sukuria naujus ir plečia jau egzistuojančius socialinės veiklos tinklus ir 

formas, vis labiau peržengiančius ligšiolines politines, ekonomines, kultūrines ir geografines  ribas. 

Pavyzdžiui, šiuolaikinės palydovinės televizijos korporacijos kūrimas įmanomas derinant 

profesionalų darbą, technologines inovacijas ir politinius sprendimus, leidžiančius atsirasti naujai 

socialinei tvarkai, o ne keičiantis seniai egzistuojančioms patriarchalinėms/parapijinėms sanklodoms. 

2. Globalizacija pasireiškia socialinių santykių, veiksmų ir tarpusavio priklausomybės plėtra 

bei įtampa. Pavyzdžiui, finansinės rinkos išsiplėtė po visą pasaulį, o elektroninė prekyba vyksta ištisą 

parą. Visuose kontinentuose atsirado gigantiški prekybos centrai, siūlantys vartotojams prekių iš visų 

pasaulio regionų, įskaitant gaminius, kurių atskiri komponentai pagaminti skirtingose šalyse.  

Socialinės įtampos didėjimas pastebimas ne tik komercinėse įmonėse ar valstybėse, bet ir  

nevyriausybinėse organizacijose ar regioninėse ir globaliose institucijose, pavyzdžiui, tokiose kaip 

Jungtinės Tautos, Europos Sąjunga, Pietryčių Azijos valstybių asociacija, Pietų bendroji rinka, 

Gydytojai be sienų, Pasaulio prekybos organizacija ir t.t. 

3. Globalizacijai būdinga socialinių mainų ir veiklos intensyvėjimas ir greitėjimas. Internetas  

                                                 
138Ten pat. P. 122-129. 
139Ten pat. P. 148-169. 
140 Tomlinson J. Globalizacija ir kultūra. Vilnius: Mintis, 2002. P.48. 
141 Steger M. B. Globalizacija. Labai trumpas įvadas. Vilnius: Eugrimas, 2008. P. 31-36. 
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perduoda informaciją iš toli per sekundę, o palydovinis ryšys leidžia vartotojams gyvai stebėti toli 

vykstančius dalykus. Neatsitiktinai Anthony Giddensas pabrėžia, kad pasaulinė socialinių santykių 

globalizacja reiškia, kad vietiniams įvykiams daro įtaką tai, kas vyksta labai toli, ir atvirkščiai. Kitaip 

tariant, iš pažiūros priešingi dalykai - lokalūs ir globalūs - iš tikrųjų veikia vienas kitą. "Lokalus" ir 

"globalus" yra griežčiausios sąvokos tos erdvinės terpės, kurioje pagrindinė dalis vadinama  

"nacionalinė" ar "regioninė". Kaip pažymėjo ispanų sociologas Manuelis Castellsas, globalios "tinklo 

bendruomenės" atsiradimas nebūtų įmanomas be technologininės revoliucijos - greitų informacijos ir 

jos perdavimo technologijų plėtros galimybių.    

4. Globalizacija priklauso nuo žmogiškųjų stiprėjančių socialinių tarpusavio ryšių suvokimo 

bei socialinių sąveikų greitėjimo. Žmonių subjektyvus supratimas apie geografinių sienų ir atstumų 

reikšmės mažėjimą skatina jausmą, kad jie yra globalaus pasaulio dalis. Tas jausmas, stiprinamas 

kasdienės patirties, vis labiau jaučiama globali tarpusavio priklausomybė keičia individualų ir 

kolektyvinį žmonių mąstymą ir veikimo būdus. Tai reiškia, kad socialinių tarpusavio sąveikų ir 

tarpusavio priklausomybių kūrimui bei plėtrai atsirasti nepakanka vien objektyvių galimybių 

materialiniu lygmeniu. Visa tai paprastai neatsiranda be subjektyvaus žmogaus sąmonės elemento 

(Rolandas Robertsonas).   

Globalizacijos poveikis politikos ir teisės santykiui bei demokratijos raidai. Globalizacija 

sukuria sąlygas atsirasti ir skleistis daugelypei valdymo struktūrai - globalaus valdymo tinkui, kurį 

sudaro skirtingos politinės ir teisinės galios subjektai - nacionalinės valstybės, tarptautinės 

institucijos, nacionalinių valstybių asociacijos, regionų bei vietos valdžios struktūros ir skirtingo 

lygmens nevyriausybinės organizacijos.  Todėl šiandieninėje tarptautinėje santvarkoje, viena vertus, 

tebegyvuoja suverenios valstybės sistema, bet, kita vertus, jau plėtojasi daugialypio valdymo 

sistemos. Ši hibridinė sistema sukelia ne tik įtampas, bet ir aštrias priešpriešas. Nėrai visiškai aišku, 

ar ji kaip nors sprendžia fundamentalias modernaus politinio mąstymo problemas, be kita ko, 

susijusias su tvarkos ir tolerancijos, demokratijos ir atsiskaitomybės bei teisėto valdymo pagrindimu 

(Manuel Castells). 

Kad ir kaip vertintume globalumo ideologiją, bet globalizacija kaip augantis susisaistymas 

realiai pasikėsina į demokratijos kaip tautos savarankiškos savivaldos esmę, nes sparčiai 

besikuriančios ir jau veikiančios viršvalstybinės institucijos bei kiti socialiniai dariniai, pvz., įvairūs 

socialiniai judėjimai, radikaliai įsibrauna į nacionalinės valstybės demokratinį valdymą. Ar 

globalizacijos sąlygomis tauta dar valdo savo valstybę? Sąžiningai atsakydami į šį klausimą turime 

pripažinti, kad tauta dalijasi valdymu su nekonstituciniais subjektais. Niekas tiksliai nežino, su 

kokiais subjektais ir kiek tauta dalijasi valdymu, nes globalių poveikių intensyvėjimo sąlygomis 

suaktualėjo tarpvalstybinės politikos erdvė, kurioje ieškant bendrų problemų sprendimų formuojasi 

„bendro likimo bendruomenė“. Todėl „vyriausybės ar valstybės – demokratinės arba kitokios – 

sąvoka nebegali toliau paprastai būti sąvoka, tinkama tam tikrai uždarai politinei bendruomenei arba 

nacionalinei valstybei apibrėžti. Bendros politinės lemties bendruomenė – savo likimą sprendžiantis 

kolektyviškumas – negali būti toliau suvokiama kaip viena nacionalinė valstybė.“142 „Instrumentinę 

nacionalinės valstybės galią iš esmės pakirto pagrindinių ekonominės veiklos formų globalizacija, 

medijų ir elektroninės komunikacijos globalizacija, nusikalstamumo globalizacija, socialinio protesto 

globalizacija ir tarptautinio terorizmo pavidalu besireiškianti maišto globalizacija.“143 Todėl 

neatsitiktinai kosmopolitinės demokratijos mokykla labiausiai plėtoja naują politinės bendruomenės 

sampratą, kurio „esmė yra naujas teisėtos politinės valdžios suvokimas. Politinė valdžia nebūtinai turi 

būti tradiciškai susieta su fiksuotomis sienomis ir ribota teritorija. Ją galima suprasti ir kaip 

pagrindinių demokratinių principų, ir kaip pagrindinių demokratinių teisių savybę, kuri gali būti 

įsišaknijusi įvairiose save reguliuojančiose sąjungose – nuo miestų, apskričių, valstijų iki nacionalinių 

                                                 
142 Held D., McGrew A., Goldblatt D., Perraton J. Globaliniai pokyčiai: politika, ekonomika ir kultūra. – Vilnius: Margi 

raštai, 2002. P. 482. 
143 Castells M. Informacijos amžius: ekonomika, visuomenė ir kultūra. Tapatumo galia 2. – Vilnius: Poligrafija ir 

informatika, 2006. P. 291. 
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valstybių, regionų ir platesnių pasaulio tinklų.“144 

Anot D. Heldo, „šiandieninėje tarptautinėje santvarkoje tebegyvuoja suverenios valstybės 

sistema, o kartu plėtojasi daugialypės valdymo struktūros. Ši hibridinė sistema sukelia ne tik įtampas, 

bet ir aštrias priešpriešas. Nėra visiškai aišku, ar ji kaip nors sprendžia fundamentalias modernaus 

politinio mąstymo problemas, be kita ko, susijusias su tvarkos ir tolerancijos, demokratijos ir 

atsiskaitomybės bei teisėto valdymo pagrindimu.“145 Taigi tikrasis veikiantis globalaus valdymo 

subjektas globalizuotame pasaulyje yra tinklo valstybė, pavyzdžiui, Europos Sąjunga, sudaryta iš 

nacionalinių valstybių, tarptautinių institucijų, nacionalinių valstybių asociacijų, regionų bei vietos 

valdžios struktūrų ir nevyriausybinių organizacijų. Būtent tinklo valstybė svarsto, tvarko ir sprendžia 

globalines, nacionalines ir vietines problemas. Nacionalinė valstybė yra tik vienas šio tinklo galios 

mazgų, teisės pagrindu bendraujantis su kitais galios mazgais ir negalintis nesiskaityti su galingiausių 

tinklo interesų vyravimu. Įvairių tinklo valstybės socialinių subjektų tarpusavio sąveika išryškina 

svarbiausius interesus, kurių įgyvendinimo procesuose persitvarko institucijos ir atskaitomybės 

mechanizmai, permąstomi suverenios valstybės principai. Šiuose procesuose keičiasi ir XX a. 

nacionalinės valstybės liberalios demokratijos samprata. Kas ir kokiais pagrindais valdo tinklo 

valstybę? Į šį klausimą neturime pagrįstų atsakymų. Iškyla ir tinklo valstybės demokratijos paskirties 

klausimas, į kurį norint atsakyti nepakanka vien laikytis politikos valdų siaurinimo ir individo 

pasirinkimo laisvės plėtimo ideologijos. Aštriai iškyla jų ribų problema. Ar iš tiesų tik individai ir jų 

santykiai rinkoje yra vienintelis laisvojo pasaulio visuomenių tvarkymosi būdas, kuris garantuoja 

teisingumą?  

Kitaip tariant, šiuolaikinė globali liberalioji demokratija formuojasi kaip tinklo valstybės 

subjektų demokratinės sąveikos praktika, kurioje siekiant jos vientiso stiprėjimo, turės įsitvirtinti 

labiau bendradarbiavimo nei konkurencijos vertybės ir socialinio elgesio normos, lemiančios 

nacionalinės demokratijos ir jos politinės sistemos subjektų sugebėjimų raidą įžvalgiai 

denacionalizuotis ir internacionalizuotis tiek, kad galėtų įgyvendinti nacionalinius interesus tautos ir 

tinklo valstybės erdvėse, pavyzdžiui, stiprinti tautos tapatybę, neaštrinant esminių nacionalizmo ir 

kosmopolitizmo prieštaravimų. Priešingu atveju nacionalinės ir tinklo valstybės demokratijų 

konfliktai gali virsti nauju separatizmo ir autoritarizmo raidos ciklu.    

 

Išvados 

 

1.Nacionalinės valstybės lygmeniu žmogaus teisių ir laisvių teisinės apsaugos ir gynimo 

konstitucinis įtvirtinimas laidavo kryptingą valstybės teisės politiką -  politikos 

konstitucionalizaciją(politikos ir konstitucionalizmo ryšio inversija): a)viena vertus, valstybinė 

politika yra vis labiau susiejama su konstitucine jurisprudencija; b) kita vertus, pastebimas įtampos 

augimas tarp teisinės valstybės politinio valdymo institucijų ir teisingumo vykdymo institucijų. 

Atskirais atvejais ši įtampa virsta atvirais institucijų konfliktais. Siekiant išvengti šios įtampos 

eskalvimo būtina pabrėžti valstybės politikų, pareigūnų ir tarnautojų teisinės kultūros ugdymo 

politikos prioritetą. 

2. Globalizacijos sąlygomis daugėja politikos ir socialinės elgsenos taisyklių kūrimo bei 

rėmimosi naujomis taisyklėmis subjektų, kurie veikia globalaus valdymo struktūrų tinkle. Tokį tinklą 

sudaro vietos ir provincijų valdžios struktūros, regioniniai blokai, tarptautinės organizacijos ir 

privačios tautinės bei tarptautinės asociacijos, veikiančios remiantis bendromis normomis ir 

interesais.   

3. Globalaus valdymo tinklo subjektai svarsto, tvarko ir sprendžia globalias, nacionalines ir 

vietines problemas. Jų politikos neriboja veikianti nacionalinė konstitucija. Tinklas nėra susietas su 
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jokia konstitucija. Todėl galima teigti, kad vis labiau aktualizuosis: a) tarptautinių teisingumo 

institucijų veikla; b) priimtų teisminių sprendimų vykdymo globalaus valdymo tinkle kontrolės 

mechanizmų kūrimas ir jų legimacija; c) globalaus valdymo tinklo konstitucijos poreikis.   
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Key words: Prosecutor's Office, reform, reconstruction, structure. 

 

Summary 

State prosecution is delegated with principal functions – effective public interest defence by using criminal and civil law 

methods, successful implementation requires constant moving forward on institutional level, because criminal activity 

also does not stand still. Prosecution system required changes – constant, systematic and thorough institutional and inter-

institutional self-analysis, implementation of state delegated functions by using new forms and methods. 

The fact that Lithuanian prosecution system required improvement because, for instance, in 2009 Ministry of Internal 

Affairs carried out a sociological poll, during which the answers of 320 persecutors, along with other officers, showed 

that when asked about the weakest areas of their institutions, they emphasized distribution of workload and work 

organization. Controversial persecution system reform was carried out in 2010-2012 and one of its aspects was essentially 

changed structure of territorial persecution offices. 

Unfortunately, persecution community considers the reform as negative, by emphasizing that the reorganization of the 

system is chaotic, the employers of persecution offices were suspended from solution of problems, persecutors with most 

experience are leaving the persecution service, the activity of persecution was de-organized, its structural units were 

disordered, the efficiency, motivation of personnel and other aspects decreased. 

 

Santrauka 

Prokuratūros reforma: ištakos ir  teritorinės prokuratūros struktūriniai pokyčiai 

Valstybės prokuratūrai deleguotos principinės funkcijos - veiksmingas viešojo intereso gynimas naudojant baudžiamosios 

ir civilinės teisės priemones, sėkmingas įgyvendinimas reikalauja nuolatinio institucinio judėjimo į priekį, nes ir 

nusikalstamumas nestovi vietoje. Prokuratūros sistemoje buvo būtini pokyčiai – pastovi, sisteminga ir nuosekli institucinė 

bei tarpinstitucinė savianalizė, valstybės deleguotų funkcijų įgyvendinimas naujomis formomis bei metodais. 

Tai, kad Lietuvos prokuratūros sistemą reikėjo tobulinti, rodo pvz.,2009 metais Vidaus reikalų ministerijos atliktos 

sociologinės apklausos, kurios metu kartu su kitais pareigūnais apklaustų 320 prokurorų rezultatai parodė, kad prokurorai, 

nurodydami silpniausias savo įstaigos sritis, akcentavo darbo krūvio paskirstymą bei darbo organizavimą.2010-2012 

metais buvo atlikta prieštaringai vertinama prokuratūros sistemos reforma, vienas iš kurios aspektų – esmingai pakeista 

teritorinių prokuratūrų struktūra.  

Deja, prokuratūros bendruomenė įvykdytą reformą vertina neigiamai, akcentuojant, jog sistemos reorganizacija yra 

chaotiška, prokuratūros darbuotojai buvo nušalinti nuo problemų sprendimo, tarnybą prokuratūroje palieka didžiausią 

patirtį turintys prokurorai, prokuratūros veikla buvo dezorganizuota, struktūriniai jos vienetai išderinti, krito veiklos 

efektyvumas, smuko personalo motyvacija ir pan. 

 

Įvadas 

 

 „Moderni ir efektyvi prokuratūros sistema, kuri turi atitinkamas galias, yra viešai atskaitinga 

ir nepriklausoma – tai esminė demokratinės visuomenės ir kiekvienos šiuolaikinės justicijos sistemos 

egzistavimo sąlyga“146. 

Regioninės teisėtvarkos institucijos yra sudėtinė ir nedaloma Lietuvos Respublikos 

teisėtvarkos institucijų dalis. Valstybėje nustatytas centralizuotas bei griežtas institucinės veiklos 

normatyvinis reglamentavimas.  

Kalbant apie prokuratūrai kaip institucijai deleguotų funkcijų regioninį įgyvendinimą vėlgi 

akcentuotina, kad prokuratūros institucijos vykdomos funkcijos bei prokurorų kompetencijos ribos 
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yra griežtai apibrėžtos įstatyminiame lygmenyje – Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, prokuratūros 

įstatyme, Baudžiamojo proceso kodekse ir kituose norminiuose aktuose. 

Regioninis institucinis teisėtvarkos įstaigos savarankiškumas darbo organizavimo schemos  

prasme(įstaigos struktūra, funkcijos, personalo kiekybė ir pan.), negalimas, tai suprantama bei 

pateisinama. Tačiau kasdienių, nors ir imperatyviai apibrėžtų, darbinių funkcijų vykdymo prasme  

savarankiškumas(nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės normų reglamentavimo) yra. Akcentuotina, jog 

toks savarankiškumas yra būtinas bei toleruotinas, nes tik tokia institucinė vidinė darbo organizavimo 

forma ir būdas gali užtikrinti tinkamą ir tikslų, „gyvą“ institucijai deleguotų funkcijų realizavimą, 

taip išvengiant institucinio „valdiškumo“.  

Prokuratūros institucijoje per trumpą laiką - nuo 2010 m. iki 2012 m., buvo atlikti dideli 

pokyčiai, susiję su įstaigos struktūra, personalu bei funkcijų perskirstymu. Prokuratūros veiklos 2012 

metais veiklos ataskaitoje skambiai deklaruojama – „2012-ieji mūsų institucijai buvo ypač 

reikšmingi, drįsčiau sakyti – istoriniai. Baigta prokuratūros pertvarka, patvirtinta nauja, Europos 

standartus atitinkanti, struktūra,  kurios uždavinius ir tikslus sąlygojo daugybė per pastaruosius dešimt 

metų atliktų tyrimų, studijų ir auditų“147. 

Atsinaujinimas, arba pokyčiai, nediskutuotina, yra  nuolat reikalingi, jei siekiama efektyvinti 

įstaigos veiklą. Siekiant neginčytinai pozityvių tikslų - padidinti prokuratūros veiklos efektyvumą, 

keisti jos vaidmenį justicijos sistemoje, valdymo struktūrą ir stilių, bylų nagrinėjimo tvarką, 

prokurorams sudaryti geresnes karjeros galimybes, taupant turimus išteklius ir pan., buvo ir yra 

reformuojamos ir kitų šalių prokuratūros. Tačiau Lietuvos prokuratūros sistemoje tai buvo padaryta 

vienomis iš nekvalifikuočiausių formomis ir būdais. Įgyvendintos reformos išdavoje įstaigos 

struktūra pakeista iš esmės. Sūduvos regione procesinę veiklą vykdžiusių apylinkių prokuratūrų 

(pranešimo rengimo metu – vienos Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės 

prokuratūros), funkcijų apimtis esmingai kito – nuo procesinės atsakomybės už visas regione 

vykdomas nusikalstamas veikas, neišskiriant ir labai sunkių nusikaltimų, iki funkcijų apribojimo –

apylinkės prokuratūros procesinės atsakomybės ribose paliekant tik pakankamai nedidelę dalį 

nusikalstamų veikų. 

Iš pirmo žvilgsnio, be gilesnės analizės, gali susidaryti įspūdis, kad struktūros reformos vienas 

iš uždavinių buvo, būtent, orientuoti ir užtikrinti regioninės specifikos uždavinių sprendimą. Tačiau 

pats struktūros sukūrimas, jei jis funkcijų vykdymo prasme „ yra negyvas“, o jis toks yra - tokių 

uždavinių iš esmės spręsti tikrai negali ir negalės. Institucijoje reikalingi pokyčiai, tačiau jie turi būti 

pasverti, kryptingi ir racionalūs. 

 

Temos aktualumas. Įvykdyta prokuratūros reforma yra vienintelė bei esminė šios svarbios 

teisėtvarkos institucijos pertvarka, kurią neigiamai vertino ir tebevertina didžioji dalis prokuratūros 

bendruomenės. Iki šiol netyla diskusijos dėl atliktų pertvarkų racionalumo bei konkrečiais pozityviai 

vertintinais kiekybiniais ir (ar) kokybiniais rodikliais grindžiamų rezultatų pasiekimo.  

 

Tikslas:i šanalizuoti prokuratūros sistemos reformos ištakas, įvertint iprokuratūros sistemos 

struktūrines pertvarkas konkrečios teritorinės prokuratūros – Kauno apygardos prokuratūros 

Marijampolės apylinkės prokuratūros lygmenyje.  

 

Darbo objektas: prokuratūros sitsemos reformos ištakos, Kauno apygardos prokuratūros 

Marijampolės apylinkės prokuratūros struktūriniai pokyčiai. 

 

Uždaviniai:  

 išanalizuoti prokuratūros sistemos reformos ištakas, įvertinti ar reforma buvo būtina; 

                                                 
147

 Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2012 metais 

ataskaita//www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2015/12/ataskaita-2012.pdf; prisijungimo laikas: 2016-04-14.  

http://www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2015/12/ataskaita-2012.pdf
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 apžvelgti Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros 

struktūrinius pokyčius bei įvertinti reformos naudingumą struktūriniu aspektu. 

 

Darbo metodai: literatūros šaltinių apžvalga ir analizė, lyginimas. 

 

 

Prokuratūros sistemos reformos ištakos 

 

Prokuratūros sistemoje, kaip ir kiekvienoje gyvoje struktūroje, būtini nuolatiniai pokyčiai – 

pastovi, sisteminga ir nuosekli institucinė bei tarpinstitucinė savianalizė, valstybės deleguotų funkcijų 

įgyvendinimas naujomis formomis bei metodais. Galiausiai - viena iš principinių prokuratūrai 

deleguotų funkcijų – veiksmingas viešojo intereso gynimas naudojant baudžiamosios ir civilinės 

teisės priemones, reikalauja nuolatinio institucinio judėjimo į priekį, nes ir nusikalstamumas nestovi 

vietoje, o vystosi – atsiranda naujos nusikalstamos veikos, kinta baudžiamųjų įstatymų uždraustų 

veikų išraiškos formos ir pan.  

Būtina „(...) nauja, aukštesnė už buvusią, įstaigos darbo kokybė, nes tik tai pateisina jos 

dalyvių ir Valstybės, o tuo pačiu ir mokesčių mokėtojų patirtus nuostolius“148. 
Lietuvos Respublikos prokuratūroje esminiai struktūros ir veiklos pertvarkymai vyko po 1990 m.: 

1991 m. buvo formuojama prokuratūros struktūra, jungiamos didžiųjų miestų rajonų prokuratūros, 1995 

m. įsteigiamos apygardų prokuratūros, o 2003 m. iš dalies pertvarkyta apygardų ir didžiųjų miestų 

apylinkių prokuratūrų struktūra. Prisitaikant prie nuolat kintančių poreikių daugiausia struktūros 

pertvarkymų patyrė Generalinė prokuratūra, mažiausiai tokių pakeitimų įvyko mažesnėse teritorinėse 

prokuratūrose. 

2003 metai itin svarbūs prokuratūros sistemai, nes įsigaliojo ne tik kokybiškai nauji 

nacionaliniai baudžiamasis bei baudžiamojo proceso kodeksai, kurių normų įgyvendinimas 

betarpiškai susijęs su prokuratūros funkcijomis, tačiau ir kokybiškai naujas Prokuratūros įstatymas.  

Šiais metais kartu su Teisės universitetu (pagal Danijos FEU projektą) buvo atliktas vertikalusis 

prokuratūros sandaros funkcijų auditas, „Prokuratūros įstatymas panaikino karinės sistemos reliktą – 

prokurorų statutinius santykius ir galutinai suformavo taip vadinamą „tiltą“ tarp prokurorų ir 

teisėjų“149. 

Tais pačiais metais Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos analizei buvo pasitelkti 

Vokietijos ir Austrijos ekspertai. Gauti šie ekspertų esminiai pasiūlymai dėl struktūrinių bei funkcinių 

pertvarkų: 

 apylinkių prokurorų kompetencija koncentruotina apygardų prokuratūrose; 

 prokurorai atlaisvintini nuo rutininių darbų, tokių kaip bylų administravimas; 

 didintina kiekybė bylų, baigiamų supaprastinto proceso tvarka(be žodinio teisminio 

nagrinėjimo).  

2005 metais Valstybės Kontrolės atlikto prokuratūros darbo audito išvadose, kuriose pabrėžta, 

kad prokuroro statusas nepagrįstai suteiktas pareigybėms, kurioms priskirtos funkcijos, tiesiogiai 

nesusijusios su ikiteisminiu tyrimu, valstybinio kaltinimo palaikymu ir nuosprendžių vykdymo kontrole. 

Netolygiai paskirstyti darbo krūviai tarp teritorinių prokuratūrų, kas gali neigiamai įtakoti prokuratūros 

darbo kokybę. 

Be to, Lietuvos Respublikos prokuratūros atstovai, siekdami susipažinti su gerąja praktika 

organizuojant prokuratūros veiklą, lankėsi užsienio šalyse: 

                                                 
148 A.Sakalas Prokuratūros reforma – tik dėl akių ar dėl būtinybės?//http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/asakalas-

prokuraturos-reforma-tik-del-akiu-ar-del-butinybes.d?id=59058657; prisijungimo laikas: 2016-04-14. 
149 2003 metų prokuratūros veiklos ataskaita//www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2015/12/ataskaita_2003.pdf; 

prisijungimo laikas: 2016-04-14. 

 

http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/asakalas-prokuraturos-reforma-tik-del-akiu-ar-del-butinybes.d?id=59058657
http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/asakalas-prokuraturos-reforma-tik-del-akiu-ar-del-butinybes.d?id=59058657
http://www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2015/12/ataskaita_2003.pdf


 

100 

- 2008 metais lankėsi Danijos Karalystėje, kur susipažino su šioje valstybėje įvykdyta 

prokuratūros reforma -Danijoje buvo sustambintos prokuratūros -vietoje 54 apylinkių prokuratūrų 

liko 12 teritorinių prokuratūrų; 

- 2010 metais Latvijos ir Estijos Respublikose, kur itin pozityviai įvertinta praktika, kuomet 

Latvijoje net 80 proc. teismui perduotų baudžiamųjų bylų, kaltinamajam prisipažinus, užbaigiama 

supaprastinto proceso tvarka, apie 2 proc. – kaltinimo ir gynybos derybų būdu. Estijoje iki 2004 m. 

funkcionavo 3 pakopų prokuratūra, tačiau atlikus struktūrinę ir personalo reorganizaciją pereita prie 

dviejų pakopų – Generalinės prokuratūros ir 4 teritorinių prokuratūrų.  

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2010 m. sausio 15 d. sprendimu Nr. SV-S-534, buvo 

sudaryta darbo grupė „Lietuvos Respublikos prokuratūros teisinei padėčiai ir vietai valstybės valdžios 

institucijų sistemoje nustatyti“. Iškeltas tikslas - išnagrinėti Lietuvos Respublikos prokuratūros 

teisinės padėties ir vietos valstybės valdžios institucijų sistemoje kaitos, taip pat prokuratūros 

sistemos ir vadovaujančių pareigūnų tarnybos eigos pakeitimo galimybes ir parengti atitinkamų teisės 

aktų pakeitimo ir papildymo projektus. 

Be to, 2010 m. liepos 21 d. pareigas pradėjęs eiti naujasis generalinis prokuroras D.Valys 

sudarė darbo grupę, kuriai pavedė parengti pasiūlymus dėl prokuratūros struktūros pertvarkymo ir 

funkcijų tarp Generalinės prokuratūros ir teritorinių prokuratūrų perskirstymo.„ Apibendrinusi 

nurodytą medžiagą bei atsižvelgdama į tai, kad padalinių stambinimo keliu ėjo ir Lietuvos policija, 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Muitinės kriminalinė tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, 

2010 m. lapkričio mėn. prokuratūros ir kitų institucijų ekspertų darbo grupė, į kurios sudėtį įėjo visų 

grandžių ir visiems regionams atstovaujantys prokurorai, pateikė pasiūlymus dėl prokuratūros pertvarkos, 

o vėliau kartu su Prezidento institucijos ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovais parengė 

Prokuratūros įstatymo pakeitimo projektą“150. 

2011 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimo priėmė Lietuvos Respublikos 

prokuratūros įstatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 

37, 40, 41, 44, 47, 52 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 34-1, 39-1 straipsniais 

ir 38 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas, kuris įsigaliojo 2012 sausio 1 d. Būtent šis 

įstatymas buvo tiesioginis ir betarpiškas pagrindas prokuratūros sistemos reformai.  

Darytina išvada, kad prokuratūros sistemos pertvarka buvo būtina bei pribrendusi, tačiau tam 

nebuvo tinkamai pasiruošta – sprendimai dėl esminių struktūros bei pareigybių pokyčių priimti 

vienvaldiškai, neįtraukus į diskusiją visų grandžių teritorinių prokuratūrų darbuotojų; darbuotojai 

nebuvo iš anksto parengti reformai – jiems turėjo būti nuosekliai bei sistemingai pateikiama išsami 

informacija apie numatytus reformos žingsnius, akcentuojant jų poreikį bei naudą sistemai ir 

valstybei.  

 

Teritorinės prokuratūros struktūriniai pokyčiai 

Teritorinių prokuratūrų struktūrinė pertvarka buvo vykdoma dviem etapais: 

 Pirmasis etapas (baigtas 2012 m. gegužės 4 d.) - apygardų prokuratūros sujungtos su jų 

veiklos teritorijoje veiksiančiomis apylinkių prokuratūromis, nustatyta suvienodinta 5 apygardų 

prokuratūrų struktūra bei įsteigti specializuoti skyriai. Iki tol veikusios 56 teritorinės prokuratūros buvo 

pertvarkytos į 5 apygardų prokuratūros. Marijampolės, Vilkaviškio, šakių ir Jurbarko rajonų apylinkių 

prokuratūros inkorporuotos į Kauno apygardos prokuratūros sudėtį.  
 

                                                 
150 Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2012 metais 

ataskaita//www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2015/12/ataskaita-2012.pdf; prisijungimo laikas: 2016-04-14. 

http://www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2015/12/ataskaita-2012.pdf
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1 pav. Teritorinių prokuratūrų sistema prieš pirmąjį reformos etapą ir po jo 

 

 
 „Įgyvendinant naujos prokuratūros struktūros pakeitimų pirmąjį etapą, keičiami ir 

pareigybių etatų sąrašai. Dėl to bus įteikti įspėjimo apie atleidimą lapeliai 44 apygardų prokuratūrų 

vyriausiųjų prokurorų pavaduotojams ir padalinių vyriausiesiems prokurorams, taip pat kai kuriems 

apylinkių prokuratūrų darbuotojams“151. 

 Antrasis etapas(baigtas 2012 m. rugsėjo 11 d.) - sustambinti apygardų prokuratūrų 

padaliniai – apylinkių prokuratūros. Pradėjo veikti 10 apylinkių prokuratūrų, kurių veiklos teritorijos 

suderintos su teismų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų veiklos teritorijomis. Teritorinės prokuratūros struktūrą 

sudarė centrinė prokuratūros buveinė Marijampolės mieste bei nutolusios prokurorų darbo vietos 

Vilkaviškio, Šakių bei Jurbarko miestuose.  
 

2 pav. Teritorinės prokuratūros struktūra po reformos antrojo etapo 

 
 

Prokuratūros veiklos 2012 metais ataskaitoje kaip didelis pasiekimas deklaruojama faktas, kad 

įvykdžius struktūrinę prokuratūros reformą, ženkliai sumažėjo vadovaujančių pareigybių skaičius – 

„struktūros pakeitimas leido daugiau nei perpus sumažinti vadovų skaičių – iš 190 vyriausiųjų prokurorų 

ir jų pavaduotojų liko 91“152.Iki reformos prokurorų – vadovaujančių prokurorų santykis teritorinėse 

prokuratūrose buvo paskirstytas taip: 

 

                                                 
151 Prokuratūros reforma: atleisti 44 pavaduotojai, padalinių vyriausieji prokurorai ir kiti 

darbuotojai//http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/patvirtinta-nauja-prokuraturos-struktura-56-187978; 

prisijungimo laikas: 2016-04-14. 
152 Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2012 metais 

ataskaita//www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2015/12/ataskaita-2012.pdf; prisijungimo laikas: 2016-04-14. 

Marijampolės rajono apylinkės prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės 

rajono apylinkės prokuratūra

Šakių rajono apylinkės prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros Šakių rajono 

apylinkės prokuratūra

Jurbarko rajono apylinkės prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros Jurbarko 

rajono apylinkės prokuratūra

Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros Vilkaviškio 

rajono apylinkės prokuratūra

Kauno 
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prokuratūra
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Marijampolės rajono apylinkės prokuratūra 
Vyriausiasis prokuroras ir vienas vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Iš viso 18 prokurorų 

 
Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūra 

Vyriausiasis prokuroras ir vienas vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Iš viso 7 prokurorai 
 

Jurbarko rajono apylinkės prokuratūra 
Vyriausiasis prokuroras  Iš viso 5 prokurorai 

 
Šakių rajono apylinkės prokuratūra 

Vyriausiasis prokuroras  Iš viso 4 prokurorai 
 

Po antrojo reformos etapo šis santykis pakito esmingai: 

 

Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūra 
Vyriausiasis prokuroras ir du vyriausiojo prokuroro pavaduotojai Iš viso 34 prokurorai 

 

Atrojo etapo būtinumą prokuratūros vadovas grindė šiais motyvais  – „teritorinių prokuratūrų 

stambinimas ir didesnių įgaliojimų suteikimas jų vadovams leis tolygiau paskirstyti darbus, siekti 

prokurorų specializacijos, išgryninti prokurorų funkcijas, atsisakyti jų dubliavimo, siekti didesnės 

prokuroro atsakomybės, kad tas pats prokuroras dalyvautų byloje nuo ikiteisminio tyrimo pradžios 

iki bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme“153. 
Akcentuotina, kad Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros 

vyriausiojo prokuroro antrajam pavaduotojui, kurio darbo vieta Jurbarko mieste, nutraukus darbo 

santykius, nuo 2015 m. balandžio 23 d. generalinio prokuroro įsakymu ši pareigybė buvo apskritai 

panaikinta. Didelėje proceso veiklos teritorijoje, kurią sudaro Marijampolės, Kazlų Rūdos, 

Kalvarijos, Vilkaviškio rajono, Šakių rajono ir Jurbarko rajono savivaldybės (dirba 27 prokurorai, 4 

valstybės tarnautojai ir 16 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis), teritorinės prokuratūros veiklą 

organizuoja vyriausiasis prokuroras ir vienas vyriausiojo prokuroro pavaduotojas.  
Sistemiškai analizuojant tokio sprendimo motyvus vertintini tokie aspektai: 

- Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2012 metais ataskaitoje akcentuota, kad  
„Europos veiksmingo teisingumo komisijos (CEPEJ) 2010 m. duomenimis, Lietuva tarp 47 Europos 

valstybių pasižymėjo didžiausiu prokurorų skaičiumi, tenkančiu 100 tūkst. šalies gyventojų, ir užėmė 3 

vietą pagal prokurorus aptarnaujančio personalo gausą. Abu šie kriterijai Europos vidurkį viršijo dvigubai, 

o vieno Lietuvos prokuroro vidutiniškai perduodamų bylų teismui skaičius buvo vienas žemiausių 

rodiklių Europoje“154.Anot generalinio prokuroro, "šie duomenys patvirtina mažą mūsų šalies 

prokuratūros veiklos efektyvumą ir pokyčių prokuratūros sistemoje būtinybę. Reforma būtent ir 

siekiama priartinti prokuratūrą prie Europos modelio"155 

- Toje pačioje ataskaitoje konstatuojama, jog per dvejus metus prokurorų skaičius sumažėjo 

9 proc., o naujų prokurorų nebuvo priimta nei vieno.  

Akivaizdu, kad sprendimai tiek dėl naujų prokurorų nepriėmimo, tiek dėl atsilaisvinusių 

esamų pareigybių naikinimo, nulemti tik personalo politikos formalaus kiekybinio rodiklio – bet 

kokiomis priemonėmis mažinti prokurorų skaičių, tenkantį 100 tūkstančių šalies gyventojų. Tuo tarpu 

specifiniai kiekybiniai ir kokybiniai Lietuvos prokurorams deleguotų funkcijų įgyvendinimo rodikliai (tai, 

                                                 
153 D. Valys: prokuratūros reforma priartins sistemą prie Europos modelio//http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-

01-16-d-valys-prokuraturos-reforma-priartins-sistema-prie-europos-modelio/75459; prisijungimo laikas: 2016-04-14. 
154 Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2012 metais 

ataskaita//www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2015/12/ataskaita-2012.pdf; prisijungimo laikas: 2016-04-14. 
155 D. Valys: prokuratūros reforma priartins sistemą prie Europos modelio//http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-

01-16-d-valys-prokuraturos-reforma-priartins-sistema-prie-europos-modelio/75459; prisijungimo laikas: 2016-04-14. 
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jog kitose Europos Sąjungos šalyse ženkliai didesnis prokurorų padėjėjų skaičius, baudžiamosios 

politikos specifika ir pan.) palikti nuošalyje.  
Akcentuotina, kad pasikeitus teritorinės prokuratūros struktūrai, kai kuriose proceso veiklos 

teritorijose prokuroro funkcijų įgyvendinimas ne tik kad nepagerėjo, tačiau priešingai – tapo esmingai 

apsunkintas. Antai darbo vietoje Šakų mieste po reformos liko tik du prokurorai, kuriems asmeniškai 

vienu metu teko vadovauti po 100 ir daugiau ikiteisminių tyrimų. Ši objektyvi aplinkybė ypač 

neigiamai atsiliepė ikiteisminio tyrimo terminams, tyrimų kokybei, galiausiai – lėmė fizinį bei 

emocinį prokurorų išsiderinimą.  

Kad toli gražu ne visi prokurorai vertina reformą teigiamai atspindi aplinkybės, jog Prokurorų 

profesinės sąjungos 2011 m. birželio 17 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Seimo 

pirmininkę ir Generalinį prokurorą pabrėžė, kad vyksta sistemos reorganizacija yra chaotiška – tai tik 

pertvarkos imitacija, prokuratūros darbuotojai yra nušalinti nuo problemų sprendimo, tarnybą 

prokuratūroje palieka didžiausią patirtį turintys prokurorai ir t. t. Vertinant reformos padarinius 

pažymima, kad „prokuratūros veikla buvo dezorganizuota, struktūriniai jos vienetai išderinti, krito 

veiklos efektyvumas, smuko personalo motyvacija ir pan.“156. 

Įvykdytos prokuratūros sistemos reformos vertinimą vienareikšmiškai atspindi Prokurorų 

profesinės sąjungos užsakymu 2014 metais Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios 

psichologijos katedros vedėjo profesoriaus socialinių mokslų daktaro G.Valicko atliktas tyrimas157. 

Tyrime dalyvavo 349 prokurorai, t. y. 44,3 proc. visų šalies prokurorų. Padaryta vienareikšmė išvada, 

kad „tyrimo dalyviai prokuratūros reformą vertina neigiamai„158. Esminiai aspektai: 

- po reformos neįvyko jokių esminių prokuratūros sistemos pokyčių  - apygardos ir 

apylinkės prokuratūros pasikeitė struktūriškai, bet nesireformavo); 

- nesukelti jokie teigiami padariniai- nepanaikintas prokurorų darbo funkcijų 

dubliavimas, neužtikrintas tinkamas mikroklimatas sistemoje dirbantiems žmonėms ir pan.; 

- reforma lėmė įvairius neigiamus padarinius - tapo neaiškios atsakomybės ribos, 

esmingai padidėjo prokurorų darbo krūvis, nusikaltimų tyrimo organizavimas tapo sudėtingesnis ir 

pan. 

 

Išvados 

 

1. Prokuratūros sistemos pertvarka buvo būtina bei pribrendusi, tačiau tam nebuvo tinkamai 

pasiruošta – sprendimai dėl esminių struktūros bei pareigybių pokyčių priimti vienvaldiškai, 

neįtraukus į diskusiją visų grandžių teritorinių prokuratūrų darbuotojų; darbuotojai nebuvo iš anksto 

parengti reformai – jiems turėjo būti nuosekliai bei sistemingai pateikiama išsami informacija apie 

numatytus reformos žingsnius, akcentuojant jų poreikį bei naudą sistemai ir valstybei. 

2. Įgyvendinus prokuratūros reformą, teritorinės prokuratūros struktūra pakito iš esmės – 

vietoje penkių teritorinių padalinių liko viena apylinkės prokuratūra. 

3. Sprendimai tiek dėl naujų prokurorų nepriėmimo, tiek dėl atsilaisvinusių esamų pareigybių 

naikinimo, nulemti tik personalo politikos formalaus kiekybinio rodiklio – bet kokiomis priemonėmis 

mažinti prokurorų skaičių, tenkantį 100 tūkstančių šalies gyventojų. Specifiniai kiekybiniai ir kokybiniai 

Lietuvos prokurorams deleguotų funkcijų įgyvendinimo rodikliai (tai, jog kitose Europos Sąjungos šalyse 

ženkliai didesnis prokurorų padėjėjų skaičius, baudžiamosios politikos specifika ir pan.) palikti nuošalyje. 
4. Įvykdytą reformą prokurorai vertina vienareikšmiškai neigiamai. 

 

                                                 
156 Kasiulis S. Prokuratūros pertvarkos įtaka prokuratūros veiklos ir baudžiamojo persekiojimo veiksmingumui. 

Pranešimas, skaitytas Lietuvos Respublikos prokuratūros 2013-02-22 kolegijos 

posėdyje//http://www.prokuroruprofsajunga.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=96:prokuratros-

pertvarkos-taka-veiklos-ir-baudiamojo-persekiojimo-veiksmingumui&catid=3:skelbimai&Itemid=3>; žiūrėta: 2016-04-

14. 
157 Valickas G. Prokurorų požiūris į Lietuvos respublikos prokuratūros reformą//Teisė. 2014, Nr. 91.
158 Ten pat, P. 12. 
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