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TEISINGUMO VYKDYMAS REMIANTIS TEISINGUMO PRINCIPU 
 

Doc. dr. Linas Baublys 
Marijampolės kolegija 

 

Anotacija 

 
Straipsnyje analizuojama teismų kompetencijai priskirto teisingumo vykdymo samprata, nagrinėjant jos 

santykį su daugiaprasme teisingumo principo samprata. Daroma išvada, kad formalus – teisinis teisingumo 

vykdymo aspektas atspindi išimtinę tik teismams suteiktą teisę spręsti bylas klausant įstatymo reikalavimų, tačiau 

kitas prigimtinis teisingumo sampratos aspektas įpareigoja teisėją remtis bylose teisingumo principu, kaip 

įvairialypiu teisės vertinimo kriterijumi.   

Raktažodžiai: teisingumo vykdymas, teisingumo principas, teisėtumas, gailestingumas, nominalus 

teisingumas, prigimtinis teisingumas, sąžiningumas, protingumas 

 

Įvadas 

Straipsnio pavadinimas iš pirmo žvilgsnio gali grėsti tautologijos pavojumi, t. y. apibrėžiamos 

sąvokos apibrėžimu jos pačios pagalba (teisingumas = teisingumas), tokiu būdu nieko neatskleidžiant ir 

nepaaiškinant. Visgi šį pavojų galima nesunkiai pašalinti suvokus, kad sąvoka „teisingumas“ lietuvių 

kalboje išreiškiamas vienu žodžiu, į kurio turinį kitose kalbose telpa kelios prasmės, atskleidžiamos 

naudojant mažiausiai du žodžius: themis, dike (sen. graikų k.), iustitia, aequitas (lotynų k.), justice, 

equity, fairness (anglų k.), Gerechtigkeit, Billigkeit, Richtigkeit, Rechtssprechung (vokiečių k.), 

spravedlivost, pravosudije (rusų k.).  

Tokį lietuviškos sąvokos daugiareikšmiškumą ko gero geriausiai atspindi chrestomatinė romėnų 

teisės sentencija, pagal kurią „teisingumas – tai yra gėrio ir teisingumo menas“, kuri originale skamba 

„iustitia est ars boni et aequi“1. Kaip matome, du lotynų kalbos žodžiai „iustitia“ ir „aequi“ verčiami 

vienu lietuvišku žodžiu „teisingumas“. Tai reiškia, kad norint sužinoti, kas yra iustitia (teisingumas), 

reikia žinoti kas yra aequi (teisingumas). Tampa akivaizdu, kad šių dviejų „teisingumų“ turinys 

reikšmingai skiriasi ir todėl, norint atskleisti teisingumo sampratos turinį, būtina gilesnė jos analizė. 

 

1. Teisingumo samprata teisės doktrinoje ir praktikoje 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 1 d. nuostata, kad „teisingumą Lietuvoje vykdo tik 

teismas“ yra chrestomatinė teisininkui, tačiau ji tikrai bus paradoksali humanitarinių mokslų atstovui, 

kuris žino kitą chrestomatinę tiesą, kad teisingumas – tai sudėtinga filosofinė, teologinė, moralinė, 

politinė, teisinė, ekonominė kategorija2. Nereikia įrodinėti, kad teisingumo yra reikalaujama ne tik iš 

teismų ar kitų teisėsaugos bei valstybės institucijų, bet ir iš politikų, darbdavių, mokytojų, giminių, 

šeimos narių, netgi Dievo ir pan. Juolab, kad tokios teisingumo sampratos daugiaprasmiškumas yra 

pabrėžiamas ir teisės doktrinoje: „pagal žmogaus veiklos sritis skiriamas socialinis (paskirstomasis), 

ekonominis, moralinis, politinis ir kitoks teisingumas. Beveik kiekvieną žmogaus ir visuomenės veiklos 

sritį galima įvertinti vadovaujantis teisingumo kriterijumi“3, „teisingumą ir neteisingumą apibūdina 

kitos moralinės kategorijos – gėris, blogis, žmoniškumas, sąžiningumas ir t.t.“4. Tad visai pagrįstai gali 

kilti klausimas, kaip visi šie teisingumo aspektai remiantis Konstitucija gali būti priskirtini vienos 

vienintelės institucijos – teismo kompetencijai? Juk net ir Konstitucijoje teisingumo terminas yra 

naudojamas dar keletą kartų labai įvairiomis prasmėmis – preambulėje yra įtvirtintas „teisingos 

pilietinės visuomenės siekis“, įvairiuose straipsniuose kalbama apie teisingą atlyginimą paimant 

nuosavybę visuomenės poreikiams (23 str.), asmens teisę į teisingą bylos išnagrinėjimą (31 str.), teisės 

į laisvą judėjimą varžymą vykdant teisingumą (32 str.), teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą (48 

str.), Prezidento priesaiką „būti visiems lygiai teisingu“ (82 str.), priesaiką vykdyti teisingumą tik pagal 

įstatymą (112 str. 6 d.), Lietuvos Respublikos įsipareigojimą įgyvendinant užsienio politiką prisidėti 

prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės tvarkos kūrimo (135 str.). Tai nedviprasmiškai 

 
1 Kelsen H. Was ist Gerechtigkeit? Stuttgart, 2000, p. 5 
2 Baublys L. Antikinė teisingumo samprata ir jos įtaka Vakarų teisės tradicijai. Vilnius: MRU, 2005, p. 7 - 10 
3 Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso komentaras. Vilnius: Justitia, 2004, p. 60 
4 Driukas A., Valančius V. Civilinis procesas: teorija ir praktika. I tomas. Vilnius: TIC, 2005, p. 226 
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konstatuojama ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 1995 m. gruodžio 22 d., 2000 m. gruodžio 

6 d. nutarimuose: “vienas pagrindinių teisės, kaip socialinio gyvenimo reguliavimo priemonės, tikslų – 

teisingumas. Jis yra vienas svarbiausių moralinių vertybių ir teisinės valstybės pagrindų”5; „teisingumo 

ir teisinės valstybės principai yra universalūs, jais turi būti vadovaujamasi ir kuriant teisę, ir ją 

įgyvendinant“6. Be to, ir Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekso 1.5 str. 1 d. nurodoma, kad 

„civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises  bei atlikdami pareigas, privalo veikti 

pagal  teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus“, o civilinės teisės doktrinoje teisingumas 

yra pripažįstamas integralia teisės ir moralės kategorija, pabrėžiant, kad “teisingumas – tai universalus 

bendrasis teisės principas, reiškiantis moralinę žmogaus nuostatą ir kriterijų, pagal kurį vertinami visi 

asmenų poelgiai”7. Be to, teisingumo reikalavimai keliami ne tik teismų priimamiems sprendimams: 

„teisingumo reikalavimus turi atitikti Lietuvos Respublikos Seimo priimti įstatymai, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų išleidžiami kiti norminiai teisės aktai, teismų 

sprendimai. Teisingumu turi būti grindžiami ir civilinių teisinių santykių dalyvių veiksmai, taigi ir 

sudaromi sandoriai“8; „teisingumas – visų pirma teisingas baudžiamasis įstatymas, sudarantis sąlygas 

vienodai teisinei praktikai“9. 

Atsižvelgiant į tokį teisingumo sampratos daugiareikšmiškumą, Konstitucijos 109 str. 1 d. 

nuostata, perkelta ir į Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 1 str. 1 dalį bei kitus įstatymus, teisės 

doktrinoje aiškinama apribojant ją vykdymu, t. y. siejant teismo veiklą ne su teisingumo įgyvendinimo 

ar kūrimo veikla apskritai, bet tik su tam tikra specifine veikla, kuri gali būti atliekama tik teisme, ir 

daugiau niekur kitur: „taigi teisingumo vykdymas yra išimtinė teismų funkcija, lemianti šios valstybės 

valdžios vietą valstybės valdžios institucijų sistemoje ir teisėjų statusą, nes pagal Konstitucijos 109 str. 

2 d. teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi“10. Suprantama, kad toks aiškinimas 

kelia klausimus apie tai, kaip įvardinti daugelio kitų valstybės ar nevalstybinių institucijų veiklą – pvz. 

policijos, kvaziteisminių institucijų (mokestinių ginčų komisijos, darbo ginčų komisijos, 

administracinių bylų ginčų komisijos ir t.t.), arbitražų ir pan., bet teismų jurisprudencijoje visgi griežtai 

teigiama, kad šių institucijų veikla nėra teisingumo vykdymas: „Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 

straipsnyje skelbiama, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Kvaziteisminėms 

institucijoms draudžiama vykdyti teisingumą ... CPK reglamentuoja atitinkamų bylų nagrinėjimo, 

sprendimų priėmimo bei vykdymo tvarką teismuose (CPK 1 straipsnio 1 dalis), ir šiame kodekse 

įtvirtintos procesinės nuostatos nėra ex officio  taikytinos, nagrinėjant ginčą kvaziteisminėje 

institucijoje“ 11.  

Taigi, nagrinėjant teisingumo sampratos daugiareikšmiškumą, galima teigti, kad teisingumas 

negali būti siejamas tik su teismo vykdoma veikla, bet apima kur kas platesnę visuomeninių santykių 

sritį. Todėl siekiant atskleisti teismų vykdomo teisingumo sampratos turinį, reikia šios sampratos 

daugiaprasmiškumą reikia analizuoti dar išsamiau.  

 

2. Formalus ir prigimtinis teisingumas 

Kaip jau nurodyta, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 3 d. nustatyta, kad „teisėjai, 

nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo“, o pagal 112 str. 6 d. teisėjai prisiekia „vykdyti teisingumą tik 

pagal įstatymą“. Tai reiškia, kad pagrindinis teisingumo vykdymo elementas yra įstatymo nuostatų 

įgyvendinimas. Tai pabrėžė ir Lietuvos Aukščiausiasis teismas  2012 m. lapkričio 23 d. nutartyje 

civilinėje byloje Nr. 3K-3-522/2012 „teismas vykdo teisingumą, taigi jam ex officio tenka pareiga 

užtikrinti, kad įstatymai nebūtų pažeidžiami į teisminę kontrolę patenkančiuose teisiniuose santykiuose, 

t. y. kad teismo priimamais procesiniais sprendimais nebūtų įtvirtintas neteisėtumas“12. Tokiu būdu yra 

įvardijamas svarbus teisingumo vykdymo įgyvendinant įstatymus aspektas – teisėtumo užtikrinimas. 

 
5 Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimas 
6 Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2000 m. gruodžio 6 d. nutarimas  
7 Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso komentaras. I knyga. Vilnius: Justitia, 2001, p. 75  
8 Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso komentaras. I knyga. Vilnius: Justitia, 2001, p. 184 – 185  
9 Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso komentaras. Vilnius: TIC, 2004, p. 266 
10 Driukas A., Valančius V. Civilinis procesas: teorija ir praktika. I tomas. Vilnius: TIC, 2005, p. 225 
11 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-256/2005  
12 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-522/2012 
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Tačiau ne tik teisės doktrinoje, bet ir teisės praktikoje yra pabrėžiama, kad tai tik vienas iš 

teisingumo vykdymo aspektų, nes  teisingumo ir teisėtumo sąvokos negali būti tapatinamos: 

„Konstitucijos nuostata – „klausant tik įstatymo“ – nereiškia aklo įstatymo raidės sekimo, nes realiame 

gyvenime tai neįmanoma. Pirmiausia būtina išsiaiškinti teisės normos turinį ir prasmę, nes tik retais 

atvejais norma yra visiškai aiški. Reikia suvokti įstatymo leidėjo tikslus, ketinimus, motyvus, nes tik 

tuomet bus įgyvendintas tikrasis teisingumas“13. Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekso 1.5 str. 4 d. 

nurodoma, kad „teismas, aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo   vadovautis teisingumo, 

protingumo ir sąžiningumo principais“. Teisingumo ir teisėtumo reikalavimų atskyrimas aiškėja ir iš 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 25 d. nutarimo „Konstitucijoje įtvirtintas 

teisingumo principas, taip pat nuostata, kad teisingumą vykdo teismai, reiškia, kad konstitucinė vertybė 

yra ne pats sprendimo priėmimas teisme, bet būtent teismo teisingo sprendimo priėmimas; konstitucinė 

teisingumo samprata suponuoja ne formalų, nominalų teismo vykdomą teisingumą, ne išorinę teismo 

vykdomo teisingumo regimybę, bet, svarbiausia, tokius teismo sprendimus (kitus baigiamuosius teismo 

aktus), kurie savo turiniu nėra neteisingi. Kaip ne kartą konstatuota Konstitucinio Teismo aktuose, vien 

formaliai teismo vykdomas teisingumas nėra tas teisingumas, kurį įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija 

(Konstitucinio Teismo inter alia 2006 m. rugsėjo 21 d., 2008 m. sausio 21 d., 2011 m. sausio 31 d. 

nutarimai)“14. Atsižvelgiant į tai, teisės doktrinoje netgi formuluojama galimybė įtakoti teisės normos 

turinį jį modifikuojant: „teisės aiškinimą galima suprasti ir kaip kuriamąją teisėjo veiklą, kai aiškinamos 

teisės normos taikymo sfera gali būti išplėsta ar susiaurinta arba pati aiškinama teisės norma gali būti 

net modifikuota“15. 

Taigi, teisingumo vykdymo sampratoje išaiškėja du aspektai – pirmasis, susijęs su įstatymo 

įgyvendinimu bei teisėtumo principo laikymusi bei antrasis – viršijantis pirmąjį, nes jis reikalauja 

atskleisti, išaiškinti taikomo teisės akto turinį ir prasmę, suvokti įstatymo leidėjo tikslus, ketinimus, 

motyvus, siekiant tikrojo teisingumo, tokiu būdu atskiriant teisingumą formaliąja teisine ir prigimtine 

prasme16. Toks atskyrimas ir teisingumo vykdymo aiškinimas leidžia teigti, kad apibūdinant antrąjį 

aspektą, t. y. teisingumą prigimtine prasme, iš esmės naudojama teisingumo plačiąja prasme samprata 

arba kitaip - teisingumo idėja: „antroji aptariamo principo pusė – moralinė, prigimtinė: spręsti bylas, 

vertinti faktus, aiškinti ir taikyti teisę ar užpildyti jos spragas remiantis teisingumo idėja“ 17. Tai reiškia, 

kad vykdyti teisingumą formaliąja prasme turi teisę tik teismas, tačiau reikalavimas vykdyti teisingumą 

prigimtine prasme reiškia pareigą, analogišką kitiems subjektams ir suformuluotą kituose Konstitucijos 

straipsniuose bei atspindėtą visuomenės pripažintose moralinėse vertybėse. Taigi, teismui tenka 

teisingumo, kaip daugiaprasmiškos kategorijos turinio atskleidimo pareiga, siekiant šį turinį perkelti į 

priimamą teisinėje byloje sprendimą. Teisės doktrinoje pabrėžiamas tokios užduoties sudėtingumas, nes 

„teisėjas privalo turėti gyvenimiškos patirties, vadovautis visuomenės pripažintomis moralinėmis 

vertybėmis (lygybė, sąžiningumas, silpnojo – vartotojo, darbuotojo, vaiko, invalido, nusenusio asmens 

– gynimas ir pan.), kadangi jam tenka taikyti itin abstrakčias normas – „esminis sutarties pažeidimas“ 

(CK 6.217 straipsnio 2 dalis), „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), „aiškiai per 

didelė ir neprotinga sandorio kaina“ (CK 3.109 straipsnio 2 dalis), „sąžiningas įgijėjas ir sąžiningas 

valdytojas“ (CK 4.70, 4.96, 4.97 straipsniai), „protingi lūkesčiai“ (CK 6.754 straipsnis), „protingumo 

kriterijus“ (CK 1.91, 2.94 straipsniai) ir t.t., taip pat tenka neperžengiant įstatymo nustatytų ribų spręsti 

tam tikrus teismo diskrecijai paliktus klausimus (CK 1.5 straipsnis), pavyzdžiui, pagal CK6 6.250 

straipsnį neturtinės žalos dydžio klausimas paliktas spręsti teismo diskrecijai“18. 

Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad teisingumo vykdymas yra suprantamas dvejopa 

prasme – formaliąja teisine ir prigimtine. Formalioji teisinė prasmė atitinka teisėtumo principo ir 

procedūrinio teisingumo sampratas, o prigimtinė prasmė išreiškia reikalavimą teismams neapsiriboti 

formalaus teisingumo vykdymu, bet remiantis visuomenės pripažintomis moralinėmis vertybėmis 

atskleisti teisės normų turinį, tam tikrais išimtiniais atvejais jį netgi modifikuojant ar keičiant. 
 

 
13 Driukas A., Valančius V. Civilinis procesas: teorija ir praktika. I tomas. Vilnius: TIC, 2005, p. 236 
14 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 25 d. nutarimas  
15 Mikelėnienė D., Mikelėnas V. Teismo procesas: teisės aiškymo ir taikymo aspektai. Vilnius: Justitia, 1999, p. 

139 
16 Driukas A., Valančius V. Civilinis procesas: teorija ir praktika. I tomas. Vilnius: TIC, 2005, p. 225-227 
17 Ten pat, p. 228 
18 Ten pat, p. 226-227 
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 3. Teisingumo principas, kaip  vertinimo (moralinis) kriterijus 

Atskyrus formalųjį teisinį ir prigimtinį teisingumo aspektus, iškyla nauja teisingumo sampratos 

daugiareikšmiškumo problema, nes prigimtinio teisingumo turinys nėra užfiksuotas jokiuose teisės 

aktuose ar įstatymų nuostatose, bet yra siejamas su moralinėmis vertybėmis, įstatymo leidėjo tikslais, 

ketinimais, motyvais bei gana abstrakčiomis teisės normų kategorijomis.  

Prigimtinį teisingumo sampratos apsektą galima mėginti atskleisti remiantis konstitucine 

jurisprudencija. Štai Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas teisingumo sampratą aiškina plačiai, 

susiedamas ją su preambulėje suformuluotu teisingos pilietinės visuomenės bei teisinės valstybės siekiu 

ir tokiu būdu formuluodamas bendrą konstitucinę teisingumo sampratą. 1995 m. gruodžio 22 d. nutarime 

Konstitucinis Teismas pabrėžia, kad „vienas  pagrindinių   teisės, kaip   socialinio   gyvenimo 

reguliavimo priemonės,  tikslų  –  teisingumas.  Jis  yra  vienas svarbiausių moralinių  vertybių ir  teisinės 

valstybės  pagrindų. Teisingumo ir teisinės valstybės siekis įtvirtintas Konstitucijos preambulėje. Jis gali 

būti įgyvendintas užtikrinant tam tikrą interesų pusiausvyrą, išvengiant atsitiktinumų ir savivalės, 

socialinio gyvenimo nestabilumo, interesų priešpriešos. Teisingumo negalima pasiekti pripažįstant tik 

vienos grupės arba vieno asmens interesus ir kartu neigiant kitų interesus”19. 2003 m. kovo 4 d. nutarime 

konstatuota, kad „Konstitucijoje yra įtvirtintas atviros, teisingos,  darnios  pilietinės  visuomenės ir 

teisinės valstybės  siekis. Jį įgyvendinant turi būti užtikrinama interesų  pusiausvyra,  išvengiama jų 

priešpriešos, atsitiktinumų ir savivalės, socialinio gyvenimo  nestabilumo. Teisinės valstybės negalima 

siekti pripažįstant tik vienos grupės ar vieno asmens interesus ir kartu paneigiant kitų interesus“. Taigi, 

teisingumas, kaip vienas svarbiausių moralinių  vertybių ir  teisinės valstybės  pagrindų, Konstitucinio 

Teismo jurisprudencijoje susiejamas su interesų pusiausvyros užtikrinimu.  

Tačiau be šio, interesų pusiausvyros užtikrinimo, teismų jurisprudencijoje galima aptikti ir 

daugiau teisingumo turinio aiškinimų: 2000 m. gruodžio 6 d. nutarime Konstitucinis Teismas pabrėžė, 

kad teisingumo principo “turinys yra išreikštas įvairiose Konstitucijos nuostatose: žmogaus teisės ir 

laisvės yra prigimtinės (18 straipsnis); įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ir 

pareigūnams visi asmenys lygūs (29 straipsnio 1 dalis); žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam 

privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ir 

pažiūrų pagrindų (29 straipsnio 2 dalis), niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą 

(31 straipsnio 5 dalis); teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai (109 straipsnio 1 dalis) ir 

kt.” Taip pat teisingumo principas „suponuoja ir tai, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos 

poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, turi atitikti siekiamus teisėtus 

ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams 

pasiekti”20. Taigi, šiuo atveju teisingumo principas siejamas žmogaus teisių apsaugos sistema, o taip pat 

su proporcingumo, adekvatumo nustatant poveikio priemones už teisės pažeidimus sąvokomis. 

Nagrinėjant kitų teisės šakų doktrinose pateikiamą teisingumo sampratos analizę, galima aptikti 

ir dar daugiau jos apraiškų. Štai baudžiamosios teisės doktrinoje nurodoma, kad taikydamas baudžiamąjį 

įstatymą teismas privalo atsižvelgti į jame „nustatytų draudimų ir reikalavimų teisingumą bei sankcijose 

numatytų bausmių už jų pažeidimą proporcingumą“21. Teisingumas reikalauja individualizuoti bausmes, 

t. y. skirti konkrečiam asmeniui už konkrečią veiką; skiriant bausmę atsižvelgti į visuomenės interesą, 

priklausantį nuo vyraujančių moralinių visuomenės nuostatų, teisingumo jausmo padarytos 

nusikalstamos veikos pavojingumo požiūriu, teisiamojo asmenybės; taip pat tam tikrais atvejais skirti 

mažesnę bausmę negu sankcijoje numatyta minimali arba švelnesnę bausmės rūšį negu numatyta 

sankcijoje; be to, visapusiškai apsaugoti baudžiamaisiais įstatymais ginamus gėrius (žmogaus gyvybę, 

sveikatą, nuosavybę, laisvę) tam, kad būtų viešai patvirtintas baudžiamojo įstatymo normų laikymosi 

būtinumas22. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 

dalyje nustatyta, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Ši norma pakartota CPK 6 

straipsnyje ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 1 straipsnyje. Materialiuoju teisiniu požiūriu 

teisingumą galima apibūdinti kaip materialiosios teisės normų įgyvendinimą valstybės prievarta 

sprendžiant ginčus dėl teisės. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir išsprendęs ginčą, pasako, kuri šalis yra teisi, 

kurios reikalavimas pagrįstas. Teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas tik instancine teismų sprendimų 

peržiūrėjimo tvarka, o įsiteisėjęs sprendimas šalims įgyja res judicata galią ir turi būti vykdomas. 

Sprendimo nevykdant gera valia, galimas priverstinis jo vykdymas panaudojant valstybės prievartos 

 
19 Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimas 
20 Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2000 m. gruodžio 6 d. nutarimas  
21 Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso komentaras. Vilnius: TIC, 2004, p. 266 
22 Ten pat, p. 266 - 267 
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aparatą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-

96-823/2021). O baudžiamasis kodeksas (62 straipsnio 1 dalis) teisingumo sampratą itin glaudžiai 

susieja ir su kita istoriškai reikšminga bei doktrinoje netgi neretai pripažįstama teisingumo eliminavimo 

priemone, t. y. gailestingumo samprata: „teismas, atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes, už kiekvieną 

nusikalstamą veiką gali paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę, jeigu nusikalstamą veiką 

padaręs asmuo pats savo noru atvyko ar pranešė apie šią veiką, prisipažino ją padaręs ir nuoširdžiai 

gailisi, ir (ar) padėjo ikiteisminiam tyrimui bei teismui išaiškinti nusikalstamą veiką, ir visiškai ar iš 

dalies atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą“. Taigi, galima daryti išvadą, kad teisingumo principas 

papildo, praplečia ir sušvelnina teisėtumo principą, o gailestingumo principo taikymas baudžiamojoje 

teisėje dar labiau papildo, praplečia bei sušvelnina jau ir patį teisingumo principą.  

Darbo teisės doktrinoje teisingumas yra apibūdinamas kaip „moralės kategorija, reiškianti 

pagrindines žmogaus moralines nuostatas ir kriterijus. Pagal jį yra vertinami visi žmonių poelgiai. 

Teisingumo, kaip moralinės nuostatos, sąvoka, yra grindžiama kitomis moralinėmis sąvokomis – 

sąžiningumu, lygiateisiškumu, gėriu ir pan.“23. Nagrinėjant šio principo turinio darbo teisėje specifiką, 

nurodoma, kad „įgyvendinant teisingumo principą, turi būti atsižvelgiama į sąžiningos, taip pat 

silpnesnės šalies interesus ir jie ginami. Tai ypač svarbu darbo teisėje, kadangi darbuotojas yra 

silpnesnioji darbo teisinių santykių šalis, kuriai turi būti suteikiama papildoma apsauga. Be to, pagal 

teisingumo principą reikia, kad esant vienodoms aplinkybėms būtų priimami vienodi sprendimai, 

asmenims taikomos vienodos darbo ar kitos sąlygos“24. 

Civiliniame kodekse aptinkamo teisingumo principo turinio aiškinamas papildo jau nagrinėtus 

Konstitucinio Teismo išaiškinimus, nes civilinės teisės doktrinoje yra pabrėžiama, kad “teisingumas – 

tai universalus bendrasis teisės principas, reiškiantis moralinę žmogaus nuostatą ir kriterijų, pagal kurį 

vertinami visi asmenų poelgiai. ...Siekti teisingumo reiškia siekti protingos skirtingų interesų 

pusiausvyros. Teisingumas reikalauja atsižvelgti ne tik į kreditoriaus, bet ir į pagrįstus skolininko 

interesus, kad asmeniui skiriama sankcija būtų proporcinga jo padarytam teisės pažeidimui”25. Taigi 

teisingumo turinys doktrinoje vėlgi aiškinamas „interesų pusiausvyros“ siekiu, tačiau kartu teisingumas 

pripažįstamas integralia teisės ir moralės kategorija. Tai reiškia, kad teisingumui pripažįstamos ne tik 

subjektų elgesio reglamentavimo, interpretavimo ir kitos funkcijos, bet jis yra siejamas su moraline 

žmogaus nuostata, t. y. siekiu elgtis teisingai vadovaujantis ne teisinėmis, bet moralinėmis nuostatomis. 

Tai leidžia teigti teisingumo principo turinį esant dar platesnį nei nurodyta Konstitucinio Teismo 

nutarime. Suprantama, kad moralinės nuostatos sąvokos turinį atskleisti yra tikrai nelengvas uždavinys, 

tačiau jį bandoma išspręsti CK 1.81 str. komentare nurodant, kad „geros moralės kriterijus yra 

kultūringo, teisingo žmogaus minimalus gėrio, teisingumo, pareigos, padorumo suvokimas. Europos 

kultūroje geros moralės kriterijus yra dekalogo nuostatos. Geros moralės normos bendros daugumai 

normalios visuomenės žmonių, kad ir kokios jie tautybės, politinių ar religinių pažiūrų, profesijos. Kaip 

negalima remtis įstatymų nežinojimu siekiant išvengti atsakomybės, taip negalima remtis ir moralės 

normų nežinojimu“26. Taigi „teisingumo kriterijus yra moralės normos, kurių tikslas – užtikrinti visų 

visuomenės narių interesų derinimą, apsaugoti ekonomiškai ir fiziškai silpnesnių visuomenės narių 

interesus, užkirsti kelią piktnaudžiauti teise“27. Remiantis tokiu teisingumo principo išaiškinimu 

Doktrinoje yra pabrėžiama, kad šis principas taikomas tiek įgyvendinant civilines teises, tiek ir kuriant 

teisės normas: „teisingumo reikalavimus turi atitikti Seimo priimti įstatymai, Vyriausybės ir kitų 

valstybės institucijų išleidžiami kiti norminiai teisės aktai, teismų sprendimai. Teisingumu turi būti 

grindžiami ir civilinių teisinių santykių dalyvių veiksmai, taigi ir sudaromi sandoriai“28.  

Civilinio proceso kodekso 6 str. įtvirtintas tik teismų vykdomo teisingumo reikalavimas. Tačiau 

aiškinant teisingumo vykdymo proceso normas civilinio proceso doktrinoje nėra apsiribojama vien 

procesinio teisingumo sąvokos atskleidimu, bet pateikiamas platesnis jos turinys: „teisingumas gali būti 

suprantamas dvejopai: formaliai teisiškai ir prigimtiniu požiūriu. Formaliai teisiškai teisingumas yra 

materialiosios teisės normų įgyvendinimas vartojant valstybės prievartą sprendžiant ginčus dėl teisės. 

Prigimtiniu požiūriu teisingumas yra moralinė kategorija, matas, kuriuo vertinamas žmogaus elgesys, 

jo veiksmai įvairiose gyvenimo srityse“29. Pabrėžus, kad „pagal žmogaus veiklos sritis skiriamas 

 
23 Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras. Vilnius: „Justitia“, 2003, p. 46 
24 Ten pat, p. 47 
25 Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso komentaras. I knyga. Vilnius: Justitia, 2001, p. 75-76 
26 Ten pat, p. 185 
27 Ten pat 
28 Ten pat, p. 184 - 185 
29 Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso komentaras. Vilnius: „Justitia“, 2004, p. 59 - 60 
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socialinis (paskirstomasis), ekonominis, moralinis, politinis ir kitoks teisingumas. Beveik kiekvieną 

žmogaus ir visuomenės veiklos sritį galima įvertinti vadovaujantis teisingumo kriterijumi“30, Doktrinoje 

nurodoma, jog prigimtinis teismų vykdomo teisingumo principo aspektas „reiškia, kad teismas 

įpareigotas atidžiai išanalizuoti šalių pateiktus faktus ir, nesant konkrečios teisės normos, savo 

sprendimą priimti bei pagrįsti vadovaudamasis teisingumo idėja. Vadinasi, teisėjas privalo turėti 

gyvenimo patirties ir intuityviai suprasti visuomenės nuostatą, kas teisinga, o kas ne. Spręsdamas bylą 

remdamasis teisingumo kriterijumi, teisėjas turi vadovautis visuomenės suprantamomis ir visuotinai 

pripažintomis lygybės, silpnojo gynimo, sąžiningumo ir kitomis moralinėmis vertybėmis“31. Taigi 

civilinio proceso kodekse pateikiama teisingumo principo samprata atitinka teisingumo, kaip moralinio 

vertinimo kriterijaus, sampratą. Suprantama, kad ji visų pirma yra siejama su teisėjo, kaip pagrindinio 

teismo proceso dalyvio, sprendimo priėmimo kriterijų, analize.  

Taigi, vykdant teisingumą turi būti remiamasi tam tikrą asmenų poelgių, normų bei įstatymų 

vertinimo funkciją atliekančiu teisingumo principu. Tokią išvadą galima daryti, nes teisės doktrinoje ir 

praktikoje yra pripažįstama, kad teisingumo principas yra universalus teisėkūros ir teisės įgyvendinimo 

principas, kuriuo remiantis vertinami visi asmenų poelgiai;  teismas pagal jį vertina įstatymo 

reikalavimus; teisingumo principas atlieka reglamentavimo, interpretavimo, spragų užpildymo bei 

kolizijų šalinimo funkcijas; taip pat yra suprantamas formaliai teisiškai ir prigimtiniu požiūriu; be to, 

teisingumas gali būti socialinis (paskirstomasis), ekonominis, moralinis, politinis ir kitoks, o jo turinį 

sudaro prigimtinės teisės (į gyvybę, nuosavybę, laisvę, sveikatą, sąžinės laisvę ir t.t.), asmenų lygybės 

prieš įstatymą, teismą, kitas valstybės institucijas principas, asmens apsaugos nuo antro nubaudimo už 

tą patį nusikaltimą principas, teisingumo vykdymo tik teismuose principas, kitos Konstitucijos normos, 

kitos CK, BK normos, moralės normos (dekalogo nuostatos, silpnojo gynimo, sąžiningumo, padorumo 

ir kitos moralinės vertybės); šis principas įgyvendinamas užtikrinant interesų pusiausvyrą ir reikalauja 

proporcingų (adekvačių) teisės pažeidimui ir teisėtų bei visuotinai svarbių tikslų atžvilgiu poveikio 

priemonių taikymo, bausmių individualizavimo bei atsižvelgimo į visuomenės interesą, o taip pat 

galimybės taikyti švelnesnę nei sankcijoje numatyta bausmę; taip pat jis turi užtikrinti proporcingą ir 

nuolatinį atsaką sunkiems teisinių gėrių pažeidimams ir reikalauja apsaugoti silpnesniosios teisinio 

santykio šalies (darbuotojo) interesus. 

Nurodytos išvados reiškia, kad teisingumo vykdymas, kaip specifinė, tik teismų sistemai priskirta 

veikla, jokiu būdu neapsiriboja vien tik siauru įstatymų (teisės aktų) nuostatų išmanymu, jų formaliu 

taikymu ar aiškinimu, nes iš teisingumo vykdytojo (teisėjo) reikalauja sugebėjimo atskleisti 

kompleksinį, daugiareikšmį, ne vieną tūkstantmetį įvairių mokslų analizuojamą, o civilinės teisės 

doktrinoje ir su papildomais, ne mažiau daugiareikšmiais sąžiningumo ir protingumo kriterijais 

(reikalavimais, principais) siejamą teisingumo principo turinį. 
 

Išvados  

1. Nors teisingumo vykdymas pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją yra suprantamas siaurai, 

kaip išimtinai teismo funkcija, tačiau teisės aktuose nustatytas reikalavimas spręsti bylas remiantis 

teisingumo principu reiškia, kad teisėjui konkrečiose bylose tenka pareiga atskleisti ir išaiškinti 

daugiaprasmį teisingumo, kaip sudėtingos filosofinės, teologinės, moralinės, politinės, teisinės, 

ekonominės kategorijos turinį. 

2. Teisingumo vykdymas formaliąja teisine prasme yra suprantamas kaip teisėtumo principo ar 

procedūrinio teisingumo reikalavimų įgyvendinimas, tačiau prigimtine prasme išreiškia reikalavimą 

teismams remiantis visuomenės pripažintomis moralinėmis vertybėmis atskleisti teisės normų turinį, 

tam tikrais išimtiniais atvejais šį turinį netgi modifikuojant ar keičiant. 

3. Teismų jurisprudencijoje teisingumo principo turinys dažnai yra aiškinamas kaip skirtingų šalių 

interesų pusiausvyros užtikrinimo siekis, tačiau taip pat yra atskleidžiamas ir pasitelkiant žmogaus teisių 

apsaugos sistemos reikalavimus, proporcingumo, adekvatumo, gailestingumo, sąžiningumo, 

protingumo ir kitus principus. 

4. Teisingumo principas gali būti laikomas teisės normų ar asmens poelgių vertinimo kriterijumi, 

kuris suteikia galimybę spręsti ginčus remiantis ne vien abstrakčiais ar griežtais teisės normų 

reikalavimais, bet ir lanksčiai atsižvelgiant į kiekvienos konkrečios bylos faktines aplinkybes.   

 
30 Ten pat, p. 60 
31 Ten pat, p. 63 
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ŽMOGAUS TEISIŲ UŽTIKRINIMAS SOCIALINĖS GLOBOS 

NAMUOSE 
 

Doc. dr. Salomėja Karasevičiūtė 

Marijampolės kolegija 

 
Anotacija  

 

Asmenų gyvenimas socialinėse globos įstaigose yra sąlygojamas specialistų komandos, kuri teikia 

paslaugas klientams. Siekiant teikti kokybiškas paslaugas socialinės globos įstaigose, klientams turi būti 

užtikrintos žmogaus teisės, tačiau kartais realybėje pasirodo, kad ne visada yra paisomos žmogaus teisės, taip pat 

nėra užtikrinamas asmens orumas, o tai itin paveikia asmenų gyvenimo kokybę.  

Raktažodžiai: socialinėse globos namai, žmogaus teisės, socialinės paslaugos. 

 
Įvadas 

 

Socialiniai darbuotojai, turi žinoti socialinės globos teikimo principus, bei gebėti įgytas žinias 

taikyti praktikoje jie turi gebėti dirbti su klientais atsižvelgiant į jų poreikius ir galimybes. Socialinio 

darbuotojo turimos žinios gebėjimai ir įgūdžiai atveria kelia į pasitikėjimą tarp kliento ir darbuotojo bei 

užtikrina žmogaus teises klientams gyvenantiems socialinės globos įstaigose. Socialiniams 

darbuotojams būtina nuolat  siekti socialinių paslaugų teikimo kokybės neįgaliesiems socialinės globos 

įstaigose. Jie turi paisyti institucijų vidaus tvarkos taisyklių ir žmogaus teisių užtikrinimo institucijoje.  

Darbo tikslas – atskleisti žmogaus teisių užtikrinimo galimybes socialinės globos namuose. 

Darbo uždaviniai: 

1. Pristatyti socialinės globos namų sampratą. 

2. Apžvelgti žmogaus teisių užtikrinimo galimybes socialinės globos namuose. 

Darbo metodai: Lietuvos ir užsienio autorių mokslinių šaltinių apžvalga ir analizė, teisės aktų 

analizė. 

 

1. Socialinės globos namų veiklos apžvalga 

 

Socialinės paslaugos, yra skirtos padėti asmeniui, kuris dėl amžiaus, neįgalumo ar socialinių 

problemų, negali pasirūpinti savimi ir savo šeimos nariais. Taip pat šios paslaugos padeda atstatyti 

asmens savarankiškumą tam, kad asmuo pats gebėtų pasirūpinti savo gyvenimu ir įsitraukti į visuomenės 

gyvenimą iš dalies arba visiškai neturinčiam, neįgijusiam ar praradusiam įgūdžius. Socialinės paslaugos 

yra teikiamos tam, kad būtų užkirstas kelias asmens ar bendruomenės socialinėms problemoms kilti ir 

tam, kad būtų užtikrintas visuomenės saugumas. Šios paslaugos yra teikiamos įvairioms žmonių 

grupėms, tiek socialinių paslaugų įstaigose, tiek klientų namuose (Socialinių paslaugų įstatymas, 2006; 

suvestinė 2022-04-0). 

Socialinės globos paslaugas teikia stacionarios socialinės globos įstaigos. Socialinių paslaugų 

kataloge (2006; galiojanti suvestinė redakcija 2021-11-16) yra teigiama, kad socialinės globos namai, 

tai socialinės globos įstaigos, teikiančios trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą vienu metu ne mažiau 

kaip 10 asmenų. Trumpalaikė socialinė globa, tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui tam tikrą laiką 

teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba ar tęstinės socialinės 

paslaugos darbo savaitę (paromis). Ilgalaikė socialinė globa, tai visuma paslaugų, kuriomis 

nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti 

pagalba. 

Stacionariose socialinės globos įstaigose organizuojamos reikalingų paslaugų teikimo paslaugos 

užtikrinant šių įstaigų gyventojams nuolatinę priežiūrą ir saugią aplinką. Verta atkreipti dėmesį, kad 

Europos žmogaus teisių konvencijoje (1950) taip pat yra teigiama, kad kiekvienas asmuo turi teisę į 

laisvę ir saugumą. 

Stacionarios socialinės globos įstaigos savo veikloje vadovaujasi: Socialinių paslaugų įstatymu 

(2006; suvestinė 2022-04-01), Socialinių paslaugų katalogu (2006; galiojanti suvestinė redakcija 2021-

11-16)), Socialinės globos normų aprašu (2007; suvestinė redakcija 2021-06-02), Lietuvos Respublikos 

Konstitucija (1992). Atsižvelgiant į žmogaus teisių užtikrinimą institucijoje, jos siekia taikyti ir kitus teisės 

aktus, tokius kaip: Europos žmogaus teisių konvencija (1950), Visuotine žmogaus teisių deklaracija 

(1948), Neįgaliųjų teisių konvencija (2009), Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir jos 
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Fakultatyviu protokolu (2006), Lygių galimybių įstatymu (2003), Neįgaliųjų socialinės integracijos 

įstatymu (1991; suvestinė redakcija nuo 2022-03-23). 

Socialinės globos normų aprašas (2007; suvestinė redakcija 2021-06-02) reglamentuoja socialinės 

globos teikimo principus ir charakteristikas bei nustato privalomus socialinės globos įstaigų teikiamos 

ilgalaikės, trumpalaikės, dienos socialinės globos kokybės reikalavimus. Siekiant teigti kokybiškas 

paslaugas socialinės globos namai privalo laikytis socialinės globos normų.  

Socialinės globos normos taikomos vadovaujantis šiais principais:  

1. asmens teisių užtikrinimo. Organizuojant ir teikiant socialinę globą, draudžiama nepagrįstai ir 

neteisėtai riboti asmens teises. Visos asmens problemos sprendžiamos su asmeniui rodoma pagarba, 

supratimu, jautrumu bei užtikrinant ir pripažįstant asmens teisę į privatumą. Įgyvendindamas savo teises, 

asmuo neturi varžyti kito asmens teisių;  

2. dalyvavimo ir bendradarbiavimo. Siekiant užtikrinti geriausią asmens interesą ir šeimos gerovę, 

visi socialinės globos organizavimo ir teikimo klausimai sprendžiami dalyvaujant ir bendradarbiaujant 

pačiam asmeniui, jo globėjui (rūpintojui) ar nepilnamečio vaiko tėvams, esant poreikiui, – kitiems 

šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams bei kompetentingų institucijų atstovams;  

3. pasirinkimo ir socialinės globos tikslingumo. Socialinė globa organizuojama ir teikiama, 

remiantis išsamiu ir visapusišku asmens socialinės globos poreikio vertinimu ir socialinės globos 

įstaigos galimybių suteikti šias paslaugas vertinimu, pripažįstant asmens teisę rinktis jo pagrįstus 

lūkesčius ir teisėtus interesus atitinkančią pagalbą. Į asmens nuomonę, jeigu ji neprieštarauja asmens 

teisėtiems interesams, yra atsižvelgiama užtikrinant, kad nebus pažeistos ir kitų asmenų pasirinkimo 

galimybės;  

4. asmens savarankiškumo ugdymo ir socialinės integracijos. Teikiant socialinę globą, asmeniui 

sudaroma galimybė ugdyti saviraišką ir įgūdžius, pagal galimybes savarankiškai tvarkyti savo buitį, 

suteikiant žmogaus orumo nežeidžiančią pagalbą, skatinančią padėti palaikyti ar kompensuoti prarastą 

savarankiškumą ir ugdyti gebėjimus gyventi visuomenėje, įgyvendinant savo teises bei vykdant 

pareigas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, šeima ir artimaisiais giminaičiais. Teikiant socialinę 

globą vaikams, užtikrinama saugi ir sveika vaiko ugdymosi ir vystymosi aplinka, nuo mažens 

formuojami savarankiško gyvenimo įgūdžiai, pagrįsti glaudžiais tarpusavio santykiais su šeima, 

artimaisiais giminaičiais;  

5. nediskriminavimo. Socialinė globa organizuojama ir teikiama pagal įvertintus asmens 

poreikius, ir tai nepriklauso nuo asmens lyties, negalios, rasės, tautybės, pilietybės, kilmės, socialinės 

padėties, tikėjimo, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, seksualinės orientacijos ir kitų aplinkybių, 

nesusijusių su socialine globa. 

Atsižvelgiant į Socialinės globos normų ketvirtą principą būtina pastebėti, kad jis dera su 

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvio protokolo (2006) tikslu - skatinti, 

apsaugoti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir 

pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui. 

Socialinių paslaugų teikimas globos namuose yra neatsiejamas nuo socialinių darbuotojų, kadangi 

šie asmenys tiesiogiai dirba su klientais. Siekiant užtikrinti žmogaus teises socialinės globos namuose 

socialiniai darbuotojai privalo remtis įvairiais teisės aktais, moksliniais šaltiniais, kritine analize, 

refleksija. Socialiniams darbuotojams teikiant paslaugas neįgaliesiems svarbu išlikti nuovokiems, 

demonstruoti savo įžvalgumą ir pagrįstumą bendradarbiaujant su klientu (Ar teikiamos socialinės 

paslaugos tenkina didėjančius senyvo amžiaus asmenų poreikius, 2015). 

Tad apibendrinant galima teigti, kad socialinės globos namuose yra teikiama socialinė globa, kuri 

yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui yra teikiama kompleksinė pagalba su nuolatine specialistų 

priežiūra. Socialinių paslaugų teikimas yra neatsiejamas nuo socialinių darbuotojų kurie tiesiogiai 

dirbdami su neįgaliaisiais privalo vadovautis socialinės globos teikimo principais. 

 

2. Žmogaus teisių užtikrinimo galimybės socialinės globos namuose 

 

Teikiant socialinės globos paslaugas yra svarbu pastebėti, kad socialinių darbuotojų santykiai su 

klientais turi būtų paremti abipusiu supratimu bei pagarba, susitarimo principais. Asmuo turi būti 

skatinimas bei palaikomas jo dalyvavimas ir aktyvumas, taip užtikrinant socialinės globos gerovę. Taip 

pat yra aktualu pastebėti kambaryje gyvenančių klientų skirtybes, tai yra svarbu, kad būtų užtikrinami 

šių asmenų interesai, charakteriai ir poreikiai, o įvykus konfliktui socialiniai darbuotojai turi turėti jo 

valdymo žinių. Ne ką mažiau yra svarbu, jog socialiniai darbuotojai gebėtų padėti klientams kontroliuoti 

jų elgesį stresinėse situacijose, patiriant įvairiausias krizes, netektis taip pat taikytų įvairias priemones, 
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kurios skatintų atsisakyti priklausomybių bei žalingų įpročių (Ataskaita dėl psichologinių paslaugų 

prieinamumo asmenims gyvenantiems senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia 

socialinės globos įstaigose, 2021). 

Kalbant apie žmogaus teises socialinės globos įstaigoje, pirmiausiai būtina išsiaiškinti kas yra 

žmogaus teisės. Žmogaus teisių teisės susikūrimui didelę įtaką padarė 1948 m. Jungtinių Tautų 

Organizacijos Generalinės Asamblėjos Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, tapusios pagrindu 

daugeliui tarptautinių sutarčių ir nacionalinių įstatymų, paskelbimas. Pažymėtina, kad žmogaus teisių 

apsaugos institutas yra vienas iš svarbiausių tarptautinės teisės institutų. Tarptautinė valstybių bendrija 

pripažįsta, kad žmogaus teisės yra universalios, t. y. nepriklausomos nuo žmogaus tautybės, pilietybės, 

lyties ar kitų individualių savybių. Nepaisant kultūrinių skirtumų, visos pagrindinius žmogaus teisių 

apsaugos aktus pripažįstančios valstybės tiek savo piliečiams, tiek kitiems asmenims savo teritorijos 

ribose privalo garantuoti vienodą žmogaus teisių apsaugos lygį. 

Kalbant apie socialinės globos įstaigas, asmens teisių neišmanymas šiose įstaigose dirbančių 

darbuotojų yra dažniausiai pasitaikanti socialinių globos namų problema, taip pat globos namuose 

dažniausiai nesivadovaujama pagrindinėmis socialinio darbo vertybėmis, negerbiama ir nevertinama 

klientų nuomonė, nepasiekiama jokių integraciniu požiūriu reikšmingų rezultatų (Normantas, 2019).  

Pasak Ruškaus (2020), žmonės, gyvenantys globos institucijose ir turintys negalią gyvena 

nenatūraliomis sąlygomis, ne taip kaip daugelis iš mūsų. Globos namuose gyvenantys neįgalieji yra tarsi 

sugrupuoti dėl negalės ir gyvena atskirai nuo visuomenės tam tikrose patalpose ar dideliuose namuose 

kurie dar be visa to yra įsikūrę toliau nuo gyvenviečių ar miestų. Žmonės gyvena grupėse su 

nepažystamaisiais, o tai tikrai nėra normalios gyvenimo sąlygos. Žmogaus patalpinimą į institucijas 

galima sulyginti, su žmogaus teisių pažeidimu, kadangi tokiu būdu neįgalusis yra atskiriamas nuo 

visuomenės bei neigiamas jo orumas. Atsižvelgiant į autoriaus nuomonę tikslinga atkreipti dėmesį, kas 

yra kalbama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 20 straipsnyje, kuris teigia, kad „Žmogaus laisvė 

neliečiama“, o 21 str. sako, kad „žmogaus orumą gina įstatymas“. Tad siekiant užtikrinti žmogaus teises 

socialinės globos namuose, reikia žvelgti plačiau ir nuolatos prisiminti ne tik teisės aktus bet ir socialinio 

darbo etikos principus bei vertybes. 

Tarptautinė socialinių darbuotojų federacija (ang. trumpinys IFSW) teigia, kad socialiniai 

darbuotojai tarnauja žmogaus vystymuisi laikydamiesi pagrindinių principų, kurie susiję su žmogaus 

unikalios vertės, jo teisių suvokimu. Darbuotojai turi veikti taip, kad pasiektų maksimaliai naudą savo 

klientams, taip užtikrinant socialinį teisingumą. Taip pat socialiniai darbuotojai turi jausti atsakomybę, 

turėti pakankamai žinių ir įgūdžių dirbti su asmenimis, grupėmis, bendruomenėmis ir visuomenėmis, 

plėtojant ir sprendžiant asmeninius ir visuomeninius konfliktus bei jų pasekmes. Tikimasi, kad 

socialiniai darbuotojai suteiks kuo geresnę pagalbą be nesąžiningos diskriminacijos dėl lyties, amžiaus, 

negalios, rasės, spalvos, kalbos, religinių ar politinių įsitikinimų, turto, seksualinės orientacijos, statuso 

ar socialinės klasės. Ši organizacija įpareigoja socialinius darbuotojus savo profesiniame darbe 

atsižvelgti į privatumo, konfidencialumo ir atsakingo informacijos naudojimo principus. Tikimasi, kad 

socialiniai darbuotojai dirbs su savo klientais, siekdami geriausių jų interesų, tačiau tinkamai 

atsižvelgdami ir į kitų klientų interesu. Šie principai, grindžiami socialinių darbuotojų patirtimi vykdant 

savo atsakomybę padėti asmenims, turintiems asmenines ir socialines problemas, kelia ypatingą 

atsakomybę už socialinio darbo profesiją, kad būtų skatinama žmogaus teisių apsauga visame pasaulyje. 

Socialinio darbo profesija, pasitelkdama istorinius ir empirinius įrodymus, yra įsitikinusi, kad žmogaus 

teisių įgyvendinimas visiems žmonėms yra esminė sąlyga rūpestingam pasauliui ir žmonijos išlikimui 

(International Federation of Social Workers, 2022). 

Anot Normanto (2020), žmonėms su fizine negalia, gyvenantiems socialinės globos namuose nėra 

pagalbos iškvietimo sistemos arba pultelis būna užkištas kažkur, kur žmogui su fizine negalia sunku 

pasiekti. Atsižvelgiant į autoriaus išsakytus pastebėjus šioje situacijoje dera pastebėti, kad būtent 

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (1991; suvestinė redakcija nuo 2022-03-23) siekia užtikrinti 

neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje. Tad socialinės globos namai teikdami paslaugas, turi 

atsižvelgti ir nuolat prisiminti Neįgaliųjų socialinės integracijos principus, tokius, kaip: lygių teisių – 

neįgalieji turi tokias pačias teises kaip ir kiti visuomenės nariai; lygių galimybių – neįgaliesiems, kaip 

ir kitiems visuomenės nariams, sudaromos tokios pat ugdymosi, darbo, laisvalaikio leidimo, dalyvavimo 

visuomenės, politiniame ir bendruomenės gyvenime galimybės. Tik tais atvejais, kai tokios pat sąlygos 

ir priemonės yra neveiksmingos, numatomos specialiosios priemonės, gerinančios neįgaliųjų 

padėtį;  savarankiškumo ir pasirinkimo laisvės užtikrinimo – neįgalieji nuolat skatinami būti 

savarankiški; skirtingų poreikių tenkinimo – neįgalieji sudaro labai įvairialypę visuomenės grupę, todėl, 

teikiant paramą, atsižvelgiama į skirtingus neįgaliųjų poreikius. 
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Lygių galimybių įstatyme (2003; suvestinė redakcija 2022-01-01) numatyta pareiga 

valstybės ir savivaldybės institucijoms užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų užtikrintos lygios 

žmonių su negalia teisės ir galimybės, tačiau nepaisant plataus teisinio, metodologinio 

reglamentavimo socialinių paslaugų neįgaliesiems teikime, egzistuoja ir šios veiklos neatitikimų su 

teisės aktais.  

Lietuvos neįgaliųjų forumo parengtoje ataskaitoje (2016) pažymėti socialinių paslaugų 

neefektyvumo pavyzdžiai, kurie liudija, kad neįgaliųjų poreikiai nėra iki galo įgyvendinti, todėl 

pažeidžiamos jų teisės. Visų pirma ataskaitoje pateiktas pastebėjimas dėl socialinių paslaugų profilio 

pakeitimo: Lietuvos teisės aktai numato tik labai menką galimybę keisti socialinių paslaugų profilį 

socialinės globos namų gyventojams: jei asmeniui, gaunančiam socialines paslaugas socialinių paslaugų 

įstaigoje, reikalinga keisti paslaugų rūšį, įstaigos vadovas dėl paslaugų rūšies keitimo kreipiasi į 

savivaldybę, kuri priėmė sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo. Remiantis šia ataskaitos 

išvada, galima daryti prielaidą, kad socialinės paslaugos globos namuose neįgaliesiems nėra 

individualizuotos t.y. nėra pritaikyti atsižvelgiant į kiekvieno gyventojo individualius/specifinius 

poreikius. Kita problema susijusi su teikiamų socialinių paslaugų įvairove. Lietuvos neįgaliųjų forumo 

pateiktoje ataskaitoje minima, kad: Individualių paslaugų įvairovė socialinės globos namuose yra itin 

menka: visiems teikiamas maitinimas, visapusiškas aprūpinimas, užimtumas. Socialinės globos įstaigoje 

dirbantis socialinis darbuotojas dirba vidutiniškai su 20–30 žmonių grupe, jam talkina 1–3 socialinio 

darbuotojo padėjėjai, atsakantys už tvarką ir higienos reikalavimų laikymąsi. Nesant individualaus 

požiūrio į kiekvieną neįgalųjį, visapusiškas išlaikymas ir aptarnavimas savarankiškesniems globos 

įstaigų gyventojams, kuriems didelės dalies paslaugų net nereikia, skatina priklausomybę nuo paslaugų 

ir socialinės globos namų gyventojų degradaciją socialinių įgūdžių prasme, tad galima teigti, kad  ši 

išvada liudija apie personalizuotų paslaugų teikimo stoką. 

Apibendrinant galima teigti, kad socialinės globos namuose siekiama taikyti žmogaus teises 

reglamentuojančius teisės aktus, tačiau vis dar vyrauja institucinė kultūra kuri kartas nuo karto 

pasireiškia žmogaus teisių neužtikrinimu, asmenų nuasmeninimu ir priskyrimu grupėms, 

neatsižvelgiama į individualius poreikius, žmogaus teisės yra pažeidžiamos, dėl neišvystyto paslaugų 

tinklo, kuris jiems sudarytų sąlygas išsaugoti savarankiškumą bei netinkamo kai kurių socialinių 

darbuotojų požiūrio į globos namų klientus. Tinkamų stebėsenos ir kontrolės procedūrų ne/buvimas 

sudaro prielaidas žmogaus teisių pažeidimui. 

 

Išvados  

 

1. Socialinės globos namuose yra teikiama socialinė globa, kuri yra visuma paslaugų, kuriomis 

asmeniui teikiama kompleksinė pagalba, kuriai reikia nuolatinės specialistų priežiūros. Socialinė globa 

pagal trukmę skirstoma į dienos, trumpalaikę ir ilgalaikę. Socialinių paslaugų teikimas yra neatsiejamas 

nuo socialinių darbuotojų kurie tiesiogiai dirbdami su neįgaliaisiais privalo vadovautis socialinės globos 

teikimo principais, socialinio darbo vertybėmis ir etika. 

2. Žmogaus teisės yra universalios, tai yra nepriklausomos nuo žmogaus tautybės, pilietybės, 

lyties ar kitų individualių savybių. Socialinės globos namuose socialinis darbuotojas turi veikti taip, kad 

pasiektų maksimaliai naudą savo klientams, taip užtikrinant socialinį teisingumą. Nors ir socialinės 

globos namuose siekiama taikyti žmogaus teises reglamentuojančius teisės aktus, tačiau vis dar pasitaiko 

žmogaus teisių neužtikrinimas, neatsižvelgiama į individualius klientų poreikius, neakcentuojamas 

klientų savarankiškumas, nefunkcionali pagalbos iškvietimo sistema  asmenims turintiems fizinę 

negalią.  
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LAIKINOSIOS APSAUGOS PRIEMONĖS CIVILINIAME PROCESE 

 
Lekt. Aivaras Naujalis 

Marijampolės kolegija 

 
 Anotacija  

 
Šiame straipsnyje analizuojami esminiai aspektai, susiję su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 

sąlygomis civiliniame procese. Siekiama aptarti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civiliniame procese 

tendencijas, pasikeitusį teisinį reglamentavimą, susijusį su laikinųjų apsaugos priemonių taikymų, aktualią teismų 

praktiką, identifikuoti galimus iššūkius, su kuriais susiduria ir gali ateityje susidurti jas taikantys subjektai.    

Raktažodžiai: civilinis procesas, laikinosios apsaugos priemonės, sprendimų vykdymas.  

 

Įvadas 

Kiekvienas asmuo turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta jo 

pažeista ar ginčijama teisė ar įstatymo saugomas interesas, o civilinės bylos teisme iškėlimas yra 

konstitucinės teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo aktas32. Tačiau vien tik sudaryti galimybę asmeniui 

kreiptis į teismą nepakanka, nes sprendimo priėmimu procesas nesibaigia. Ne mažiau svarbi proceso 

dalis yra realus sprendimo įvykdymas. Nuo kreipimosi į teismą iki sprendimo įsiteisėjimo ir galimybės 

jį vykdyti gali praeiti daug laiko, per kurį dėl įvairių priežasčių situacija, buvusi kreipimosi į teismą 

momentu ir jo vykdymo momentu, gali būti pasikeitusi, dėl ko gali būti sunku arba apskritai neįmanoma 

realiai įgyvendinti priimtą teismo sprendimą33. Kuo greičiau išnagrinėjama byla ir kuo skubiau 

įvykdomas sprendimas, tuo veiksmingesnė yra teisminė gynyba34. Nacionalinės teismų administracijos 

pateiktais duomenimis, 2021 metais Lietuvos teismuose išnagrinėtos 146109 civilinės bylos35. Nors 

oficialiai nėra pateikiama duomenų apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą teismuose, tačiau 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo parengtoje Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių 

taikymo apžvalgoje nurodoma, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, 2010 metais 

buvo priimta daugiau kaip 45000 nutarčių, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių klausimais36.  

Europos žmogaus teisių teismas 2003 m. kovo 23 d. sprendime byloje Jasiūnienė prieš Lietuvą 

pažymėjo, jog Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio pirma 

dalis užtikrina kiekvienam asmeniui teisę kreiptis į teismą dėl civilinių teisių gynybos („teisė į teismą“), 

tačiau minėta teisė būtų iliuzinė ir paneigta, jei valstybės teisinė sistema negarantuotų galutinio ir 

įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymo, nes teismo sprendimo įvykdymas suprantamas kaip „teisės į 

teismą“, numatytos Konvencijos 6 straipsnyje, sudedamoji dalis37. Todėl civiliniame procese 

įtvirtinamas laikinųjų apsaugos priemonių institutas, kurio paskirtis yra prevencinė – išvengti būsimo 

teismo sprendimo negalimumo arba pasunkėjimo. Dėl ribotos straipsnio apimties šiame straipsnyje bus 

siekiama analizuoti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas bylose, kuriose pareikšti turtiniai 

reikalavimai. Įvertinus teismuose išnagrinėtų civilinių bylų skaičių, darytina išvada, kad ši tema išties 

yra aktuali ir savo aktualumo bėgant metams nepraranda. Priešingai, keičiantis aktualiam teisiniam 

reglamentavimui, teismų praktikai, visuomeniniams santykiams, susiduriama su naujais iššūkiais.   

 
32 LR Konstitucijos 30 straipsnis // Prieiga per internetą https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm 

[Žiūrėta 2022 05 18] 
33 Autorių kolektyvas. Civilinio proceso teisė. Bendroji dalis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2020. 356 p. 
34 Driukas, A.; Valančius, V. Civilinis procesas: teorija ir praktika. II tomas. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 

2006. 505 p. 
35 2021 metų Lietuvos teismų veiklos rezultatai // Prieiga per internetą 

https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2022/03/teismai2022.pdf [Žiūrėta 2022 05 18] 
36 Pavyzdžiui teismų praktikos paieškos sistemoje infolex.lt 2021 metais rasta 932 apeliacinės instancijos teismų 

nutartys, kuriose buvo nagrinėjami atskirieji skundai dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių dėl laikinųjų 

apsaugos priemonių taikymo // Prieiga per internetą 

https://www.infolex.lt/ta/Default.aspx?Id=20&item=results&DataNuo=2021-01-1&DataIki=2021-12-

31&PaminetasAktas=77554&hPA=77554&Straipsnis=144&PaminetasAktasKur=16&Chng=1&order=1&desc=

1&isskleista=1&=&PageNo=5&ItemsOnPage=200#middle [Žiūrėta 2022 05 17] 
37 Europos Žmogaus Teisių Teismo 2003 m. kovo 6 d. sprendimas byloje Jasiūnienė prieš Lietuvą // Prieiga per 

internetą http://lrv-atstovas-eztt.lt/uploads/JASIUNIENE_2003_sprendimas.pdf [Žiūrėta 2022 05 17] 
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Tikslas – analizuoti ir aptarti esminius aspektus, susijusius su laikinųjų apsaugos priemonių 

taikymo sąlygomis bylose, kuriose pareikšti turtiniai reikalavimai.  

Darbo objektas: tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai, teismų praktika, civilinio proceso teisės, 

teisės mokslinai darbai susiję su laikinosiomis apsaugos priemonėmis.  

Uždaviniai: 

1. Nustatyti subjektus, galinčius inicijuoti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. 

2. Analizuoti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tendencijas bylose, kuriose pareikšti 

turtiniai reikalavimai. 

3. Apžvelgti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas. 

4. Apžvelgti didelės ieškinio sumos įtaką laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. 

5. Apžvelgti teismų praktikoje fiksuotus asmens nesąžiningumo pavyzdžius, kurie sudaro 

pagrindą išvadai apie grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui.    

Darbo metodai: teisės aktų, teismų praktikos apžvalga ir analizė, lyginimas. Analitinis 

aprašomasis interpretacinis metodas, naudojamas analizuojant autorių monografijas, mokslinius 

straipsnius, tarptautinius ir nacionalinius teisės aktus, kitus šaltinius.  

 

1. Subjektai, galintys inicijuoti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą 

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, 

kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos 

priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių 

teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Būsimo teismo sprendimo 

įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tos laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra susiję su 

pareikštais ieškinio reikalavimais, todėl pagal šią normos prasmę, subjektas nepareiškęs savarankiško 

reikalavimo byloje, negali teismo prašyti taikyti laikinąją apsaugos priemonę, nes ji, nesant pareikšto 

reikalavimo, nėra ir negali būti susijusi su būsimu teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimu arba 

apskritai neįvykdymu. Teismų praktikoje akcentuojama, kad teismas gali taikyti tik tokias laikinąsias 

apsaugos priemones, kurios susijusios su pareikštais reikalavimais ir gali užtikrinti būsimo teismo 

sprendimo, jei šie reikalavimai būtų patenkinti, įvykdymą38. Taigi, prašymą dėl laikinųjų apsaugos 

priemonių taikymo bylose dėl turtinių reikalavimų gali pateikti tik dalyvaujantis byloje asmuo, pareiškęs 

savarankišką reikalavimą39.  

2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tendencijos bylose, kuriose pareikšti  

turtiniai reikalavimai 

Minėta, kad bent jau 2010 metais teismuose buvo priimta daugiau kaip 45000 nutarčių, susijusių 

su laikinųjų apsaugos priemonių klausimais. Daugiausia prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių 

taikymo buvo reiškiama bylose, kuriose pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai. Ir nors aktualios 

oficialiosios statistikos šiuo klausimu nėra, tačiau vertinant bendras tendencijas galima teigti, kad 2010 

metais fiksuotas nutarčių, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių klausimais, šiuo metu (tarkim ir 

2021 metais), yra tikrai mažesnis. Tai sąlygojo keletas aspektų. Visų pirma, prašymai dėl laikinųjų 

apsaugos priemonių taikymo buvo apmokestinti žyminiu mokesčiu. Lietuvos Respublikos civilinio 

proceso kodekso 80 straipsnio 5 dalis numato, kad už prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių 

taikymo mokamas penkiasdešimt eurų žyminis mokestis, išskyrus prašymus dėl Civiliniame kodekse 

numatytų šeimos bylose taikomų laikinųjų apsaugos priemonių <...>. Tai buvo iš esmės pirmasis 

impulsas, sąlygojęs į teismą besikreipiančius subjektus pagalvoti ar toks prašymas bus pagrįstas ir galės 

būti teismo tenkintas. Juolab, kad ir už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos 

priemonių mokamas žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 2 dalis). Taip pat nemažiau reikšmingas 

aspektas yra susijęs su CPK 144 straipsnio 1 dalies pakeitimais, įvykusiais 2011 metais, ko pasekoje 

 
38 Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga, Teismų praktika Nr.34 Šaltinis: 

(https://www.infolex.lt/tp/212225) [2022-05-19] 
39 Priešingai prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šeimos bylose gali pateikti ne tik dalyvaujantis 

byloje asmuo, pareiškęs savarankišką reikalavimą, tačiau ir tokio nepareiškęs, nes tokio pobūdžio bylose 

laikinosios apsaugos priemonės gali būti nukreiptos ne tik į būsimu teismo sprendimu suformuluotų nurodymų 

įgyvendinimo užtikrinimą, bet ir į laikiną ginčo situacijos teisinį sureguliavimą. 
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minėta norma buvo papildyta reikalavimu „tikėtinai pagrįsti“ ieškinį. Toks pakeitimas buvo siūlomas 

siekiant įstatyminiu lygmeniu įtvirtinti pradedančią formuotis naują teismų praktiką, pagal kurią taikant 

laikinąsias apsaugos priemones, pagal prima facie doktriną įvertinamas ieškovo reikalavimo 

pagrįstumas40. Antra, kito ir aktuali teismų praktika šiuo klausimu. Anksčiau teismai gana plačiai taikė 

laikinąsias apsaugos priemones bylose, kuriose pareikšti turtiniai reikalavimai. Pavyzdžiui, pakakdavo 

identifikuoti, kad reiškiamo reikalavimo suma atsakovui (skolininkui) laikytina didelė ir tai buvo 

laikoma grėsme būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Tokie duomenys buvo grindžiami kitais 

įsiskolinimais, juridinių asmenų atžvilgiu ir viešais duomenimis apie skolą valstybei ir kt. Šiuo metu 

suformuotoje teismų praktikoje, kuri jau yra nusistovėjusi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra 

būtina nustatyti dvi sąlygas, t. y. ne tik ieškovo reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, bet ir grėsmę teismo 

sprendimo įvykdymui (teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo riziką). Nesant bent 

vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.  

3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos 

Teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas tik tada, kai yra tikimybė, 

jog toks sprendimas apskritai gali būti priimtas, o tam reikia preliminariai įvertinti, ar pareikštas ieškinys 

turi galimybę būti patenkintas, tačiau tai visiškai nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės ir išsamaus 

įrodymų vertinimo, kuris atliekamas bylos nagrinėjimo stadijoje41. Lietuvos apeliacinio teismo 

praktikoje nuosekliai pasisakoma, kad tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka reiškia, jog taikydamas 

laikinąsias apsaugos priemones teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina 

ieškinio faktinių bei teisinių argumentų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų 

viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio 

įvykdymas, nepritaikius prašomų apsaugos priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas42. Kai 

vertinamas ieškinio preliminarus pagrįstumas, teismui pakanka vien įsitikinti, ar ieškinys grindžiamas 

faktinį pagrindą sudarančiais argumentais ir ar ieškinio argumentai paremti įrodymais (galėtų būti 

priimtas ieškovui palankus sprendimas)43. Teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia 

teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas 

reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, pavyzdžiui, kai ieškovas pasirinko neleistiną savo civilinių 

teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris 

nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis44. Tačiau kartu akcentuotina, jog šios 

pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos vertinimas negali ir neturi virsti detalia 

ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize, nes priešingu atveju, pačioje bylos 

nagrinėjimo pradžioje jau būtų vertinama ar ieškinio reikalavimams pagrįsti pakanka byloje pateiktų 

duomenų. Pastebėtina, kad gausioje analizuojamu aspektu teismų praktikoje teismai spręsdami klausimą 

dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iš esmės visais atvejais įsitikina, kad pirmoji būtina laikinųjų 

apsaugos priemonių taikymo sąlyga – tikėtinas ieškinio pagrįstumas, egzistuoja. Tačiau antrosios 

laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos –  nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas 

gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, nustatymas nėra toks paprastas. Lietuvos apeliacinio 

teismo praktikoje akcentuojama, kad grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui yra siejama su 

atsakovo elgesiu – siekiu sumažinti turimo turto vertę, turint tikslą išvengti būsimo teismo sprendimo 

įvykdymo, t. y. su atsakovo nesąžiningumu45. Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri 

reiškia, jog kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, kol neįrodyta kitaip. Tokia prezumpcija galioja ir 

sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl laikinųjų apsaugos priemonių 

 
40 Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Pagrindinio komiteto išvados dėl Lietuvos 

Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (XIP-1409) // Prieiga per 

internetą https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.401119?jfwid=wny8rkiun [Žiūrėta 2022 05 17] 
41 Ten pat.  
42 Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-732-943/2020// Prieiga per 

internetą https://eteismai.lt/byla/40751526244179/e2-732-943/2020 [Žiūrėta 2022 05 17] 
43 Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gegužės 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-458-330/2019 // Prieiga per 

internetą https://eteismai.lt/byla/258321857014062/e2-458-330/2019 [Žiūrėta 2022 05 17] 
44 Autorių kolektyvas. Civilinio proceso teisė. Bendroji dalis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2020. 358p. 
45 Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-673-943/2018// Prieiga per 

internetą https://eteismai.lt/byla/61665673607762/e2-673-943/2018 [Žiūrėta 2022 05 17] 

https://www.infolex.lt/tp/1894209
https://www.infolex.lt/tp/1726248
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taikymo siekiantis asmuo turi pateikti konkrečių duomenų, įrodymų, kurių pagrindu teismas galėtų 

įsitikinti atsakovo (skolininko) nesąžiningumu, t. y. apie atsakovo (skolininko) jau atliktus, atliekamus 

ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu (turimo turto 

paslėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita 

forma ir pan.). Taip pat svarbus aspektas, kad asmens sąžiningumas gali būti vertinamas tiek iki bylos 

iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu. Ir tai gali būti paaiškinama tuo, jog poreikis taikyti laikinąsias 

apsaugos priemones gali būti identifikuojamas jau pažengus bylos nagrinėjimui, ieškovui turint 

duomenų, kad atsakovas siekdamas apsunkinti būsimo galimo teismo sprendimo įvykdymą, siekia 

pavyzdžiui perleisti jam nuosavybės teise priklausantį turtą.  

4. Didelė reikalavimo suma, kaip motyvas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, 

laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas, kt. 

Minėta, jog motyvas, jos atsakovui (skolininkui) reiškiamo reikalavimo suma yra didelė, buvo 

itin dažnai naudojamas, nes savaime sudarydavo pagrindą išvadai apie galimą būsimo teismo sprendimo 

įvykdymo apsunkinimą ir tai tikėtina lėmė, jog ir teismai tokiu pagrindu tenkindavo prašymus dėl 

laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Tačiau šiuo metu teismai yra gan kategoriški, konstatuojama, 

jog vien ši aplinkybė negali būti pripažinta kaip absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos 

priemones46. Tokia pozicija paaiškinama tuo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime 

nesukuria materialinių vertybių ir nepagerina atsakovo turtinės padėties, o tik padeda išsaugoti jo turtą 

iki ginčo išsprendimo iš esmės, todėl vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei 

pasunkina ar padaro nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą47. Tačiau tuo pačiu pabrėžtina, 

kad kaip papildomas kriterijus, didelė ieškinio suma gali būti vertinamas, esant kitų asmens 

nesąžiningumo įrodymų. Kitas svarbus aspektas yra ir laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo 

klausimas. Tuo atveju, jei vyrautų „aklas“ laikinųjų apsaugos priemonių instituto taikymas, tokiose 

bylose, kuriose reiškiami turtinio pobūdžio reikalavimai, šis institutas galėtų būti naudojamas kaip 

įrankis, siekiant susidoroti su finansinius sunkumus išgyvenančiu konkurentu, spaudimo kitai šaliai 

priemonė ir kt. Toks instituto taikymas neatitiktų proporcingumo principo, tikrosios šio instituto 

paskirties. Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje laikinųjų apsaugos 

priemonių taikymo klausimu, akcentuojama, kad šio itin atsakovo teises varžančio procesinio instituto 

taikymas galimas tik labai išskirtiniais atvejais ir tik tada, kai jo taikymo prašantis asmuo (paprastai 

ieškovas) pateikia įtikinamų argumentų bei konkrečių duomenų (įrodymų) apie atsakovo jau atliktus, 

atliekamus ar siekiamus atlikti su sąžiningu elgesiu nederančius veiksmus, kurių tikslas – išvengti 

ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymo48. Nepaisant suformuotos teismų praktikos 

taikant laikinąsias apsaugos priemones bylose, kuriose reiškiami turtiniai reikalavimai, vis dar pasitaiko 

teismų priimamų nutarčių, kuriomis tenkinami tokie prašymai, grindžiant vien tik motyvu, kad atsakovui 

reikalavimo suma yra didelė. Tokios nutartys apeliacinės instancijos teismų yra naikinamos, prašymus 

atmetant ir akcentuojant, jog ieškovas (-ai) neįrodė antrosios sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių 

taikymui - realios grėsmės galimai ieškovui (-ams) palankaus teismo sprendimo įvykdymui, todėl 

pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė nepagrįstai49. Teismų praktikoje 

fiksuoti atvejai, kai teismai konstatuoja pagrindus taikyti laikinąsias apsaugos priemones bylose, kuriose 

pareikšti turtiniai reikalavimai, susiję su šiomis įrodytomis asmens nesąžiningumo aplinkybės: 

skolininkas už 15 000 Eur sumą savo motinai pardavė lengvąjį automobilį, nors realiai pinigų negavo, 

jų atsiskaityti su kreditoriais nepanaudojo; nusikūlė grūdų derlių nuo viso 90 ha pasėlių ploto, o visus 

nukultus grūdus realizavo savo pažįstamam asmeniui už grynuosius pinigus, o gautų pinigų nepanaudojo 

 
46 Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1339-370/2019// Prieiga per 

internetą https://eteismai.lt/byla/76070836845453/e2-1339-370/2019 [Žiūrėta 2022 05 17] 
47 Lietuvos apeliacinio teismo  2019 m. rugpjūčio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-676-585/2019// Prieiga 

per internetą https://eteismai.lt/byla/7127341811539/e2-676-585/2019 [Žiūrėta 2022 05 17] 
48 Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016// Prieiga per 

internetą https://eteismai.lt/byla/251594794391133/e2-1092-943/2016 [Žiūrėta 2022 05 17] 
49 Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. kovo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-247-467/2022 // Prieiga 

per internetą https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=fc4f5824-098c-42dc-8680-

738c2e281170 [Žiūrėta 2022 05 17] 

https://www.infolex.lt/tp/1789406
https://www.infolex.lt/tp/1756347
https://www.infolex.lt/tp/1291209
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atsiskaityti su kreditoriais50; perleidžiami žemės sklypai51; atsakovė, derėjosi su ieškove dėl elektros 

energijos pardavimo, disbalanso pirkimo–pardavimo, mokėjimo grafiko, nors jau iš anksto žinojo, kad 

neįvykdys savo įsipareigojimų pagal šalių sutartą grafiką52; įsiteisėjusiu teismo sprendimu konstatuotas 

atsakovo nesąžiningų veiksmų ieškovės atžvilgiu faktas, laikytas nustatyta aplinkybe ir vertinant 

atsakovo elgesį sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo53; grėsmę ieškovui 

galimai palankaus sprendimo įvykdymui patvirtina tai, jog atsakovės finansinė padėtis yra sunki, ji 

nevykdo veiklos, realizuoja turimą turtą54 ir kt.  

Išvados 

1. Subjektas nepareiškęs savarankiško reikalavimo byloje, negali teismo prašyti taikyti laikinąją 

apsaugos priemonę, nes ji, nesant pareikšto reikalavimo, nėra ir negali būti susijusi su būsimu teismo 

sprendimo įvykdymo pasunkėjimu arba apskritai neįvykdymu. 

2. Taikant laikinąsias apsaugos priemones būtina nustatyti dvi sąlygas, t. y. ne tik ieškovo 

reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, bet ir grėsmę teismo sprendimo įvykdymui.  

3. Atliekamas ieškinio pagrįstumo įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias 

apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas. 

4. Didelės ieškinio sumos kriterijus gali būti vertinamas kaip papildomas kriterijus taikyti 

laikinąsias apsaugos priemones, esant kitų asmens nesąžiningumo įrodymų. 

5. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas galimas tik išskirtiniais atvejais, kai pateikiami 

įrodymai apie asmens jau atliktus, atliekamus ar siekiamus atlikti su sąžiningu elgesiu nederančius 

veiksmus, kurių tikslas yra išvengti ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymo. 
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PASAULINĖS COVID 19 PANDEMIJOS IR JOS VALDYMO 

PRIEMONIŲ ĮTAKA KOMERCINIŲ SUTARČIŲ VYKDYMUI 

Lekt. Rūta Neveckienė 
Marijampolės kolegija 

 

Anotacija  

Pasaulinė Covid 19 pandemija, karas Ukrainoje, šalims agresorėms taikomos ribojamosios priemonės, 

įskaitant individualias ir ekonomines sankcijas, vis primena, kad esant tokioms aplinkybėms, tampa 

sudėtinga arba visiškai neįmanoma šalims vykdyti sutartinius įsipareigojimus, mokėti mokesčius, 

baudas. 

Raktažodžiai: COVID 19 pandemija, komercinės sutartys, nenugalima jėga. 
 

Įvadas  

 

Covid 19 pandemija, vykstantis karas Ukrainoje, taikomos ribojamosios priemonės šalims 

agresorėms, įskaitant ekonomines ir individualias sankcijas, nuolat reikia prisiminti, kad esant tokioms 

aplinkybėms, tampa sudėtinga arba visiškai neįmanoma šalims vykdyti sutartinius įsipareigojimus, 

mokėti mokesčius, baudas. Tokios aplinkybės, kai prisiimtų įsipareigojimų vykdymas apsunkintas dėl 

nuo šalių nepriklausančių aplinkybių civilinėje teisėje gali būti pagrindas netaikyti civilinės 

atsakomybės arba atleisti nuo jos, o tai vadinama nenugalima jėga (force majeure). Todėl atsižvelgiant 

į šių dienų aktualijas, bandysime apžvelgti kokius force majeure pavyzdžius pastaruoju metu analizavo 

teismai bei pateikti išvadas šių dienų kontekste.   

 

1. Kas yra nenugalima jėga?  

 

Nenugalimos jėgos (force majeure) sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6 

knygos 212 straipsnyje. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad 

sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių šalis: 

• negalėjo kontroliuoti; 

• negalėjo numatyti sutarties sudarymo metu; 

• negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių atsiradimui visumos.   

Nesant šių kriterijų visumos, faktinės aplinkybės negali būti pripažintos nenugalima jėga 

(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2010; 2012 

m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-268/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. 

rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-555-934/2022). 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 

atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ yra nurodyti 

įvykiai, kurie gali būti laikomi nenugalima jėga. Nenugalima jėga laikoma: 

• karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai ir revoliucijos; 

• piratavimas, sabotažas;  

• stichinės nelaimės: smarkios audros, ciklonai, žemės drebėjimai, jūrų ar upių potvyniai, 

žaibai;  

• sprogimai, gaisrai, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus 

komunikacijų sunaikinimas;  

• boikotai, streikai, lokautai, nespartus darbas kaip streiko forma, gamybinių ar 

administracinių pastatų užėmimas bei darbo sustabdymas šalies, prašančios atleisti nuo 

įsipareigojimų, įmonėje;  

• teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai (išskyrus tuos veiksmus, kurių, 

remdamasi kitomis sutarties nuostatomis, ėmėsi prašanti atleisti nuo atsakomybės šalis, ir 

tuos, kurie išdėstyti šių taisyklių 4 punkte);   

• kitos nenugalimos jėgos. 
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Sąrašas nėra baigtinis, bet pandemija, kuri tarptautiniame žodyne apibrėžiama kaip visuotinė 

epidemija, užkrečiamosios ligos paplitimas keliose šalyse ar net žemynuose, tarp tokių įvykių nėra 

nurodyta (Tarptautinių žodžių žodynas, 2022). 

Tarptautiniai prekybos rūmai (ICC, International Chamber of Commerce), kurie kuria ir platina 

tarptautinius verslo ir prekybos standartus, rekomendacijas bei taisykles, 2003 metais praplėtė 

nenugalimos jėgos pavyzdžių sąrašą, įtraukiant epidemijas, ginkluotus (paskelbtus arba ne konfliktus) 

ir kt., todėl teismai gali naudotis šiomis rekomendacijomis nagrinėjant bylas. 

 

2. Kas pagal Lietuvos Respublikoje formuojamą teismų praktiką,  

nelaikoma nenugalima jėga? 

 

Kad būtų paprasčiau atriboti nenugalimą jėgą nuo sudėtingai susiklosčiusių aplinkybių, siūlome 

palyginti, kas pagal Lietuvos Respublikoje formuojamą teismų praktiką, nelaikoma nenugalima jėga. 

Paprastai nenugalima jėga nelaikomos aplinkybes, susijusios su pačiu asmeniu ar jo kontroliuojamais 

asmenimis (pvz., nebus pripažįstama nenugalima jėga asmens liga, net mirtis, areštas, darbuotojų 

veiksmai, finansiniai asmens pajėgumai).   

Eismo įvykis dėl prasto matomumo ar slidžios kelio dangos, nes didesnio pavojaus šaltinių 

valdytojams įstatymo keliami ypatingi atidumo ir rūpestingumo reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo 2015-02-09 nutartis c. b. Nr. 3K-3-25-916/2015. 

Teismai nepripažino nenugalima jėga situacijos, kai rapsų nederlius buvo paveiktas didelio šalčio 

žiemą ir tai nebuvo force majeure aplinkybė, nes neaišku ar tokių sąlygų nebuvo įmanoma numatyti 

(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-02-05 nutartis c. b. Nr. 3K-3-1/2014; 2004-02-04 nutartis c. b. 

Nr. 3K-3-83/2004). 

Laukinio gyvūno staigus išbėgimas į kelią taip pat nėra nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybė, kadangi valstybiniame kelyje, kuriame įvyko draudiminis įvykis, nuo 2004 iki 2007 m. 

pabaigos įvyko 33 eismo įvykiai, kurių priežastis – susidūrimas su laukiniais žvėrimis, todėl valstybė, 

būdama rūpestinga ir apdairi savininkė, galėjo ir privalėjo numatyti laukinių gyvūnų išbėgimą į kelią 

(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-23 nutartis c. b. Nr. 3K-3-509/2009). 

Nenugalimos jėgos aplinkybe nelaikoma aplinkybė, kad rinkoje neįmanoma gauti prievolei 

vykdyti reikalingų prekių, sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai 

pažeidžia savo prievoles. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-11 nutartis c. Nr. 3K-3-62/2008); 

Gaisras negali būti laikomas nenugalima jėga, atleidžiančia atsakovą nuo civilinės atsakomybės, 

nes gaisro kilimo faktą galima protingai numanyti, o jo kilimo rizika statiniuose yra visuotinai žinomas 

dalykas. Gaisras nenugalima jėga gali būti pripažintas tik tada, kai jo paplitimo mastas toks neįprastai 

didelis bei nebūdingas atitinkamai geografinei vietovei, kad vidutinis protingai apdairus ir rūpestingas 

asmuo tokio gaisro atitinkamomis sąlygomis negalėtų numatyti ir tikėtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

2010-10-04 nutartis c. b. Nr. 3K-3-370/2010). Taip pat nelaikoma force majeure ir 2008 m. pasaulinė 

ekonominė krizė. 

Teismai yra įtvirtinę, kad force majeure – netikėti įvykiai, kurių nei viena šalis negalėjo numatyti 

ir nėra už juos prisiėmusi atsakomybės sutartyje, pavyzdžiui, pakilusi įsipareigojimo vykdymo kaina 

nebus laikoma nenugalima jėga. Taip pat šalis, norinti pasinaudoti nenugalimos jėgos faktu, turi įrodyti, 

kad nėra jokio kito būdo įvykdyti savo įsipareigojimus ir kad ėmėsi visų reikalingų priemonių, siekiant 

įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Nenugalimos jėgos faktas kiekvienu atveju turi būti vertinamas 

individualiai. Todėl akivaizdu, kad Lietuvos teismai taiko griežtą force majeure modelį.  

 

3. Teismų praktika po Covid 19 pandemijos dėl nenugalimos  

jėgos ir sutarčių vykdymo 

 

2020 m. pradžioje kilus pasaulinei Covid 19 pandemijai (pirmasis COVID-19 atvejis, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, Lietuvoje buvo nustatytas 2020 m. vasario 

28 d.), Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuo 2020  m.  kovo  16  d. iki 2020 m. kovo 30 d. paskelbė visoje 

Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną, kurio trukmė buvo pratęsta iki  2020 m. birželio 16  d.  

Šio nutarimo pagrindu buvo apribota prekybinė veikla maitinimo, pramogų, paslaugų teikimo 

vietose dėl Covid 19 pandemijos, dauguma įmonių buvo priverstos sustabdyti ar netgi nutraukti savo 

veiklą, kas įtakojo sudarytų sutarčių nevykdymą ir iš to kilusias pasekmes. Akivaizdu, kad COVID-19 

pandemijos plitimo, karantino paskelbimo ir įvestų draudimų bei ribojimų sudarant įvairias sutartis, 
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šalys negalėjo numatyti ir tai aptarti. Todėl kilus ginčams dėl sutarčių nutraukimo, mokesčių mokėjimo 

ir kt. šalys ginčus sureguliuoti kreipėsi į teismus. 

Šių metų kovo mėn. 24 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo pirmąją civilinę bylą Nr. 

e3K-3-66-313/2022, susijusią su COVID-19 sąlygotų suvaržymų įtaka sutarčių vykdymui, ir pateikė 

aktualius išaiškinimus apie nenugalimos jėgos ir sutarties vykdymo esminio suvaržymo institutus.  

Konkrečioje byloje ginčas kilo tarp prekybos centro (patalpų nuomotojo) ir akiniais nuo saulės 

prekiaujančio nuomininko dėl sutarties vykdymo pandemijos laikotarpiu, t.y. ar COVID-19 pandemijos 

plitimas ir jos nulemtas pirkėjų srauto sumažėjimas, taip pat kitų šalių nuomojamose patalpose veiklą 

vykdžiusių įmonių veiklos uždraudimas gali būti prilyginamas nenugalimos jėgos aplinkybėms, dėl 

kurių šalis gali būti atleista nuo sutartinių prievolių vykdymo (nuomos mokesčio ginčo laikotarpiu 

mokėjimo), ar šios aplinkybės savo esme negali būti laikomos tik pasikeitusiomis aplinkybėmis (lot. 

rebus sic stantibus). Teismas konstatavo, kad aplinkybių, tokių kaip netikėtas COVID-19 pandemijos 

paplitimas ir jos nulemtas žymus pirkėjų srauto sumažėjimas (ar apribojimai patekti į nuomojamas 

patalpas), taip pat kitų ieškovės nuomojamose patalpose veiklą vykdžiusių įmonių veiklos uždraudimas, 

visuma gali būti pripažįstama force majeure aplinkybe (CK 6.212 straipsnio 1 dalis, 6.253 straipsnio 1 

dalis), sutrikdžiusia normalią ir įprastą atsakovės veiklą. Tačiau pandemija ar jai suvaldyti pasitelktos 

priemonės pačios savaime negali būti laikomos nei nenugalimos jėgos, nei sutarties vykdymo esminio 

suvaržymo aplinkybėmis. Tai reiškia, kad pandemijos ar jos valdymo priemonių poveikį reikia vertinti 

individualiai kiekvienų sutartinių teisinių santykių atžvilgiu. Vienokius sutartinius santykius pandemija 

ar jos valdymo priemonės gali iš esmės suvaržyti arba padaryti neįvykdomus, o intervencija į kitus 

sutartinius santykius gali būti mažesnio laipsnio arba apskritai esmingai jų nesuvaržyti. 

Visų pirma, laiko atžvilgiu egzistuoja dvejopo pobūdžio nenugalima jėga: nuolatinė ir laikina. 

Tuo atveju, kai nenugalima jėga yra nuolatinio pobūdžio, sutartinės prievolės pasibaigia CK 

6.127 straipsnio 1 dalies pagrindu. Jeigu nenugalima jėga yra laikina, tai sutartinės prievolės pačios 

savaime nepasibaigia, o sutarties šalis, besiginanti šiomis aplinkybėmis, atleidžiama nuo atsakomybės 

tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui (CK 

6.212 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad laikinojo force majeure atveju šalis, besiginanti šiomis 

aplinkybėmis, yra laikinai atleidžiama ne tik nuo sutartinės atsakomybės, bet ir nuo sutarties vykdymo. 

Nenugalimos jėgos aplinkybė, dėl kurios neįmanoma vykdyti sutarties dažniausiai vis tik būna laikino 

pobūdžio, todėl šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, 

atsižvelgiant į šios aplinkybės įtaką sutarties vykdymui.  

Vien ta aplinkybė, kad dėl Covid 19 pandemijos įvairiose pasaulio valstybėse buvo taikomi 

įvairūs ribojimai, pati savaime negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti nenugalimos jėgos institutą 

ir sutarties šalį atleisti nuo civilinės atsakomybės. Šalis kuri remiasi nenugalimos jėgos aplinkybėmis, 

privalo įrodyti, kad egzistavo teisinėje sistemoje pripažįstamas objektyvaus ar kitokio pobūdžio 

neįmanomumas vykdyti sutartį (Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje 

byloje Nr. e2A-736-330/2022). 

Kai sutarties vykdymo suvaržymas yra tik laikinas, tai atleidimas galioja tam laikotarpiui, kurio 

metu tęsiasi suvaržymas. Formuojamos teismų praktikos kontekste vien ta aplinkybė, jog sumažėjo 

klientų skaičius, ieškovų pajamos, savaime neįrodo sutarties vykdymo objektyvų, ekonominį (praktinį) 

neįmanomumą, ar sutarties tikslo žlugimą. Kita šalis turi teisę nutraukti sutartį tik tada, kai sutartinių 

įsipareigojimų vykdymo sustabdymas dėl force majeure perauga į esminį sutarties pažeidimą CK 6.217 

straipsnio 2 dalies prasme, t. y. kita sutarties šalis (kreditorius) iš esmės negauna to, ką tikėjosi gauti 

sudarydama sutartį. Jeigu dėl tų aplinkybių tik sunkiau įvykdyti sutartį, bet objektyviai šitai galima 

padaryti, šalis gali remtis CK 6.204 straipsniu, bet ne CK 6.212 straipsniu (Mikelėnas, V., ir kt. Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso komentaras. Šeštoji knyga. Prievolių teisė (I). Vilnius: Justitia, 2003, p. 

284). 

Taigi, tiek esant laikinojo force majeure aplinkybėms, tiek sutarties vykdymo esminiam 

suvaržymui, sutartiniai santykiai nepasibaigia. Nenugalimos jėgos aplinkybių atveju automatiškai 

sustabdomas sutartinių įsipareigojimų vykdymas ir jomis besiginanti šalis atleidžiama nuo sutartinės 

atsakomybės. Tuo tarpu jeigu šalis ginasi naudodama esminio sutarties vykdymo suvaržymo savigynos 

būdą, tokiu atveju pradedamos privalomos šalių derybos dėl sutarties pakeitimo, kurios gali baigtis 

teismo intervencija į sutartinius santykius. Tačiau šio savigynos būdo naudojimas savaime nestabdo ir 

nesuteikia teisės nukentėjusiajai šaliai sustabdyti sutarties vykdymą (CK 6.204 straipsnio 3 dalis).  

Kiekvienu atveju sprendžiant dėl nenugalimos jėgos ar sutarties vykdymo esminio suvaržymo 

institutų taikymo, būtina atsižvelgti ne tik į patį neįmanomumo laipsnį, bet ir į nukentėjusios šalies 

pasirinktą savigynos būdą, taip pat ir  kitos šalies interesus. Šiais savigynos būdais turi būti naudojamasi 
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sąžiningai, t. y. siekiant eliminuoti sutarties vykdymo suvaržymo naštą. Taikant šiuos savigynos būdus 

neturi būti pažeista sutarties šalių tarpusavio interesų pusiausvyra. Juo labiau nenugalima jėga negali 

būti naudojama kaip pretekstas nepagrįstai sustabdyti sutarties vykdymą ar būti atleistam nuo sutartinės 

atsakomybės. Dėl to teismai, vertindami šių savigynos būdų pagrįstumą, kai ginčijamas jų taikymo 

teisėtumas teisme, turi atsižvelgti į minėtas aplinkybes ir konkrečioje situacijoje įvertinti, kurio iš šių 

būdų taikymas yra adekvatus kiekvienu konkrečiu atveju. 

Tuo atveju, kai nenugalima jėga yra nuolatinio pobūdžio (t.y. sutarties vykdymas tampa praktiškai 

neįmanomas nepakeitus pačios sutarties esmės), sutartinės prievolės pasibaigia;  jeigu nenugalima jėga 

yra laikina, tai sutartinės prievolės pačios savaime nepasibaigia, o sutarties šalis, besiginanti šiomis 

aplinkybėmis, laikinai atleidžiama nuo sutartinės atsakomybės ir nuo sutarties vykdymo. O kita sutarties 

šalis įgyja teisę sutartį nutraukti, jei ji dėl minėto nevykdymo iš esmės negauna to, ką tikėjosi gauti 

sudarydama sutartį. Lietuvos teisinėje sistemoje yra pasisakoma ir apie kitas išorinių veiksnių 

nulemtas  neįmanomumo atmainas, kurios pripažįstamos šiuolaikinėje sutarčių teisėje, pavyzdžiui, 

sutarties vykdymo ekonominis (praktinis) neįmanomumas, sutarties tikslo žlugimas (frustracija).  

Taigi apibendrinant galima daryti išvadą, jog jei  šalys sutartyse atidžiai neįvardino, kas yra 

nenugalima jėga, kaip šalims elgtis atsiradus tokioms aplinkybėms ir pan., įstatymų ir teismų praktikos 

nustatyti force majeure reikalavimai yra labai aukšti ir juos įrodyti turi būtent tas asmuo, kuris ginasi 

nenugalima jėga nuo savo prievolių nevykdymo ar atleidimo nuo atsakomybės. Ypač vertinant tai, kad 

sutarčių privaloma laikytis, o aplinkybė, kad sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių, nėra 

laikoma force majeure.  Šalis, gindamasi nenugalimos jėgos aplinkybėmis, turi įrodyti, kad: tokių 

aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti; dėl susidariusių 

aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti; šalis, neįvykdžiusi sutarties, tų aplinkybių negalėjo 

kontroliuoti ar negalėjo užkirsti joms kelio; šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių 

atsiradimo rizikos. 

 

 

Išvados  

 

       Nei ekonominė krizė, nei valstybės veiksmai savaime nėra laikomi force majeure, tuo labiau, kad 

nenugalima jėga turi būti vienintelė prievolės nevykdymo priežastis. Todėl vien Lietuvos Respublikoje 

įvestas karantinas nebuvo pagrindas taikyti nenugalimos jėgos aplinkybių ir nevykdyti prievolių.      

Atsižvelgiant į tai, kad gyvename neramiais laikais, nauji socialiniai - ekonominiai reiškiniai įtakoja ir 

teismų praktikos pasikeitimus, ką įrodo ir minėtos teismo nutartys dėl Covid 19 pandemijos, šalims 

rekomenduotina, sudarant komercines sutartis, numatyti galimybes nutraukti (ar sustabdyti) sutarčių 

vykdymą dėl nenugalimos jėgos sąlygų, detaliai aptariant kokios tai gali būti sąlygos ir kaip sprendžiami 

su tuo susiję klausimai. Šalims kiek įmanoma labiau bendradarbiauti ir nedelsiant informuoti viena kitą 

apie negalimumą vykdyti sutartį (jei yra galimybė), sureguliuoti pandemijos ar kitų nenugalimos jėgos 

atvejų įtaką sutarties įvykdymui, galbūt nustatyti lengvatas, taikomas tuo metu ir po jo, susitarti dėl 

laikotarpio, kuriam bus taikomos lengvatos ir kada pagal susitarimą jos gali būti laikomos 

pasibaigusiomis, t. y., aptarti sutarčių vykdymo ypatumus, galimas kilti pasekmes ir rizikas.  
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Anotacija 

Viešųjų pirkimų instituto atsiradimas sietinas su poreikiu užtikrinti racionalų ir efektyvų viešųjų pinigų 

išleidimą, skatinti konkurenciją tarp rinkos dalyvių, skatinant juos kurti ir gaminti naujus produktus. Straipsnyje 

atskleidžiam viešųjų pirkimų samprata, analizuojama viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo raida bei ateities 

perspektyvos EU ir Lietuvos Respublikoje. Autoriai siekia atskleisti viešųjų pirkimų turinį bei analizuojant viešųjų 

pirkimų teisinio reglamentavimo raidą, įvardinti, kokios yra viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo tobulinimo 

perspektyvos ateityje. Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau - VPĮ) suformuota viešojo pirkimo sąvoka labiau 

atskleidžia viešojo pirkimo sampratą, kuri apima įvairių, visuomenei svarbių, tikslų siekimą. Lietuvoje VPĮ buvo 

pakeistas 50 kartų rodo ir viešuosius pirkimus reglamentuojančių nacionalinių teisės aktų netobulumą, toks keitimų 

skaičius neabejotinai kelia viešųjų pirkimų sistemos dalyvių nepasitenkinimą bei kuria teisinio netikrumo jausmą. 

Viešųjų pirkimų reglamentavimo raida įtakojama įvairių veiksnių, siekio tobulėti ir efektyvinti sukurtas sistemas, 

atliepti besikeičiančius socialinius, ekonominius, politinius tikslus. Tyrimo objektas yra viešųjų pirkimų teisinis 

reguliavimas ES ir Lietuvos Respublikoje. Straipsnyje keliama problema ar esamas ir būsimas viešųjų pirkimų 

teisinis reguliavimas išsprendė viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo problemas ir, ar nesukūrė naujų? Atliekant 

tyrimą buvo naudoti dokumentų analizės tyrimo, istorinio lyginimo, apibendrinimo metodai. 

Raktažodžiai: viešųjų pirkimų samprata, teisinis reguliavimas,  viešųjų pirkimų naujovės 

 

Įvadas 

Viešieji pirkimai – viena svarbiausių viešojo sektoriaus dalių, nes vykdant viešuosius pirkimus 

yra išleidžiami valstybės biudžeto pinigai, o jų teisingas ir teisėtas išleidimas aktualus ne tik įvairioms 

valstybinėms institucijoms, bet ir visiems mokesčių mokėtojams. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 

buvo pradėta kurti viešųjų pirkimų sistema. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas Nr. I-

149155, priimtas 1996 m. rugpjūčio 13 d. buvo tas teisės aktas, kuris pradėjo sistemiškai reglamentuoti 

viešuosius pirkimus Lietuvos Respublikoje. Tuo metu Lietuva ruošėsi įstoti į Europos Sąjungą, siekė 

prisiimti įsipareigojimus, o kartu ir iššūkį nacionalinę viešųjų pirkimų sistemą suderinti su ES viešųjų 

pirkimų sistema ir jos reikalavimais. Atitinkamai, atsirado poreikis ne tik suvokti nacionalinį viešųjų 

pirkimų reguliavimą, bet įsigilinti ir teisingai taikyti ES teisės aktų nuostatas viešųjų pirkimų srityje. 

Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) renkami statistiniai duomenys56 rodo, jog viešieji pirkimai 

užėmė ir dabar užima ypač svarbią vietą valstybės finansų valdyme. Tai parodo vykdytų pirkimų skaičiai 

ir jų vertes, pvz. 2015 m. buvo įvykdyti 765,685 pirkimai už 4,168.4 mln. Eur, 2016 m. – 810,165 

pirkimų už 4,601.5 mln. Eur. 

VPĮ keitimų gausa, Viešųjų pirkimų skaičius, išleidžiamų viešųjų pinigų kiekis ir kt., patvirtina 

būtinybę detaliau gilintis į  viešųjų pirkimų institutą. Viešųjų pirkimų sritis, ypač viešųjų pirkimo 

teisinio reglamentavimo klausimai, reikalauja nuolatinio mokslininkų ir praktikų dėmesio. Tyrimo 

objektas yra viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas ES ir Lietuvos Respublikoje. Straipsnyje keliama 

problema ar esamas viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas išsprendė viešųjų pirkimų teisinio 

reglamentavimo problemas ir, ar nesukūrė naujų? Autoriai siekia atskleisti viešųjų pirkimų turinį bei 

analizuojant viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo raidą, įvardinti, kokios yra viešųjų pirkimų 

teisinio reguliavimo tobulinimo perspektyvos ateityje.  

 
55 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. Valstybės žinios. 1996, Nr. 84-2000. 
56 Viešųjų pirkimų tarnyba. Vilnius, 2016 [Interaktyvus] http://vpt.lrv.lt/informacija-apie-2016-m-ivykdytus-

viesuosius-pirkimus [žiūrėta 2022-09-05] 

http://vpt.lrv.lt/informacija-apie-2016-m-ivykdytus-viesuosius-pirkimus
http://vpt.lrv.lt/informacija-apie-2016-m-ivykdytus-viesuosius-pirkimus


28 

 

Tyrimus viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo  srityje vykdė nemažai mokslininkų. Galima 

būtų paminėti A. Tvaronavičienę, kuris nagrinėjo viešųjų pirkimų ginčų sprendimo tvarkos ypatumus ir 

efektyvumą57. S. Briedienė nagrinėo šiuolaikinių viešojo valdymo principų taikymą viešuosiuose 

pirkimuose aspektus58, E. Sakalauskaitė tyrė perkančiųjų organizacijų problemas derinant skirtingus 

interesus viešuosiuose pirkimuose59. Atliekant tyrimą buvo naudotas dokumentų analizės tyrimo 

metodas, kuriuo pagrindu buvo išanalizuoti atskiri viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai, 

ESTT ir nacionalinių teismų praktika. Istorinio lyginimo metodo pagrindu buvo lyginamas atskirų 

laikotarpių viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas. Apibendrinimo metodo pagrindu buvo formuluojami 

apibendrinimai bei išvados Atlikus analizę autoriai pateikia išvadas dėl ES teisės aktų, ESTT ir 

nacionalinių teismų sprendimų reikšmės ne tik taikant teisės aktų normas ir teismų pateiktas teisės 

aiškinimo taisykles, bet ir reglamentuojant viešųjų pirkimų teisinius santykius.   

 

1. Viešojo pirkimo samprata ir tikslas 

 

Poreikis užtikrinti racionalų ir efektyvų viešųjų pinigų išleidimą, skatinti konkurenciją tarp rinkos 

dalyvių, skatinant juos kurti ir gaminti naujus produktus lėmė viešųjų pirkimų instituto atsiradimą.  

Minėta, kad Viešieji pirkimai neabejotinai svarbi valstybės ir ES ekonomikos dalis. Kaip nurodo 

mokslininkai60 jų svarbą pabrėžia išleidžiamų valstybės pinigų vertė (žr. Schemą Nr. 1). Be to, viešųjų 

pirkimų siekis yra integruoti juos ES lygmeniu61.  

 

Schema Nr. 1 Viešųjų pirkimų samprata. Sudaryta autorių. 

 

Skirtingi autoriai, mokslininkai viešųjų pirkimų sampratą apibrėžia skirtingai. Anot, . Ch. Bovis 

viešuosius pirkimus geriausiai būtų galima apibūdinti kaip tiekimo grandinės sistemą, skirtą valstybei ir 

jos organams įsigyti visas būtinas prekes, darbus ir paslaugas, siekiant tenkinti viešąjį interesą62. A. 

Tvaronavičienė tvirtina, kad „į šį socialinį reiškinį būtina žvelgti plačiau ir vertinti jį kaip sistemą 

 
57 Tvaronavičienė, A., Viešųjų pirkimų ginčų sprendimo tvarkos ypatumai ir efektyvumas. Daktaro disertacija (01 

S). Vilnius, 2015. 
58Briedienė, S. Viešųjų pirkimų proceso valdymo modeliavimas šiuolaikinio valdymo kontekste. Daktaro disertacija 

(03 S). Vilnius, 2017 
59 Sakalauskaitė, E., Perkančiųjų organizacijų diskrecijos problemos derinant skirtingus interesus viešuosiuose 

pirkimuose. Daktaro disertacija (01 S). Vilnius, 2017 
60 Ambrazevičienė, R. Teisėtumo užtikrinimo priemonės vykdant viešuosius pirkimus. Jurisprudencija. 2003, 

46(38): 107-115; Soloveičikas, D. Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas. Teisė. Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla, 2014, 91: 42-63; Gineitienė, Z., Šerpytis, K, Šakalis, V., Viešųjų pirkimų organizavimo 

ypatumai sveikatos apsaugos sistemoje. Socialinių mokslų studijos: mokslo darbai, 2012, 4(4):1487-1502 ir kt. 
61 Bovis, Ch. Public Procurement in the European Union. New York: Palgrave Macmillan, 2005, p. 1. 
62Bovis, Ch. Public Procurement in the European Union. New York: Palgrave Macmillan, 2005,p. 14. 



29 

 

politinių, teisinių ir vadybinių elementų, kurie sujungiami tam, kad būtų pasiekti tokiai sistemai keliami 

tikslai.“63 Direktyvos 2014/24/ES ir Direktyvos 2014/25/ES preambulės 2 p. numatyta, kad viešiesiems 

pirkimams tenka svarbus vaidmuo kaip vienai iš rinkos priemonių, naudotinų siekiant pažangaus, 

tvaraus ir integracinio augimo kartu užtikrinant efektyviausią viešųjų lėšų naudojimą. Autoriai sutiktina 

su atskirų mokslininkų nuomonėmis, kad viešųjų pirkimų samprata apima ne tik taisykles kaip turi būti 

atlikta viešojo pirkimo procedūra, kuria siekiama racionaliai naudoti valstybės lėšas, tačiau kartu 

suprantama kaip priemonė siekti įvairių ES ir kiekvienos atskiros valstybės socialinių, ekonominių, 

politinių ir kitų tikslų. 

Analizuojant viešųjų pirkimų sampratą, svarbu ištirti kaip ją apibrėžia viešuosius pirkimus 

reguliuojantys teisės aktai. Atkreiptinas dėmesys, jog ES teisės aktai expresis verbis viešojo pirkimo 

sąvokos nepateikė nei iki 2014 m. galiojusiose direktyvose, nei šiuo metu galiojančiose Direktyvoje 

2014/24/ES64 ir Direktyvoje 2014/25/ES65. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme 

pirmoje jo redakcijoje buvo įtvirtina viešojo pirkimo sąvoka. Ilgą laiką (nuo 2003 m. kovo 1 d. iki 2017 

m. liepos 1 d.) viešojo pirkimo sąvoka nekito, viešasis pirkimas buvo apibrėžiamas kaip „perkančiosios 

organizacijos atliekamas ir šiuo Įstatymu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio 

tikslas – sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį”. Šia sąvoka apibrėžiama siekiamybė sudaryti 

viešojo pirkimo – pardavimo sutartį. Be to, iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusioje VPĮ redakcijoje atskirai 

buvo išskirtas ir viešųjų pirkimų tikslas, t.y  vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo 

sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai 

organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam 

skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Be minėto tikslo,  pastebimas ir ir antrasis tikslas – racionaliai naudoti 

pirkimui skirtas lėšas. Atskirai išskirtas viešųjų pirkimų tikslas ir sąvoka, kompleksiškai neatskleidžia 

viešųjų pirkimų sampratos, kuri galėjo būti vertinama kaip koncepcija apimanti visus viešųjų pirkimų 

tikslus. Maža to, atskiri mokslininkai išskiria kitus viešųjų pirkimų tikslus, kaip viešųjų pirkimų 

sąžiningumo užtikrinimas, vienodų galimybių ir tiekėjų lygiateisiškumo užtikrinimas, teisingas 

(sąžiningas) elgesys su tiekėjais, efektyvus pramoninių, socialinių ir aplinkosaugos veiklos krypčių 

įgyvendinimas, rinkos atvirumas tarptautinei prekybai66. Atitinkamai, A. Tvaronavičienė nurodo, kad 

papildomais pirkimo tikslais, kurie turėtų būti laikomi naudingi visuomenei, galima laikyti socialinius 

ir aplinkosauginius elementus.67  

Patikslinta viešojo pirkimo sąvoka buvo suformuota nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusioje VPĮ 

redakcijoje. VPĮ numatė, kad  vienos ar daugiau perkančiųjų organizacijų atliekamas prekių, paslaugų 

ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekėju (tiekėjais) sudarant viešojo pirkimo-pardavimo 

sutartį (sutartis), neatsižvelgiant į tai, ar prekės, paslaugos ar darbai yra skirti viešajam tikslui (VPĮ 2 

str. 37 p.) . Viešojo pirkimo sąvokos turinio pakeitimą pagrinde lėmė tai, kad perkančiosios 

organizacijos vykdo įvairių rūšių veiklos formas. 68 Be to, VPĮ. buvo numatyta, ko perkančiosios 

organizacijos turi siekti vykdydamos viešuosius pirkimus, t. y. prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti 

skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai ir vykdant pirkimo sutartis būtų laikomasi aplinkos apsaugos, 

socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų ES ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir 

šio įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose (VPĮ 17 str. 2 d.) Sistemiškai vertinant VPĮ 

 
63 Tvaronavičienė, A. Viešųjų pirkimų ginčų sprendimo tvarkos ypatumai ir efektyvumas. Daktaro disertacija (01 

S). Vilnius, 2015.p. 23. 
64 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 

panaikinama Direktyva 2004/18/EB. Oficialus leidinys. L 94, 2014. 
65 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 

vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 

2004/17/EB. Oficialus leidinys. L 94, 2014. 
66 Soloveičikas, D Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas. Teisė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 

2014, 91: 42-63. 
67 Tvaronavičienė, A. Viešųjų pirkimų kaip vieno iš darnaus vystymosi koncepcijos įgyvendinimo instrumentų 

naudojimo Lietuvos Respublikoje galimybės. Verslas: teorija ir praktika. 2012, 13(3): 197-207. 
68 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projekto aiškinamajame raštas. 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija [interaktyvus] https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=r2mu7g2qz&documentId=e200b7f0891311e5bca4ce385a9b7048&cat

egory=TAK [žiūrėta 2022-09-23] 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=r2mu7g2qz&documentId=e200b7f0891311e5bca4ce385a9b7048&category=TAK
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=r2mu7g2qz&documentId=e200b7f0891311e5bca4ce385a9b7048&category=TAK
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=r2mu7g2qz&documentId=e200b7f0891311e5bca4ce385a9b7048&category=TAK
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2 str. 37 p. ir 17 str. 2 d., pastebėtina, kad tuo metu galiojančiame teisiniame reguliavime viešojo pirkimo 

sąvoka buvo atskleista detaliau, kaip ją supranta autoriai. Pastebėtina, kad expresis verbis įvardinti tik 

keli su viešaisiais pirkimais susiję viešieji tikslai – aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės 

įsipareigojimų laikymasis, tačiau praktikoje yra žymiai daugiau viešųjų tikslų, kurių galime siekti 

vykdant viešuosius pirkimus, t. y. jie gali apimti bet kurio viešojo intereso tenkinimą (žr. Schemą Nr. 

2).  

 

 

Schema Nr. 2 Viešųjų pirkimų sampratos raida iki ir po 2017 07 01. 

 

Apibendrinant šį poskyrį, galime daryti išvadą, kad VPĮ suformuota viešojo pirkimo sąvoka 

labiau atskleidžia viešojo pirkimo sampratą, kuri apima įvairių, visuomenei svarbių, tikslų siekimą. 

Viešaisiais pirkimai siekiami šie visuomenei aktualūs tikslai: sudaryti pirkimo sutartį, racionaliai 

naudoti pirkimui skirtas lėšas, Be to svarbus viešųjų pirkimų sąžiningumo užtikrinimas, vienodų 

galimybių ir tiekėjų lygiateisiškumo užtikrinimas, teisingas (sąžiningas) elgesys su tiekėjais, efektyvus 

pramoninių, socialinių ir aplinkosaugos veiklos krypčių įgyvendinimas, rinkos atvirumas tarptautinei 

prekyba, aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų laikymasis ir kt. 

 

2. Viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo raida 

 

Lietuvos respublikoje ir ES viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas plėtojosi skirtingai, galima 

būtų išskirti skirtingus viešųjų pirkimų raidos etapus tiek ES, tiek Lietuvos Respublikoje. 

Viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo raida ES skiriama į kelis etapus.  

ES viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo pirmojo etapo (nuo viešųjų pirkimų reglamentavimo 

pradžios iki 2004 m.) pradžia susijusi su Bendrosiomis Programomis (angl. General Programmes69), 

kurios buvo priimtos 1962 m. ir 1970 m. Tuo metu ES institucijos suvokė viešųjų pirkimų reikšmę 

bendrai rinkai. 1957 m. Romos sutartyje, kuria buvo sukurta Europos Ekonominė Bendrija ir 1992 m 

Mastrichto sutartyje, kuria buvo sukurta Europos Sąjunga numatytas tikslas sukurti vidaus rinką, 

laipsniškai derinant valstybių narių ekonominę politiką70. Pagrindiniai Bendrųjų programų tikslai buvo 

– panaikinti tarpvalstybinės prekybos ribojimus, pateikiant valstybėms narėms paaiškinimus kaip turėtų 

būti įgyvendinti Romos sutartyje numatyti įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas principai.  

 
69 General Programme for the abolition of restrictions on freedom to provide services. OL 2, 1962, p. 32-35; 

General Programme for the abolition of restrictions on freedom of establishment. OL L175, 1970, p. 23. 
70 Bovis, Ch. . Public Procurement in the European Union. New York: Palgrave Macmillan, 2005, p. 14.  
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Įgyvendinant Bendrąsias Programas buvo kuriamos direktyvomis. Anot, P. Trepte71 šios 

direktyvos buvo dviejų tipų: Liberalizavimo Direktyvos ir Derinimo Direktyvos. Pirmosios trys 

Liberalizavimo direktyvos72 priimtos 1964 m. Derinimo direktyvos priimtos 1971 m.73 ir 1977 m.74 

Siekiant plėsti reguliavimą, kad būtų užtikrintas ir ES Sutartimis nustatytų laisvo asmenų judėjimo, 

laisvo prekių judėjimo, laisvo kapitalo judėjimo principų įgyvendinimas, buvo priimtos ir kitos 

direktyvos, reguliuojančios klausimus, kurių neapėmė aukščiau minimos direktyvos. (žr. Schemą Nr. 

3).   

 

Schema Nr. 3. Bendrosios Programos įgyvendinamos direktyvomis 

 

Nors iki 2004 m. viešuosius pirkimus ES reguliavo daug direktyvų, tačiau jose nebuvo suformuota 

vieninga viešųjų pirkimų reguliavimo sistema, o tai sunkino jų taikymą praktinėje veikloje.   

ES viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo antrasis etapas prasidėjo nuo 2004 m ir tęsėsi iki 

2014 m. Anksčiau paminėtos priežastys paskatino direktyvų reformą, t.y buvo siekiama modernizuoti 

viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų sistemą ES lygmeniu.Atsižvelgiant į tai 2004 m. buvo 

priimto dvi naujos direktyvos: Direktyva 2004/18/EB75, kuri buvo skirta klasikinio sektoriaus viešųjų 

pirkimų reglamentavimui ir Direktyva 2004/17/EB76, kuri buvo skirta komunalinio sektoriaus viešųjų 

pirkimų reglamentavimui. Šių direktyvų tikslas buvo sudaryti sąlygas visiems ūkio subjektams naudotis 

pagrindinėmis laisvėmis, numatytomis ES sutartyse, skaidriai konkuruoti viešuose pirkimuose, 

eliminuoti diskriminuojančias sąlygas viešuose pirkimuose ir kt.  

ES viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo trečiasis etapas prasidėjo nuo 2014 m. ir tęsėsi iki 

šiol.  Nors Direktyva 2004/18/EB ir Direktyva 2004/17/EB iš esmės buvo pasiekti pagrindiniai tikslai 

tačiau, laikui bėgant, ES vystymasis kėlė naujus iššūkius. Todėl kilo būtinybė peržiūrėti direktyvas 

pagrindinės šio proceso priežastys buvo kelios. Pirma, atsirado poreikis mažinti administracinę naštą 

viešųjų pirkimų dalyviams bei efektyvinti viešųjų pirkimų procedūras. Antra, 2010 m. kovo 3 d. 

 
71 Trepte, P. Public Procurement in the EU. A Practinioner‘s Guide. Second Edition. New York: Oxford University 

Press Inc., 2007,  p. 28.   
72 1964 m. liepos 7 d. Tarybos direktyva 64/427/EEB, nustatanti išsamias nuostatas dėl pereinamojo laikotarpio 

priemonių asmenims, savarankiškai dirbantiems apdirbamosios ir perdirbamosios pramonės šakose, priskiriamose 

ISIC 23–40 pagrindinėms grupėms (pramonė ir smulkusis verslas). OL 117/1863, 1964; 1964 m. liepos 7 d. 

Tarybos direktyva 64/428 dėl savarankiškai dirbančių asmenų įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas 

kasybos ir karjerų eksploatavimo (ISIC 11 – 19 pagrindinės grupės) srityje. OL 117/1871, 1964; 1964 m. liepos 7 

d. Tarybos direktyva 64/429 dėl savarankiškai dirbančių asmenų įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas 

gamybinės ir apdirbamosios pramonės šakose, priskiriamose ISIC 23–40 pagrindinėms grupėms (pramonė ir 

smulkusis verslas). OL 117/1880, 1964. 
73 1971 m. liepos 26 d. Tarybos direktyva 71/305/EEB dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos 

derinimo. OL L185/1, 1971.  
74 1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 77/62/EEB dėl viešojo prekių pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos 

derinimo. OL L13/1, 1977.  
75 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų 

pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo. OL L134, 2004. 
76 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą 

vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo. OL L134, 

2004. 
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Komisijos komunikatu patvirtinta „Europa 2020: Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“77 

(toliau – strategija „Europa 2020“), kurioje nustatyti trys prioritetai: žiniomis ir inovacijomis pagrįsto 

ūkio vystymas, tvarus augimas; tausiau išteklius naudojančio, ekologiškesnio ir konkurencingesnio ūkio 

skatinimas ir integracinis augimas; didelio užimtumo ūkio, kuriame užtikrinta socialinė ir teritorinė 

sanglauda, skatinimas. Būtent viešiesiems pirkimams tenka didelė reikšmė, siekiant įgyvendinti 

Strategijos „Europa 2020“ numatytus prioritetinius tikslus. To pasėkoje, buvo priimtos Direktyva 

2014/24/ES ir Direktyva 2014/25/ES, kurios šiuo metu reglamentuoja viešuosius pirkimus ES lygiu. 

Lietuvos viešųjų pirkimų reglamentavimas, skirstomas į kelis etapus 

Pirmas etapas (iki įstojimo į ES). Pirmieji teisės aktai, kurie nustatė reguliavimą viešųjų pirkimų 

srityje buvo Vyriausybės priimti teisės aktai: 1992 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. 355 „Dėl prekių 

(paslaugų) įsigijimo tvarkos biudžetinėse įstaigose“78, juo buvo siekiama nustatyti kokia kaina turi būti 

įsigyjamos prekės, paslaugos ir darbai; 1992 m. birželio 9 d. nutarimas Nr. 444 „Dėl valstybinio 

užsakymo konkurso nuostatų, valstybinio užsakymo sutarties nuostatų, valstybinio užsakymo 

įsipareigojimų nevykdymo nuostolių įvertinimo tvarkos patvirtinimo“79.  Jis buvo skirtas nustatyti 

viešojo konkurso vykdymo tvarką. Šie teisės aktai nustatė fragmentinę viešųjų pirkimų reguliavimo 

tvarką. Būtent 1996 m., priėmus VPĮ, laikytina, kad viešieji pirkimai pradėti reglamentuoti sistemiškai, 

nes įstatyme buvo numatyta, kad jis taikomas visiems pirkimams, kurių vertė didesnė negu 25 tūkst. litų 

(arba 7.240,50 Eur), kai išleidžiamos valstybės, savivaldybių biudžetų, valstybinio socialinio draudimo 

fondo biudžeto ir kitų valstybės fondų lėšos. 

Nors VPĮ buvo keistas daug kartų, tačiau esminiai pakeitimai buvo padaryti 2002 m. gruodžio 3 

d. priėmus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. IX-121780. VPĮ 1 str. 

2 d. numatė, kad šis įstatymas yra suderintas su įstatymo priede nurodytais ES teisės aktais. Tai reiškia, 

kad nuo 2002 m. Lietuvos viešuosius pirkimus reglamentuojantis teisės aktas buvo pradėtas derinti su 

ES teisės aktais.  Pastebėtina, kad nuo VPĮ priėmimo iki 2005 m. gruodžio 22 d. jis buvo pakeistas 17 

kartų, juo buvo įgyvendintos Direktyva 2004/18/ES ir Direktyva 2004/17/ES. 

Antras etapas (po įstojimo į ES). Lietuvai 2004 m. įstojo į ES. Atitinkamai, Lietuva, kaip valstybė 

narė, turėjo Direktyvą 2004/18/ES ir Direktyvą 2004/17/ES įgyvendinti nacionaliniais teisės aktais. 

Siekiant adaptuoti direktyvų nuostatas, 2005 m. gruodžio 22 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-47181. Pastebėtina, kad po šio VPĮ pakeitimo šis 

įstatymas buvo keistas dar 32 kartus. Svarbiausi pakeitimai buvo padaryti  2017 m. gegužės 2 d. priėmus 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymą Nr. XIII-32782, kuriuo 

įgyvendinta Direktyva 2014/24/ES. 2017 m. buvo priimtas dar vienas Lietuvos Respublikos pirkimų, 

atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, 

įstatymas Nr. XII-32883 (toliau – PĮ). Juo buvo siekiama įgyvendinti Direktyvos 2014/25/ES nuostatas. 

Vadinasi, nuo 2017 m. viešieji pirkimai Lietuvos Respublikoje buvo reguliuojami bendrai (klasikinis 

viešųjų pirkimų reguliavimas) bei pagal sektorius (viešųjų pirkimų komunalinių sektorių reguliavimas).  

Įstojus į ES bei įgyvendinus VPĮ pakeitimus, viešųjų pirkimų dalyviams kilo naujos teisės ir 

pareigos, teisė naudotis direktyvų tiesioginiu veikimu, esant situacijai, kai valstybė narė ne laiku ar 

 
77 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatu patvirtinta „Europa 2020: Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 

strategija [interaktyvus] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC2020 

[žiūrėta 2022-09-24]. 
78 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. 355 „Dėl prekių (paslaugų) įsigijimo 

tvarkos biudžetinėse įstaigose“. Valstybės žinios. 1992, Nr. 20-604. 
79 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. birželio 9 d. nutarimas Nr. 444 „Dėl valstybinio užsakymo konkurso 

nuostatų, valstybinio užsakymo sutarties nuostatų, valstybinio užsakymo įsipareigojimų nevykdymo nuostolių 

įvertinimo tvarkos patvirtinimo“. Valstybės žinios. 1992, Nr. 24-716. 
80 2002 m. gruodžio 3 d.  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-1217. 

Valstybės žinios. 2002, Nr. 118-5296. 
81 2005 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-471. 

Valstybės žinios. 2006, Nr. 4-102.. 
82 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-327. TAR. 2017-05-04, 

Nr. 2017-07550. 
83 2017 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 

paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas Nr. XII-328. TAR. 2017,  Nr. 2017-07551.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC2020
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netinkamai įgyvendinto direktyvų nuostatas, kai tokios nuostatos aiškiai suteikė asmeniui teises ir dėl 

tokių nuostatų neperkėlimo ar netinkamo perkėlimo asmeniui atsirado žala. Tokiu būdu, įstojus į ES 

buvo transformuota  viešųjų pirkimų reglamentavimo sistema aktuali tiek nacionalinių, tiek ES 

lygmeniu. 

Apibendrinant, pastebėtina, kad ES ir Lietuvos Respublikoje viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo 

sistema transformavosi skirtingais laikotarpiai bei skirtingai pagrindais. Viešųjų pirkimų teisinio 

reguliavimo sistemos Lietuvoje tobulinimą sąlygojo Lietuvos Respublikos įstojimo į ES faktorius, siekis 

derinti teisinio reguliavimo sistemą su ES direktyvomis. Lietuvoje VPĮ buvo pakeistas daugiau nei 50 

kartų. Šis skaičius patvirtina viešuosius pirkimus reglamentuojančių nacionalinių teisės aktų 

netobulumą, nes toks keitimų skaičius kelia viešųjų pirkimų dalyvių nepasitenkinimą bei kuria teisinio 

netikrumo jausmą.  

 

3. Viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo perspektyvos 

 

Viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas nuolatos keičiasi. Tokius pokyčius sąlygoja ES priimtos 

naujos direktyvos, priimtų direktyvų pataisymai, papildymai. Taip pat viešųjų pirkimų teisinio 

reguliavimo tobulinimo procesui daro įtaką visuomenėje kylantys iššūkiai, atnaujintos technologijos, 

socialiniai pokyčiai. 2022 m. buvo atlikta daug teisės aktų, reguliuojančių viešuosius pirkimus, 

pakeitimų, papildymų. Pavyzdžiui, 2022-07-01 įsigaliojo pakeitimai, susiję su pirkimų specialistų žinių 

atestavimu;  2022-04-04 VPT paskelbė pirkimų centralizavimo gaires84.  

2022-09-16 įsigaliojo Vyriausybės sprendimas dėl viešųjų pirkimų vykdymo sąlygų, dalyje šalies 

paskelbus nepaprastąją padėtį85. Svarbu paminėti, kad viešųjų pirkimų vykdytojai privalo peržiūrėti 

sutartis ir taikyti sankcijas pagal Reglamentą Nr. 2022/57686. Sutartims, sudarytoms iki 2022-04-09 

nustatytas pereinamasis laikotarpis iki 2022-10-10. Baigiantis minėtam laikotarpiui sutartys privalo būti 

nutrauktos arba gali būti pratęstos išimties tvarka, tačiau dėl leidimo taikyti tarptautinių sankcijų išimtis 

būtina kreiptis į VPT. 2022-07-01 įsigaliojo Kainodaros metodikos nuostatų87 pakeitimai, kuriais 

nustatyta  pirkimo vykdytojams pareiga sutartyje nustatyti bent vieną peržiūros sąlygą, kuri numatytų 

kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl aplinkybių, nesusijusių su mokesčių pasikeitimu, esant tam tikroms 

sąlygoms. Tačiau įsigaliojus minėtam teisės aktui, lieka neatsakyta į klausimą: kokioms sąlygoms esant 

kyla pareiga įtvirtinti kainų peržiūrą? 

Esminiai viešųjų pirkimų procesą reguliuojančių teisės aktų pakeitimai įsigalios nuo 2023 m. Jų 

yra labai daug, todėl straipsnyje, autorių nuomone, bus analizuojami tik svarbiausi iš jų. 

Praktikoje kilo klausimų, kokių nekilnojamųjų daiktų pirkimus galima atlikti vadovaujantis 

VPĮ 6 straipsnio 1 punkte įtvirtinta išimtimi? Atsižvelgiant į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyvoje 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB 

nustatytos išimties apimtį, VPĮ aiškiai įtvirtinama, kad nekilnojamas daiktas, kuriam įsigyti nereikia 

taikyti Įstatymo reikalavimų, turėtų būti suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso1.98 straipsnio 2 dalyje88.  

 
84 Pirkimų centralizavimo gaires [interaktyvus] 

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/centralizavimas.pdf [žiūrėta 2022-10-02] 
85 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugsėjo 14 d. nutarimas Nr. 925 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2-1 dalies, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 

transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 4-1 dalies ir Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 9 dalies taikymo“ (TAR, 2022-09-

14, Nr. 2022-18829) 
86 Tarybos reglamentas (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 

Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis 

Ukrainoje 
87 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. 1S-102 „Dėl Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2022-05-19, Nr. 2022-10541) 
88 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 200) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32014L0024&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32004L0018&locale=lt
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/centralizavimas.pdf
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Anot įstatymų leidėjų89, norėdama pasiekti gerų viešųjų pirkimų rezultatų, perkančioji 

organizacija turi skirti reikiamą dėmesį pasirengimo pirkimui etapui: bendrauti su rinkos dalyviais, 

apsibrėžti esmines perkamo objekto savybes, nustatyti aiškius pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sutarties 

vykdymo sąlygas. Taip pat svarbu ne tik gerai pasirengti pirkimui, bet ir skirti pakankamai dėmesio 

sutarčių vykdymui. Pirkimo pasirengimo ir vykdymo etapuose įdėtos pastangos neduos efektyvaus 

rezultato, jeigu nebus visiškai įvykdytos sutarties sąlygos, priimtas objektas neatitiks kokybės 

reikalavimų ir pan. Minėta, kad Direktyvoje 2014/24/ES ir ją įgyvendinančiame įstatyme formuojamas 

naujas požiūris, kas laikoma viešuoju pirkimu, t. y. pirkimas yra procesas nuo jo planavimo momento 

iki sutarties vykdymo etapo. Atsižvelgiant į tai, VPĮ yra išplėsti perkančiųjų organizacijų įgaliojimai 

sudaryti viešojo pirkimo komisijos (toliau – Komisija) pirkimo procedūroms atlikti. Komisijai 

leidžiama veikti nuo pirkimo inicijavimo iki sutarties įvykdymo. Įvertinus pirkimų ir pačių organizacijų 

specifiką, VPĮ suteikia teisę perkančiajai organizacijai sudaryti atskiras komisijas pirkimo pasirengimo, 

ginčų nagrinėjimo ar sutarties vykdymo etapams arba visas užduotis numatyti viešojo pirkimo komisijai. 

Pastebėtina, kad mažos vertės pirkimų atveju Komisija gali būti nesudaroma. Su Komisijos veikla ir jos 

sudarymu susiję ir VPĮ 19 str. 7 d. numatanti, kad „perkančioji organizacija paskiria asmenį (asmenis), 

atsakingą (atsakingus) už pirkimo sutarties vykdymą. Šis reikalavimas gali būti netaikomas, jeigu 

Komisijai nustatytos užduotys apima visus sutarties vykdymo etapus. Skiriant asmenį (asmenis), 

atsakingą (atsakingus) už pirkimo sutarties vykdymą, turi būti atsižvelgiama į pirkimo objekto ir šio 

įstatymo 89 ir 90 straipsnių išmanymą.“ Toks asmuo paskiriamas, siekiant didesnį dėmesį skirti 

tinkamam sutarčių vykdymui. 

Praktikoje pastebėta, kad tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, kai prekes ar paslaugas reikia įsigyti iš 

konkretaus tiekėjo dėl kitų priežasčių, nei nurodyta VPĮ 72 straipsnio 1 dalies 2 punkte) pirkimo 

procedūros atliekamos dirbtinai, kad atitiktų VPĮ reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, buvo atlikti VPĮ 71 

str. 6 d. pakeitimai (papildymai), papildant naujas neskelbiamų derybų sąlygas supaprastintuose 

pirkimuose. Pavyzdžiui, VPĮ papildytas nauju neskelbiamų derybų atveju, kuomet knygos įsigyjamos 

tiesiogiai iš leidėjų arba nustatyta, kad supaprastintų pirkimų atveju mokslinių darbų ekspertinio 

vertinimo paslaugas būtų galima įsigyti neskelbiamų derybų būdu. 

Pažymėtina, kad vykdant viešuosius pirkimus svarbu ne tik gerai atlikti pirkimo procedūras, bet 

ypač daug dėmesio perkančioji organizacija turėtų skirti sprendimams iki pirkimo procedūrų pradžios, 

taip pat sutarties vykdymui, t. y. vertinti, ar tikrai įsigijo tą produktą, paslaugas ar darbus, kurių prašyta 

pirkimo dokumentuose ir nurodyta pasiūlymuose. Siekiant užtikrinti viso pirkimo proceso teisėtumą ir 

racionalų lėšų panaudojimą būtina skatinti perkančiąsias organizacijas stiprinti pirkimų vidaus kontrolės 

sistemas. Todėl naujos redakcijos VPĮ nustatyta pareiga perkančiajai organizacijai apibrėžti pirkimų 

vidaus kontrolės procese dalyvaujančių asmenų, įskaitant asmenį, kuris yra atsakingas už sutarties 

vykdymą, funkcijas, atsakomybę ir atskaitomybę. Atitinkamai, VPĮ 95 straipsnio 1 dalis papildyta nauju 

punktu, nustatančiu Viešųjų pirkimų tarnybai naują funkciją, pagal kurią ji gali vertinti, kaip veikia 

pirkimų vidaus kontrolės sistema perkančiosiose organizacijose. 

Siekiant lankstumo tiekėjų teisėtų interesų gynimo procese, naujos redakcijos VPĮ  

perkančiosioms organizacijoms suteikiama teisė pateikti ir laimėjusio dalyvio pasiūlymą. 

Atitinkamai tiekėjai, visada gali prašyti perkančiosios organizacijos supažindinti juos su laimėjusio 

tiekėjo pasiūlymu iki atidėjimo termino pabaigos (VPĮ 58 str.). Be to, įtvirtinta tiekėjų teisė ginti savo 

interesus, t. y. pretenzijos pateikimo perkančiajai organizacijai terminas ir atidėjimo terminas 

 
89 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96 

straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 821 straipsniu įstatymo Nr. XIV-545 16 ir 17 straipsnių pakeitimo 

įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 2 ir 4 

straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar 

pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos 

pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 

Nr. XIII-328 2, 29, 31, 34, 37, 39, 48, 49, 63, 66, 68, 90, 94, 99, 101, 102, 114 straipsnių pakeitimo ir įstatymo 

papildymo 901 straipsniu įstatymo Nr. XIV-546 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos kelių 

priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų 

aiškinamasis raštas 
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pratęsiamas nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai 

organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Pavyzdžiui, 

jeigu perkančioji organizacija užtruko dvi dienas pateikdama informaciją suinteresuotam dalyviui, tai 

VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas (pretenzijos pateikimo perkančiajai organizacijai 

terminas) ir atidėjimo terminas pratęsiamas dviem dienom. 

Siekiant dar didesnio viešųjų pirkimų skaidrumo ir susitarimų dėl pirkimų užkardymo, VPĮ 

nustatyta pareigą perkančiajai organizacijai pasibaigus pirkimui paviešinti Viešųjų ir privačių 

interesų derinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 8 punkte nurodytus asmenis, susijusius su 

pirkimu, už kurį teikiama ataskaita (vardus, pavardes). Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų ataskaitoje yra 

nurodomi tų asmenų vardai ir pavardės, kuriems pareiga deklaruoti viešus ir privačius interesus jau 

nustatyta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, t. y. minėtų asmenų duomenys jau viešinami 

teisės aktų nustatyta tvarka. Šiuo atveju papildomi asmenų, dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose, 

duomenys nebūtų viešinami tokiu būdu būtų laikantis asmens duomenų kiekio mažinimo principo, o tik 

jau skelbiami duomenys susiejami su konkrečiu įvykdytu pirkimu. Įvertinus tai, kad viešųjų pirkimų 

duomenys yra aktualūs viešojo intereso apsaugai, pavyzdžiui, valstybės intuicijoms atliekant 

patikrinimus ar tyrimus, VPĮ nenustatomas tokių duomenų skelbimo laikotarpis90. Nuo  2023-01-01 

asmenys, dalyvaujantys pirkimo procedūrose ar priimantys su pirkimu susijusius sprendimus, galės 

neteikti nešališkumo deklaracijos, jeigu jiems pareiga deklaruoti privačius interesus nustatyta Viešųjų 

ir privačių interesų derinimo įstatyme (VPĮ 21 ir 77 str.) 

Siekiant nustatyti aiškesnes teisines sąlygas perkančiosioms organizacijoms, priimančioms 

sprendimus dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis, yra pakeistas VPĮ 28 str., atsisakant tiesioginio 

reikalavimo skaidyti pirkimo objektą į dalis (kurio nepritaikius perkančiajai organizacijai tekdavo 

įrodinėjimo našta priežiūrą atliekančioms institucijoms). Tačiau įstatyme yra  aiškiai įtvirtinta pareiga 

perkančiajai organizacijai kiekvieną kartą prieš priimant sprendimą dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis 

atsižvelgti į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų galimybes įvykdyti pirkimo sutartį. Nusprendusi 

pirkimo objekto neskaidyti į dalis, ji tai pagrindžiančias aplinkybes turės nurodyti pirkimo 

dokumentuose.  

Praktikoje perkančiosios organizacijos susiduria su sunkumais, kai joms reikia nutraukti pirkimo 

procedūras dėl įvykusių klaidų rengiant pirkimo dokumentus (pavyzdžiui, dėl neteisingų duomenų 

rengiant techninę specifikaciją ir pan.). Ne visuomet perkančiosios organizacijos klaidas galima priskirti 

viešųjų pirkimų teisės aktų pažeidimams ar aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti. Taigi anksčiau 

perkančioji organizacija neturėjo pasirinkimo nutraukti pirkimo procedūras net ir tuo atveju, kai 

pradėjusi pirkimo procedūras pastebi, kad pirkimo dokumentuose padarė esminių klaidų, dėl kurių 

pirkimas tampa nebetikslingas ar jam įvykus būtų nusipirktas ne tas objektas, kokio reikia perkančiajai 

organizacijai. Siekiant sudaryti sąlygas paprasčiau vykdyti viešuosius pirkimus, VPĮ 29 str. yra suteikta 

teisė perkančiajai organizacijai nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu pirkimo 

dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo 

sutarties. 

Tais atvejais, kai paskelbus pirkimo dokumentus ir gavus tiekėjų prašymus juos paaiškinti, 

patikslinti, ar gavus pretenziją dėl pirkimo dokumentų, perkančioji organizacija, kol nesuėjęs pasiūlymų 

pateikimo terminas, gali nuspręsti pakeisti, patikslinti pirkimo dokumentus. Tuo atveju, kai tikslinant 

 
90 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96 

straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 821 straipsniu įstatymo Nr. XIV-545 16 ir 17 straipsnių pakeitimo 

įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 2 ir 4 

straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar 

pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos 

pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 

Nr. XIII-328 2, 29, 31, 34, 37, 39, 48, 49, 63, 66, 68, 90, 94, 99, 101, 102, 114 straipsnių pakeitimo ir įstatymo 

papildymo 901 straipsniu įstatymo Nr. XIV-546 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos kelių 

priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų 

aiškinamasis raštas 
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informaciją buvo padaryta reikšmingų pakeitimų ar informacija patikslinta likus mažai laiko iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkančioji organizacija privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo 

terminus, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui 

parengti reikalinga informacija. Pažymėtina, kad, pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 

praktiką91 ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo92 praktiką, esminės pirkimo sąlygos (pakeičiami 

reikalavimai kvalifikacijai ar techninė specifikacija taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų 

dalyvauti pirkime, keičiamas sutarties tipas, keičiamas pirkimo objektas) negali būti keičiamos. 

Atsižvelgiant į tai, VPĮ 36 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija savo iniciatyva 

gali paaiškinti ar patikslinti dokumentus iki tol, kol nėra pasibaigęs pasiūlymų pateikimo 

terminas. Tuo atveju, kai perkančioji organizacija tikslina skelbime paskelbtą informaciją, ji taip pat 

turi patikslintini skelbimą ir, atsižvelgdama į tikslinamos informacijos pobūdį ir kiekį bei siekiant 

sudaryti vienodas sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti pirkime, pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą 

Pastebėtina, jog esant sudėtingai ekonominei situacijai šalyje (pavyzdžiui, finansinė krizė, 

ekonomikos sąstingis ir pan.), tiekėjai susiduria su sunkumais, kai norėdami dalyvauti pirkimuose turi 

pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tuo metu jie turi turėti papildomų lėšų, kurias galėtų įšaldyti 

iki pirkimo pabaigos93. Dažnai tiekėjai, ypač mažos ir vidutinės įmonės, tokių papildomų lėšų neturi. 

Siekiant palengvinti ir paskatinti tiekėjų dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, VPĮ 42 straipsnio 1 dalyje 

yra nustatyta galimybė pačioms perkančiosioms organizacijoms, įvertinus pirkimo pobūdį ir 

svarbą, nuspręsti, ar pirkimo metu prašyti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

Naujos redakcijos VPĮ įtvirtintos nuostatos, kurios leidžia sumažinti administracinę naštą 

perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams. Perkančiosioms organizacijoms prašant tiekėjų pateikti ir 

tikrinant jų pateiktus dokumentus dėl tiekėjų ar jų tiekiamų prekių, teikiamų paslaugų ar atliekamų darbų 

atitikimą nacionaliniams saugumo interesams, VPĮ  45 straipsnio 5 dalyje nustatyta galimybė 

perkančiosioms organizacijoms reikalauti pateikti įrodančius dokumentus tik iš ekonomiškai 

naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš priimant sprendimą jo pasiūlymą pripažinti 

laimėjusiu. Tuo tarpu siekiant sumažinti administracinę naštą tiekėjams teikiant duomenis, VPĮ 

reikalauja supaprastintų pirkimų atveju susiaurinti dėl teistumo tikrinamų asmenų ratą. Tokių 

pirkimų atveju būtų tikrinamas tiekėjo vadovas, buhalteris ar kitas asmuo, kuris turi teisę surašyti ir 

pasirašyti finansinės apskaitos dokumentus.  

Praktikoje buvo sureguliuota, kad atliekant pirkimą skelbiamų derybų būdu, perkančioji 

organizacija pirmiausia prašė tiekėjo pateikti paraiškas dalyvauti pirkime, o paskui pateikti pirminius 

pasiūlymus. Taigi paraišką galėjo pateikti kiekvienas suinteresuotas tiekėjas, o pirminius pasiūlymus 

teikė tik perkančiosios organizacijos pakviesti kandidatai. Tokiu būdu pirkimo procedūra buvo 

ištęsiama.  Nuo 2023-01-01 VPĮ redakcijoje bus  paspartintas supaprastintų pirkimų, atliekamų 

skelbiamų derybų būdu, vykdymas, atitinkamai sudarant galimybę perkančiajai organizacijai  

sutrumpinti skelbiamų derybų vykdymą – neprašyti tiekėjų pateikti paraiškų, o iškart pateikti 

pirminius pasiūlymus (VPĮ 64 str.). Be to, siekiant padėti perkančiosioms organizacijoms efektyviau 

ir greičiau vykdyti pirkimo procedūras, įtvirtinama teisė derybų protokolą pasirašyti ne tik 

Komisijos pirmininkui, bet jam nesant ir kitam Komisijos nariui, kuris pirmininkauja posėdžiui 

(VPĮ 64 str. 1 d. 4 p.). 

 
91 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo byla C 368/10, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo byla C-298/15) 
92 Lietuvos Aukščiausiojo teismo byla Nr. 3K-3-177-916/2016, Lietuvos Aukščiausiojo teismo byla  Nr. e3K-7-

23-248/2017 
93 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96 

straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 821 straipsniu įstatymo Nr. XIV-545 16 ir 17 straipsnių pakeitimo 

įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 2 ir 4 

straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar 

pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos 

pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 

Nr. XIII-328 2, 29, 31, 34, 37, 39, 48, 49, 63, 66, 68, 90, 94, 99, 101, 102, 114 straipsnių pakeitimo ir įstatymo 

papildymo 901 straipsniu įstatymo Nr. XIV-546 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos kelių 

priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų 
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Pastebėtina, kad perkančioji organizacija gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją pirkimams 

organizuoti, pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo atlikti, 

taip pat atlikto pirkimo procedūrų ataskaitai ar skelbimui apie sudarytą pirkimo ar preliminariąją sutartį 

pateikti94. Tačiau pati perkančioji organizacija turi skelbti informaciją apie raštu sudarytą pirkimo 

sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus ir kt. (VPĮ 86 str. 9 d.). Pagal naują VPĮ redakciją 

perkančioji organizacija gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją taip pat paskelbti pirkimo 

sutartį. 

Praktikoje perkančiosios organizacijos susidurdavo su sunkumais, kuomet turėjo skelbti laimėjusį 

pasiūlymą, raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, tačiau 

sistemingas tokios informacijos skelbimas buvo „jautrus“ ir kėlė iššūkių institucijų veiklai bei valstybės 

saugumui. Atsižvelgiant į tai bei siekiant aiškiai reglamentuoti galimybę neskelbti tam tikros 

informacijos, VPĮ 86 straipsnio 9 dalyje yra įtvirtinta, kad  perkančioji organizacija gali neviešinti šio 

dalyje nurodytos informacijos, jeigu informacijai taikomi konfidencialios informacijos apsaugos 

reikalavimai. 

Įvertinus Direktyvos 2014/24/ES nuostatas ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2022 m. 

vasario 3 d. sprendimą C461/2095, kuriuo aiškinamos Direktyvos 2014/24/ES nuostatos dėl pirkimo 

sutarties šalies keitimo, kai mokumo problemų turinčio pradinio tiekėjo sudarytos pirkimo sutartys 

perduodamos vykdyti naujam tiekėjui bei siekiant sudaryti lankstesnes sąlygas perkančiajai 

organizacijai keisti pirkimo sutarties šalį, įstatymų leidėjas nustatė galimybę keisti tiekėją, su kuriuo 

sudaryta pirkimo sutartis, kai dėl jo restruktūrizavimo, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų nemokumo įstatyme, jo teises ar pareigas visas ar dalį jų perima kitas tiekėjas (VPĮ 89 

str. 1 d. 4 p.).  

Itin smulkmeniška, griežta ir formali pirkimų priežiūros institucijų atliekama kontrolė didele 

dalimi lėmė, kad visas dėmesys skiriamas tinkamam pirkimo procedūrų atlikimui, o ne pirkimo 

rezultatui, lėmė. Anot, įstatymų leidėjų dėl per griežto ir formalaus įstatymo nuostatų interpretavimo, 

nevertinant, kokią įtaką konstatuotas pažeidimas padarė pirkimo rezultatams, sudaromos sąlygos visą 

dėmesį skirti tik tinkamam pirkimo procedūrų atlikimui. Tokia kontrolė grindžiama pagrindiniais 

principais (lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo), 

tačiau tuomet nukrypstama nuo vieno iš esminių viešųjų pirkimų tikslų – racionaliai naudojant biudžeto 

lėšas įsigyti tai, ko reikia. Todėl labai svarbu, kad tiek priežiūrą atliekančios institucijos, tiek 

perkančiosios organizacijos gebėtų derinti viešiesiems pirkimams keliamus tikslus ir principus bei 

surastų tinkamą jų pusiausvyrą. Taip pat susiklosto situacijų, kai tas pačias teisės normas pirkimų 

priežiūrą atliekančios institucijos (Valstybės kontrolė, Viešųjų pirkimų tarnyba, Centrinė projektų 

valdymo agentūra, Aplinkos projektų valdymo agentūra, Europos socialinio fondo agentūra, Lietuvos 

verslo paramos agentūra ir kt.) aiškina skirtingai. Tai ne tik sunkina pirkimo proceso atlikimą, bet ir 

mažina pasitikėjimą institucijomis. Be to, perkančiosios organizacijos atsargiau žiūri į vertinamojo 

pobūdžio nuostatų taikymą, renkasi saugesnę pirkimų strategiją, prioritetą teikdamos šabloniškam 

pirkimo dokumentų parengimui, o ne išsamiai pirkimo objekto analizei ir aprašymui96. Siekiant pakeisti 

 
94 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96 

straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 821 straipsniu įstatymo Nr. XIV-545 16 ir 17 straipsnių pakeitimo 

įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 2 ir 4 

straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar 

pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos 

pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 

Nr. XIII-328 2, 29, 31, 34, 37, 39, 48, 49, 63, 66, 68, 90, 94, 99, 101, 102, 114 straipsnių pakeitimo ir įstatymo 

papildymo 901 straipsniu įstatymo Nr. XIV-546 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos kelių 

priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų 

aiškinamasis raštas 
95 2022 m. vasario 3 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-461/20, Advania Sverige AB, 

Kammarkollegiet prieš Dustin Sverige AB. 
96 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96 

straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 821 straipsniu įstatymo Nr. XIV-545 16 ir 17 straipsnių pakeitimo 

įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 2 ir 4 
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minėtą praktiką, buvo pakeista VPĮ 92 straipsnio 3 dalis ir nustatyta, kad Europos Sąjungos ar atskirų 

valstybių finansinę paramą administruojantys ir (ar) audituojantys viešieji juridiniai asmenys, atlikdami 

pirkimų priežiūrą, priima sprendimus taip, kad jie neprieštarautų Viešųjų pirkimų tarnybos 

teikiamoms rekomendacijoms dėl įstatymo taikymo. Tokiu būdu būtų išvengiama skirtingo tų pačių 

teisės aktų nuostatų aiškinimo ir atitinkamų pasekmių sukėlimo perkančiosioms organizacijoms. 

Atitinkamai, siekiant užtikrinti vienodą viešųjų pirkimų praktikos formavimą, taip pat siekiama 

atsisakyti kitais įstatymais institucijoms suteiktų teisių atlikti viešųjų pirkimų priežiūrą ir tokią pareigą 

palikti tik Viešųjų pirkimų tarnybai. 

Apibendrinant šią dalį, galima konstatuoti, jog naujasis viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas yra 

nukreiptas į viešųjų pirkimų sąlygų palengvinimą; administracinės naštos perkančiosioms 

organizacijoms bei tiekėjams mažinimą; viešųjų pirkimų procedūrų supaprastinimą; viešųjų pirkimų 

vykdymo trūkumų šalinimą; perkančiosios organizacijos lankstesnį požiūrį viešuosiuose pirkimuose ir 

kt. Nauji VPĮ pakeitimai ir papildymai leis efektyviau, ekonomiškiau, greičiau organizuoti ir vykdyti 

viešuosius pirkimus. 

 

Išvados 

1. VPĮ suformuota viešojo pirkimo sąvoka labiau atskleidžia viešojo pirkimo sampratą, kuri 

apima įvairių, visuomenei svarbių, tikslų siekimą. Viešaisiais pirkimai siekiami šie visuomenei aktualūs 

tikslai: sudaryti pirkimo sutartį, racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas, Be to svarbus viešųjų pirkimų 

sąžiningumo užtikrinimas, vienodų galimybių ir tiekėjų lygiateisiškumo užtikrinimas, teisingas 

(sąžiningas) elgesys su tiekėjais, efektyvus pramoninių, socialinių ir aplinkosaugos veiklos krypčių 

įgyvendinimas, rinkos atvirumas tarptautinei prekyba, aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės 

įsipareigojimų laikymasis ir kt. 

2. ES ir Lietuvos Respublikoje viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo sistema transformavosi 

skirtingais laikotarpiai bei skirtingai pagrindais. Viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo sistemos 

Lietuvoje tobulinimą sąlygojo Lietuvos Respublikos įstojimo į ES faktorius, siekis derinti teisinio 

reguliavimo sistemą su ES direktyvomis. Lietuvoje VPĮ buvo pakeistas daugiau nei 50 kartų. Šis 

skaičius patvirtina viešuosius pirkimus reglamentuojančių nacionalinių teisės aktų netobulumą, nes toks 

keitimų skaičius kelia viešųjų pirkimų dalyvių nepasitenkinimą bei kuria teisinio netikrumo jausmą.  

3. Nauji pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2023-01-01 yra orientuoti į: viešųjų pirkimų sąlygų 

palengvinimą (pvz. perkančioji organizacija gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją taip pat paskelbti 

pirkimo sutartį);  administracinės naštos mažinimą perkančiosioms organizacijoms (pvz. nustatyta 

galimybė perkančiosioms organizacijoms reikalauti pateikti įrodančius dokumentus tik iš ekonomiškai 

naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš priimant sprendimą jo pasiūlymą pripažinti 

laimėjusiu); administracinės naštos mažinimą tiekėjams (pvz. VPĮ reikalauja supaprastintų pirkimų 

atveju susiaurinti dėl teistumo tikrinamų asmenų ratą); procedūrų supaprastinimą (pvz. perkančiajai 

organizacijai leidžiama sutrumpinti skelbiamų derybų vykdymą, t.y. neprašyti tiekėjų pateikti paraiškų, 

o iškart pateikti pirminius pasiūlymus); viešųjų pirkimų vykdymo trūkumų šalinimą (pvz., perkančioji 

organizacija turi teisę nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu pirkimo dokumentuose padaryta 

esminių klaidų, dėl kurių perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties.); perkančiosios 

organizacijos lankstesnį požiūrį viešuosiuose pirkimuose (pvz. keisti tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo 

sutartis, kai dėl jo restruktūrizavimo, jo teises ar pareigas visas ar dalį jų perima kitas tiekėjas) 
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NEGALIĄ TURINČIO VAIKO TEISIŲ REGLAMENTAVIMAS IR 

REALIZAVIMAS PRAKTIKOJE 

Lekt. Svajonė Rainienė 
Marijampolės savivaldybės administracija, Marijampolės kolegija 

 

Anotacija 

Tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai reglamentuoja vaiko, turinčio negalią, teises, apimančias visas 

gyvenimo sritis. Lietuva, ratifikavusi Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją bei Jungtinių Tautų vaiko teisių 

konvenciją, įsipareigojo ne tik perkelti  tarptautines normas į nacionalinę teisę, bet ir užtikrinti jų realizavimą 

įgalinančias priemones. Straipsnyje analizuojamas vaiko, turinčio negalią, teisių reglamentavimas ir realizavimas 

lygių galimybių užtikrinimo bei įtraukties aspektu.  

Raktažodžiai: vaiko teisės, negalia, JT neįgaliųjų teisių konvencija, JT vaiko teisių konvencija, įtrauktis. 

 

Įvadas 

Antrojo pasaulinio karo metu išgyventi nusikaltimai žmonijai, privertė susimąstyti apie žmogaus 

vertę ir orumą, neatimamų teisių pripažinimą. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 1948 m. 

gruodžio 10 d. priimtos ir paskelbtos Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 25 straipsnio 1 dalyje97  

įtvirtinta kiekvieno asmens teisė į savo ir savo šeimos sveikatai ir gerovei pakankamą gyvenimo lygį ir 

sveikatos priežiūrą bei būtinas socialines paslaugas, ir teisė į apsaugą nedarbo, ligos, negalios, našlystės, 

senatvės atveju arba kitomis nuo jo nepriklausančiomis aplinkybėmis, jam netekus pragyvenimo 

šaltinio. Šis tarptautinis dokumentas tapo pagrindu atskirų ypatingų žmonių grupių teisių 

reglamentavimui – Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos ir Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 

konvencijos atsiradimui. Lietuva, Atkuriamojo Seimo 1991 m. kovo 12 d. nutarimu prisijungusi prie 

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos bei ratifikavusi Jungtinių Tautų vaiko teisių ir Neįgaliųjų teisių 

konvencijas, įsipareigojo visus turimus resursus panaudoti šių pažeidžiamų grupių gerovei kurti, 

užtikrinti interesų apsaugą. Vaiko teisių kontrolieriaus įstaigos bei Lygių galimybių kontrolieriaus 

kasmet atliekami tyrimai, gaunamų skundų nagrinėjimai, rodo, kad nusižengimai ar neveikimas vaiko 

ar negalią turinčio asmens atžvilgiu Lietuvoje egzistuoja.  

 
97 Visuotinė žmogaus teisių deklaracija // Prieiga per internetą 

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.278385 [Žiūrėta 2022 05 26] 
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Negalią turinčių asmenų teisių įgyvendinimas, pasirenkamos formos, pertvarkos švietimo ir 

socialinėje srityje nagrinėjamos įvairiais aspektais. Negalės paradigmų kaitą, Jungtinių Tautų Vaiko 

teisių bei Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje  analizuoja Ruškus (2002, 2004, 2016, 

2020, 2021), Šumskienė (2017, 2021), Genienė (2020, 2021). Kiekvieno vaiko rutinoje ypatingą vietą 

užima švietimo sistema. Negalią turintis vaikas turi teisę mokytis įtraukiojo ugdymo sąlygomis ir 

valstybė privalo imtis priemonių šiai teisei įgyvendinti (Ruškus, 2020). Socialinių paslaugų, kaip 

pagalbos galimybės šeimai, auginančiai negalią turintį vaiką, svarbą įtraukties į bendruomenę vaiko ir 

jo šeimos aspektu analizuoja Raišienė, Gardziulevičienė, (2021). Naujanienė (2021), Tamutienė (2018, 

2020). 

Straipsnio tikslas – atskleisti vaiko, turinčio negalią, teisių reglamentavimą ir realizavimą 

praktikoje. 

Objektas – vaiko, turinčio negalią, teisių reglamentavimas ir realizavimas praktikoje. 

Uždaviniai: 

1. Apžvelgti vaiko, turinčio negalią, teisių reglamentavimą nacionaliniuose ir tarptautiniuose 

teisės aktuose. 

2. Aptarti įtraukties principą vaiko su negalia teisių realizavimo kontekste. 

3. Įvertinti Lygių galimybių kontrolieriaus atliktus tyrimus dėl negalią turinčio vaiko teisių 

įgyvendinimo. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė. Atliekant tyrimą vertintos 

Lygių galimybių kontrolieriaus atliktų tyrimų, atliktų 2020 m. ir 2021 m., ataskaitos. Tyrimo metu 

nagrinėtos Lygių galimybių kontrolieriaus ataskaitos, susijusios su vaiko, turinčio negalią, interesų 

apsauga ir lygių galimybių užtikrinimu. 

1. Negalią turinčio vaiko teisių reglamentavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose teisės 

aktuose 

Vaikai dėl savo amžiaus ar brandos negali visiškai savarankiškai atstovauti savo interesų, todėl 

reikalauja ypatingos apsaugos ir priežiūros. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (toliau – Deklaracija) 

skelbia, kad vaikai turi teisę būti ypač globojami ir remiami98. Deklaracijos nuostatos tapo pagrindu 

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijai (toliau – Vaiko teisių konvencija) ir Jungtinių Tautų Neįgaliųjų 

teisių konvencijai (toliau – Neįgaliųjų teisių konvencija) atsirasti. Nors konvencijos nenumato naujų 

teisių minėtoms grupėms, jos atkreipia dėmesį į vaikus ir negalią turinčius asmenis kaip į ypatingai 

jautrias ir išskirtinio dėmesio reikalingas grupes.  

Šalys, ratifikuodamos Vaiko teisių konvenciją, pripažįsta, kad vaikas su negalia turi gyventi 

pilnavertį gyvenimą, užtikrinantį jo orumą bei galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime kartu su 

kitais. Vaiko teisių konvencijos 23 straipsnyje99 nurodoma, kad vaikui su negalia ir jo įstatyminiams 

atstovams turi būti garantuota valstybės parama, leidžianti tinkamai pasirūpinti vaiko poreikių 

užtikrinimu, ugdymu, lavinimu, pasirengimu savarankiškam gyvenimui. Būtina pažymėti, kad vaikui su 

negalia kaip ir bet kuriam vaikui skirti visi Vaiko teisių konvencijos straipsniai, apimantys būtinų vaiko 

vystymuisi sąlygų užtikrinimą, santykio su tėvais ar globėjais apibrėžtį, visapusiškos gerovės vaikui 

kūrimą. Šios nuostatos taikomos visiems vaikams, kaip numato Vaiko teisių konvencijos 2 straipsnis 

,,be jokios diskriminacijos, nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų arba teisėtų globėjų rasės, odos spalvos, 

lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautybės, etninės ar socialinės kilmės, turto, 

sveikatos, luomo ar kokių nors kitų aplinkybių.“100 

Negalės sąvoka yra daugialypė, apimanti skirtingas negalės formas, skirtingas galias, žmonių 

įvairovę. Neįgaliųjų teisių konvencija101 išskiria du negalės aspektus: sveikatos sutrikimus, būdingus 

konkrečiam asmeniui, ir požiūrio bei aplinkos sudaromas kliūtis, trukdančios asmenims visapusiškai ir 

 
98 Visuotinė žmogaus teisių deklaracija // Prieiga per internetą https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt /TAD/TAIS 

.278385  [Žiūrėta 2022 05 26] 
99 Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija // Prieiga per internetą https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/ TAD /T 

AIS.19848 [Žiūrėta 2022 05 26] 
100 Ten pat 
101 Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija // Prieiga per internetą https://e-seimas.lrs.lt/portal/ legalAct/lt/ 

TAD/TAIS.335882 [Žiūrėta 2022 05 25] 
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veiksmingai dalyvauti visuomenėje lygiai su kitais. Šių veiksnių sąveika lemia apsunkintas galimybes 

negalią turinčiam asmeniui aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir savarankiškai planuoti ir 

organizuoti asmeninį gyvenimą. Jei pirmųjų aplinkybių – sveikatos sutrikimų – ne visuomet galime 

ignoruoti ar pašalinti, antrosios – nuostatos ir požiūris – gali būti keičiamos negalią turinčių asmenų 

priėmimo ir įtraukties linkme. Vadovaujantis į asmenį orientuotu požiūriu sąvoka ,,neįgalusis“ keistina 

į ,,asmuo, turintis negalią“ arba ,,asmuo su negalia“. Šiuo atveju akcentuojamas asmuo (visų pirma – 

žmogus), o negalia apibrėžiama kaip jo tapatybės dalis.102 

Neįgaliųjų teisių konvencijos tikslas yra ,,skatinti, apsaugoti ir užtikrinti visų neįgaliųjų 

visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat 

skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui“.103 Asmens gebėjimai ar mažesnės galios niekaip 

nemažina jo prigimtinės vertės ir orumo. Neįgaliųjų teisių konvencijos 7 straipsnis nurodo, kad 

valstybės, priimdamos bet kokius sprendimus, susijusius su negalią turinčiais vaikais, veikia išskirtinai 

vaiko interesų naudai ir imasi priemonių vaiko nuomonei jam priimtina forma išreikšti. Vaiko 

nuomonės, jo lūkesčių išklausymas yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti vaiko su negalia teisių ir laisvių 

įgyvendinimą. 24 straipsnis104 vienareikšmiai įtvirtina vaiko teisę į įtraukųjį ugdymą. Negalia negali būti 

įvardijama priežastimi šalinti vaiką iš bendros švietimo sistemos ir įgyti tinkamą bei kokybišką 

išsilavinimą. Ne vaiko izoliacija ir šalinimas, o tinkamos paramos ir pagalbos užtikrinimas sudaro 

sąlygas veiksmingam švietimui. Vaikui turi būti užtikrintos galimybės ne tik dalyvauti švietimo procese 

kartu su kitais vaikais, bet ir bendruomenės gyvenime. Šis straipsnis aiškiai apibrėžia įtraukties kryptis: 

būtina pritaikyti aplinką prie individualių vaiko poreikių, o ne vaiką prie aplinkos. Lietuva, nuo 2010 

metų būdama Neįgaliųjų teisių konvencijos šalimi nare, įsipareigoja užtikrinti ankstyvą ir reikalingą 

paramą bei paslaugas negalią turintiems vaikams bei jų šeimoms. Jos būtinos siekiant valdyti galimus 

rizikos veiksnius ir užtikrinti vaiko teisę augti šeimoje. 

Tarptautinių dokumentų nuostatos perkeliamos į nacionalinę teisę kaip asmens teisių ir laisvių 

įgyvendinimo priemonę. Pagrindiniai nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys vaiko su negalia 

teises Lietuvoje: 

• Lietuvos Respublikos Konstitucija; 

• Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas; 

• Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas; 

• Švietimo įstatymas; 

• Lygių galimybių įstatymas. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis105 įtvirtina visų asmenų lygybę prieš įstatymą, 

nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. 

Nors šiame sąraše negalė neatsispindi, visų asmenų lygybės principas apima visus gyventojus, taigi, ir 

vaikus su negalia. 

Vaiko su negalia lygiateisiškumo principas įtvirtintas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 19 

straipsnyje106. Šiame straipsnyje nurodoma, kad valstybė privalo užtikrinti vaikui su negalia ir jo šeimai 

tinkamą pagalbą, jo poreikius atitinkančias paslaugas, visavertį dalyvavimą švietimo sistemoje bei 

aplinkos pritaikymą jo poreikiams. Šio įstatymo 31 straipsnyje107 pabrėžiamas vaiko su negalia 

priežiūros poreikis ir vaiko įstatyminių atstovų pareiga pasirūpinti, kad jis be objektyvios būtinybės 

neliktų be vyresnių nei 14 metų asmenų priežiūros. Pagrindinis vaiko teises, jo interesų apsaugą 

 
102 Grigaitė, U., Jurevičiūtė, G. Žmonių su negalia socialinės integracijos veiklos rezultatų bei jungtinių tautų 

neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo 2019 m. stebėsenos ataskaita. Žmogaus 

teisių stebėjimo institutas. Vilnius, 2020. p.9. // Prieiga per internetą 

https://www.ndt.lt/wp-content/uploads/ZTSI_ataskaita_po-pastabu_FINAL.pdf [Žiūrėta 2022-04-27] 
103 Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija // Prieiga per internetą https://e-seimas.lrs.lt/ portal/ legal Act/lt/ 

TAD/TAIS.335882 [Žiūrėta 2022 05 25] 
104 Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija // Prieiga per internetą https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD /TAIS.335882 [Žiūrėta 2022 05 25] 
105 Lietuvos Respublikos Konstitucija // Prieiga per internetą 

https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm [Žiūrėta 2022 05 26] 
106 LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas // Prieiga per internetą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ 

TAR.C8205E261830/asr [Žiūrėta 2022 05 15] 
107 Ten pat 
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reglamentuojantis įstatymas apibrėžia ir būtinas sąlygas vaiko teisėms realizuoti. Tinkama priežiūra, 

aplinka, galimybės visapusiškam vystymuisi, vaiko nuomonės išklausymas jam priimtina forma 

priimant bet kokius sprendimus, liečiančius vaiką, yra svarbūs veiksniai užtikrinant vaiko teisių 

realizavimą. Negalią turintis vaikas, kaip ir bet kuris kitas vaikas, turi laisvę rinktis švietimo įstaigą ir 

(ar) mokymosi formą, kokia forma skleisti savo idėjas ir nuomonę, išpažinti pasirinktą religiją ar 

tikėjimą, kaip leisti laisvalaikį.  

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas108 neįgalumą apibrėžia kaip dėl asmens kūno sandaros 

ir funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos veiksnių sąveikos atsiradusį ilgalaikį sveikatos būklės 

pablogėjimą, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir veiklos galimybių sumažėjimą. Vaikams iki 18 metų 

amžiaus nustatomas neįgalumas, kuris gali būti trijų lygių: 

1) sunkus neįgalumas – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje 

įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio visiškai neįgyjamas asmens amžių 

atitinkantis savarankiškumas, yra žymiai sumažėjusios galimybės ugdytis ir asmeniui būtina nuolatinė 

slauga ar priežiūra (pagalba); 

2) vidutinis neįgalumas – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje 

įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio iš dalies neįgyjamas asmens amžių 

atitinkantis savarankiškumas, yra sumažėjusios galimybės ugdytis ir asmeniui reikia nuolatinės 

priežiūros (pagalbos); 

3) lengvas neįgalumas – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje 

įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio yra nežymiai sumažėjusios asmens 

galimybės būti savarankiškam ir ugdytis. 

Nepriklausomai nuo neįgalumo lygio kompleksiškai vertinant asmens sveikatos būklę ir 

galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje gali būti specialieji poreikiai: nuolatinės slaugos, 

nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų 

kompensacijos, ugdymo, techninės pagalbos priemonių, aplinkos ir būsto pritaikymo ir asmeninės 

pagalbos. 

Negalia, kaip vienas iš veiksnių, vertinama lygių galimybių užtikrinimo kontekste. Negalią 

turintiems vaikams užtikrinama galimybė ugdytis, lavinti savo gebėjimus,  tai yra jo teisė, o ne 

privilegija ar išimtis. Lygių galimybių įstatyme109 nurodyta, kad ,,švietimo įstaigos, kiti švietimo teikėjai 

bei mokslo ir studijų institucijos privalo užtikrinti vienodas sąlygas asmenims nepaisant lyties, rasės, 

tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės 

orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos“ mokytis, studijuoti, gauti paskolas ar 

stipendijas, būti vertinamiems. 

Tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai numato: 

1. Įtraukties į bendruomenę, švietimo sistemą principo apibrėžtį; 

2. aplinkos pritaikymą, pagalbos vaikui derinimą prie jo individualių poreikių, o ne vaiko 

,,pritaikymą“ prie aplinkos; 

3. pagalbos užtikrinimą ne tik vaikui, bet ir jo šeimai, artimiausiai aplinkai; 

4. nediskriminavimo  ir lygių galimybių užtikrinimą visose gyvenimo srityse. 

Grigaitės ir Jurevičiūtės (2021) pastebėjimu Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme 

vartojamos sąvokos tik iš dalies atitinka JT neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas, dominuoja 

biomedicininis požiūris į negalią. Žmonės yra labai skirtingi, jų poreikių įvairovė plati. Sąvoka 

,,specialieji poreikiai“ neatspindi asmens individualumo ir turi stigmatizavimo požymių, todėl ją 

rekomenduojama leisti į sąvoką ,,individualūs poreikiai“. Be to, ,,socialinės įtraukties“ terminas geriau 

atspindi Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas ir vertybes ir ja rekomenduojama keisti ,,socialinės 

integracijos“ sąvoką.110 

 
108 LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas // Prieiga per internetą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ 

TAR.199156E4E004/asr [Žiūrėta 2022 05 16] 
109 LR Lygių galimybių įstatymas // Prieiga per internetą https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/ 

TAD/TAIS.222522/asr [Žiūrėta 2022 0618] 
110 Grigaitė, U., Jurevičiūtė, G., Laugalytė, I. Žmonių su negalia socialinės integracijos veiklos rezultatų bei 

jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo 2020 m. stebėsenos 

ataskaita. Žmogaus teisių stebėjimo institutas. Vilnius, 2021. p.10. // Prieiga per internetą 
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Neabejotinai galima pripažinti, kad vaiko, turinčio negalią, teisių reglamentavimas tiek 

tarptautiniuose, tiek ir nacionaliniuose teisės aktuose platus, išsamus, tačiau nenumačius aiškių 

įgyvendinimo priemonių tai gali likti tik visuotinai pripažinti standartai, kurie ne visuomet realizuojami 

praktikoje. 

 

2. Įtraukties principas kaip negalią turinčio vaiko teisių realizavimo sąlyga 

 

Vienas iš principų, kuriuo grindžiamos švietimo  bei socialinės paramos sistemos yra įtraukties 

principas. Tai reiškia, kad šalies švietimo sistema turi užtikrinti sąlygas kiekvienam asmeniui ugdytis, 

plėtoti savo galias ir gebėjimus nediskriminacinėje aplinkoje, garantuojančioje reikiamą pagalbą.  

Vaikui labai svarbu patirti sėkmę, būti įvertintam ir pripažintam. Šie veiksniai leidžia augti ir tobulėti, 

todėl ypatingai svarbu atrasti, pastebėti ir remtis stipriosiomis vaiko pusėmis. Ugdymosi poreikių 

įvairovė ir švietimo pagalbos poreikis negali būti priežastimi izoliuoti ar atskirti vaiką iš mokyklos 

bendruomenės. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Neįgaliųjų teisių konvencija įtvirtina įtraukiojo ugdymo būtinybę, tuo 

tarpu Neįgaliųjų socialinės integracijos 12 straipsnyje111 teigiama, kad ,,neįgalieji ugdomi mokyklose ir 

kitose įstaigose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, atsižvelgiant į jų specialiuosius ugdymosi 

poreikius, sugebėjimus ir fizinę bei psichinę būklę.“ Kyla klausimas kas ir kaip naudojasi pasirinkimo 

laisve, įtvirtinta šiame straipsnyje: vaiko su negalia tėvai, specialistai ar mokykla? Mokyklos 

reitinguojamos vertinant jų akademinę veiklą, moksleivių akademinius pasiekimus, tačiau jokiuose 

reitinguose nėra atsižvelgiama į tinkamų sąlygų negalią turintiems vaikams jose mokytis sudarymą. 

Selektyvus požiūris į mokinius bei nediskriminavimo principo atsisakymas vis dar įprasta praktika 

Lietuvoje (Ruškus, 2020).112 Švietimo įstatymo 34 straipsnio 1 punkte atsakomybė parinkti vaikui 

tinkamiausią  mokyklą tenka pedagoginėms psichologinėms tarnyboms.113 Nors įstatyme pabrėžiama 

aplinkos pritaikymo bei specializuotos ir individualius vaiko poreikius atliepiančios pagalbos 

užtikrinimo būtinybė, paliekama mokyklos parinkimo galimybė ne visuomet užtikrina pareigą pritaikyti 

aplinką prie vaiko, o ne atvirkščiai. Neįgaliųjų reikalų departamento 2019 m. atlikto tyrimo rezultatai 

byloja, kad tik pusė tėvų, auginančių vaikus su negalia, jų mokymąsi bendrojo lavinimo mokyklose 

vertina teigiamai. Dažniausiai kylantys sunkumai dėl vaiko elgesio, sunkiai įsisavinamo programos 

turinio, aplinkos nepritaikymo kelia nemažai iššūkių.114 Akivaizdu, kad tik kompleksinės priemonės gali 

padėti kurti empatišką, atvirą ir palankią aplinką visiems vaikams. 

Kokybiškos ir pakankamai išplėtotos socialinės paslaugos, vaiko ir šeimos poreikius atitinkanti 

pagalba yra itin svarbi socialinės įtraukties priemonė. Tyrėjų grupės (Naujanienė R., Ruškus J. Laitinen 

M. ir kt.) atlikto tyrimo duomenys atskleidžia, kad negalia pačių socialinių darbuotojų dažnai 

traktuojama kaip vaiko nepriežiūros ar aplaidžios tėvystės priežastis. Negalia laikoma esminiu iššūkiu 

vaiko ir šeimos gerovei, todėl labai svarbu laiku ir profesionali suteikta pagalba. Teisė į reikalingą 

pagalbą, bendruomenines paslaugas yra įtvirtinta Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 19 

straipsnyje. Socialinių paslaugų nepakankamas prieinamumas, specialistų kompetencijos stoka, 

neigiami stereotipai negalią turinčių vaikus ir jų tėvus dažnai palieka vienumoje, savarankiškai ieškoti 

kilusių sunkumų sprendimo.115 Neatliepti šeimos poreikiai ir laiku nesuteikta gali lemti šeimos 
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disfunkcinį egzistavimą, atskirtį. Skirtingai nei Lietuvoje, pavyzdžiui, Švedijoje socialinių paslaugų 

sistema skirta visiems gyventojams, o socialinės gerovės užtikrinimas laikomas pagrindiniu valstybės 

tikslu.116 Paslaugos yra atviros visiems, ypatingas dėmesys skiriamas prevencijai. Šios priemonės 

padeda išvengti atskirties, šeimų skirstymo į kategorijas ir grupes. Sistemos atvirumas ir prieinamumas 

palengvina šeimų apsisprendimą kreiptis reikiamos pagalbos. 

Vaikas yra neatsiejama šeimos dalis. Vaiko negalia, išskirtiniai jo poreikiai dažnai apriboja tėvų 

galimybes aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ar visuomeniniame gyvenime. Suaugusių šeimos narių 

atskirtis neišvengiamai atsiliepia vaiko situacijai, jo gerovei. Europos Komisijos dokumentuose 

pabrėžiama skirtingų sistemų (švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos) priemonių suderinamumo 

svarba, tačiau tuo pačiu pripažįstama esant teisinio reguliavimo spragų užtikrinant vieningą pagalbos 

negalią turintiems asmenims ar jų artimiesiems sistemą.117 Nuolatinis tėvų nuovargis, socialinių 

kontaktų ribotumas, įtampa tarp profesinės veiklos ir negalią turinčio vaiko priežiūros dažnai lemia 

šeimos, o tuo pačiu ir vaiko izoliaciją.118 Todėl socialinių paslaugų prieinamumas bendruomenėje, jų 

atitiktis asmens poreikiams, plati informacijos sklaida yra būtinos sąlygos atskirties mažinimui. 

Lietuvos teisinėje bazėje įtraukties principas yra apibrėžiamas, tačiau tai, kiek diskusijų ir 

pasipriešinimo sulaukia šio principo įgyvendinimo sprendimai ir veiksmai, rodo, kad visi bendruomenės 

nariai turi vienodai suprasti ir interpretuoti įtraukties tikslus ir turinį. Įgyvendinant institucinės socialinės 

globos sistemos pertvarką, kuri paliečia ir vaikus su negalia, sulaukta bendruomenės priešiškumo ir 

nepasitikėjimo įgyvendinamomis priemonėmis. Priešinosi tiek globos institucijų bendruomenė, tiek 

gyvenamosios vietos bendruomenės, galiausiai ir žmogaus teisių gynimo aktyvistai.119 

Apibendrinant galima teigti, kad negalia dažnai sąlygoja didesnę riziką šeimai ir joje augančiam 

vaikui su negalia patirti atskirtį, o egzistuojančios socialinės apsaugos ar švietimo sistemos priemonės 

nepakankamai išplėtotos rizikos veiksniams įveikti. Įtraukties principas apima nuostatų, socialinės 

politikos, konkrečių sprendimų ir priemonių įgyvendinimo lygmenis. 

 

3. Negalią turinčio vaiko teisių įgyvendinimo aspektai Lygių galimybių kontrolieriaus 

tyrimuose 

 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierius) yra nepriklausomas, Lietuvos Respublikos 

Seimui tiesiogiai atskaitingas valstybės pareigūnas, kuris tiria skundus, savo iniciatyva atlieka tyrimus, 

apžvalgas, konsultuoja lygių galimybių užtikrinimo klausimais, teikia rekomendacijas ir siūlymus teisės 

aktų tobulinimo ir įgyvendinimo klausimais savo kuruojamos srities apimtyje.  

Analizuojant Lygių galimybių kontrolieriaus (toliau – Kontrolierius) ataskaitas, stebimas 

kreipimųsi skaičiaus augimas: 2020 m. gauti 944 kreipimaisi, iš jų 123 atvejai negalios pagrindu120; 

atitinkamai 2021 m. sulaukta 1011 kreipimųsi, iš kurių 125 buvo negalios pagrindu.121 Dažniausios 

kreipimosi priežastys yra galimi pažeidimai vartotojų teisių apsaugos srityje, aplinkos nepritaikymo, 

valstybės ir savivaldybių institucijų veikloje, darbo santykių ir tinkamų sąlygų neužtikrinimo. 
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119 Genienė, R. Decovidacija = Deinstitucionalizacija. Savarankiškas gyvenimas ir įtrauktis į bendruomenę. // 

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. 2020 Nr. 21, p. 26-36. //Prieiga per internetą 

https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/17723/18808 [Žiūrėta 2022-05-08] 
120 Lygių galimybių kontrolieriaus 2020 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą 
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Statistiniai rodikliai rodo, kad kreipimųsi dėl galimos diskriminacijos daugėja, jų daugėja ir negalios 

pagrindu, tačiau ne taip sparčiai kaip bendras rodiklis. Tai galima būtų vertinti teigiamai, tačiau lieka 

neaišku ar iš tiesų sumažėjo diskriminacijos apraiškų ar gyventojai tiesiog nesikreipia dėl galimų teisių 

pažeidimų. 

Kreipimųsi dėl vaikų, turinčių negalią, galimos diskriminacijos ir lygių galimybių neužtikrinimo 

tiek 2020 m., tiek ir 2021 m. buvo gauta tik keletas. Visi jie buvo vienaip ar kitaip susiję su švietimo 

sistema. Tai tik dar kartą patvirtina, kad vaikas nepriklausomai nuo jo galių, gebėjimų yra neatsiejama 

švietimo sistemos dalis. Tiek vaikui šios sistemos priemonės svarbios, tiek ir švietimo sistemai šie vaikai 

turi būti svarbūs. Keletas pavyzdžių iš gautų skundų: 

1. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje gautas pareiškėjos skundas, kuriame nurodoma, jog 

Pareiškėja, gyvenanti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, yra keturių vaikų mama. Trys jau 

pilnamečiai vaikai turi negalią, ypač daug Pareiškėjos dėmesio ir nepertraukiamos priežiūros reikia 

itin sunkią negalią turinčiam 19 metų sūnui, kuriam turi būti užtikrinta nuolatinė slauga. Pareiškėja 

viena rūpinasi 19 metų sūnumi bei kitais savo vaikais. Pareiškėja augina 7 metų dukrą P., kuriai nuo 

2021 m. rugsėjo 1 d. reikia lankyti pirmą klasę. Netoli Pareiškėjos bei jos dukros namų yra Šiaulių 

centro pradinė mokykla kuri priskirta dukrai pagal gyvenamąją vietą. Pareiškėja rašo, kad į šią mokyklą 

dukra nebuvo priimta, motyvuojant vietų trūkumu.122 

Skundas pripažintas nepagrįstu, tačiau Kontrolierius atkreipė dėmesį, kad šiai šeimai reikalinga 

kompleksinė intensyvi pagalba, nes iki šiol teiktos paslaugos nebuvo efektyvios. Pareiškėjos šeima 

susidūrė su nemenkais iššūkiais ir kyla abejonių ar Pareiškėja geba juos spręsti savarankiškai. 

2. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje gautas pareiškėjo K. S. skundas, kuriame nurodoma, 

jog Pareiškėjo nepilnametis sūnus V. S., gim. 2004 m., 2021 m. baigė pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą ir norėjo mokytis toliau pagal vidurinio ugdymo programą, tačiau Visagino 

„Atgimimo“ gimnazija, kurioje jis mokėsi iki 2021 m. birželio 22 d., atsisakė sūnų priimti. Pareiškėjas 

nurodė, jog jo sūnaus gebėjimai „nėra tokie pat, kaip jo bendraamžių, dažniausiai jam reikia šiek tiek 

daugiau laiko atlikti vieną ar kitą užduotį“, tačiau neįgalumo lygis jam nėra nustatytas, „medikų 

teigimu, jo raida atsilieka, tačiau jis nėra neįgalus, todėl siųsti jį į NDNT komisiją nėra pagrindo“. 

Pareiškėjo teigimu, susidarė situacija, kuomet sūnus „pakankamai sveikas, kad nustatyti negalią“ (nors 

vaiko tėvai to nesiekia, tik nori parengti sūnų savarankiškam gyvenimui), bet „nepakankamai sveikas“, 

kad mokytųsi pagal bendrąją vidurinio ugdymo programą.123 

Skundas pripažintas nepagrįstu. Informacija apie priimtą sprendimą bei apie tyrimo metu 

surinktus duomenis informuota pareiškėjo gyvenamosios vietos savivaldybės administracija. Nors 

dauguma skundų dėl galimos diskriminacijos negalės pagrindu pripažinti nepagrįstais, Kontrolieriaus 

tyrimai atskleidžia sisteminių spragų užtikrinant pagalbą šeimai, auginančiai vaiką su negalią. Ugdymo 

formų pa(si)rinkimo ribotumas, neužtikrinamas švietimo paslaugų tęstinumas ir ribotos galimybės įgyti 

profesiją vaikui su negalia neužtikrina jo teisės į mokymąsi įgyvendinimą. Nors Kontrolieriaus funkcijos 

nėra tiesiogiai susijusios su teisėkūra, tačiau šis pareigūnas gali inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kurie 

geriau atlieptų gyventojų poreikius. Pažymėtina, kad formuojama geroji praktika, kai tyrimo metu 

surinkti duomenys ir informacija sėkmingai panaudojami keičiant teisinę bazę.  

 

Išvados 

1. Lietuva, ratifikavusi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvencija, įsipareigojo visus turimus resursus panaudoti šių pažeidžiamų grupių gerovei kurti ir 

užtikrinti interesų apsaugą. Konvencijose įtvirtinta vaiko su negalia teisė į pilnavertį gyvenimą, tinkamą 

paramą ir kokybišką švietimą. Asmens gebėjimai ar mažesnės galios niekaip nemažina jo prigimtinės 

vertės ir orumo, todėl vaikui su negalia turi būti užtikrintos įtrauktį į švietimo bendruomenę ir visuomenę 

skatinančios priemonės ir jų įgyvendinimo sprendimai pritaikant aplinką prie individualių vaiko 

poreikių, o ne vaiką prie aplinkos. Tarptautinių dokumentų nuostatos perkeliamos į nacionalinę teisę 

 
122 Lygių galimybių kontrolieriaus sprendimas dėl  galimos diskriminacijos negalios pagrindu švietimo srityje 

tyrimo https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2021/12/sprendimas-21sn-168.pdf [Žiūrėta 2022-05-01] 
123 Lygių galimybių kontrolieriaus sprendimas dėl  galimos diskriminacijos negalios pagrindu švietimo srityje 

tyrimo https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2021/12/sprendimas-21sn-168.pdf [Žiūrėta 2022-05-01] 

 

https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2021/12/sprendimas-21sn-168.pdf
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2021/12/sprendimas-21sn-168.pdf
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kaip asmens teisių ir laisvių įgyvendinimo priemonę. Vaiko, turinčio negalią, teisių reglamentavimas 

tiek tarptautiniuose, tiek ir nacionaliniuose teisės aktuose platus, išsamus, tačiau būtina sąvokų kaita 

nacionaliniuose teisės aktuose (neįgalusis, socialinė integracija) atsisakant asmens negalėjimo aspektų 

akcentavimo (specialieji poreikiai). Nenumačius aiškių teisinio reglamentavimo įgyvendinimo 

priemonių tai gali likti tik visuotinai pripažinti standartai, kurie ne visuomet realizuojami praktikoje. 

2. Vienas iš principų, kuriuo grindžiamos švietimo  bei socialinės paramos sistemos yra įtraukties 

principas. Neįgaliųjų teisių konvencija įtvirtina įtraukiojo ugdymo būtinybę, nekuriant atskirų švietimo 

sistemų tipinės raidos vaikams ir vaikams su negalia. Ne vaiko izoliacija ir šalinimas, o tinkamos 

paramos ir pagalbos užtikrinimas sudaro sąlygas veiksmingam švietimui. Negalia dažnai sąlygoja 

didesnę riziką šeimai ir joje augančiam vaikui su negalia patirti atskirtį, o egzistuojančios socialinės 

apsaugos ar švietimo sistemos priemonės nepakankamai išplėtotos rizikos veiksniams įveikti. Įtraukties 

principas apima visumą elementų – nuostatų, socialinės politikos, konkrečių sprendimų ir priemonių 

įgyvendinimo lygmenis. 

3. Kreipimųsi į Lygių galimybių kontrolierių skaičiai kasmet auga, apie 13 procentų jų susiję su 

galima diskriminacija negalios pagrindu. Nors dauguma skundų dėl galimos diskriminacijos negalės 

pagrindu pripažinti nepagrįstais, Kontrolieriaus tyrimai atskleidžia sisteminių ir teisinės bazės spragų 

užtikrinant pagalbą šeimai, auginančiai vaiką su negalią. Ugdymo formų pa(si)rinkimo ribotumas, 

neužtikrinamas švietimo paslaugų tęstinumas ir ribotos galimybės įgyti profesiją vaikui su negalia 

neužtikrina jo teisės į mokymąsi įgyvendinimą. 
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TEISINIO REGULIAVIMO PROBLEMOS HIBRIDINIO KARO 

SĄLYGOMIS 

Lekt. Vykintas Stumbrys 
Marijampolės kolegija 

 
Anotacija 

 

Teisinio reagavimo klausimas nekarinių hibridinių grėsmių klausimu dar nėra pakankamai 

nagrinėtas teisės mokslininkų. Kol kas nėra pakankamos teisinės bazės apibrėžiančios nekarinių grėsmių 

sąvoką bei jos priešingumą tarptautinei teisei. Teisė nuolat bando reguliuoti naujai atsirandančius 

visuomeninius santykius. Tarptautinėje teisėje vienas iš iššūkių yra teisinis hibridinių grėsmių 

reguliavimas. Nepaisant hibridinio karo sudėtingumo, hibridiniai priešininkai neveikia teisiniame 

vakuume ir jų veiksmams taikomos atitinkamos nacionalinės ir tarptautinės teisės normos, įskaitant 

tarptautinę žmogaus teisių teisę, nors priskyrimo, taigi ir atskaitomybės, klausimas dėl atsakingų 

asmenų, gali kelti sunkumų. Hibridiniai priešininkai vengia akivaizdžios jėgos, kuri pasiektų būtiną 

normų taikymo slenkstį ir taip sukuria teisinę pilkąją zoną, į kurią patenka valstybės veiksmai. 

Raktažodžiai: hibridinis karas, tarptautinė teisė, nekarinės hibridinio karo vedimo formos. 

 

Įvadas 
 

Rusijos karinės ir nekarinės kampanijos Ukrainoje, aktualijos su Lukašenkos režimo išpuoliais 

prieš Lietuvą ir Lenkiją neduoda politikams atsikvėpti. Vyriausybė yra tam tikroje krizėje bandydama 

imtis veiksmų prieš pabėgėlių srautus, o teisininkai diskutuoja ir nesutaria kur yra riba tarp žmogaus 

teisių ir valstybės saugumo. Šis hibridinis veikimas, kuriame galbūt įtraukti net Irako pareigūnai ar Irako 

avialinijų kompanija, o pasienyje pabėgėlių srautus iš Baltarusijos pusės koordinuoja ne tik Baltarusijos, 

bet tikėtina ir Rusijos specialiosios tarnybos124 atverčia dar vieną, mums naują hibridinio veikimo 

puslapį. Susiduriama su padėtimi, kai nei nacionalinis nei tarptautinis teisinis reguliavimas nėra 

tinkamas reaguoti į šiuos veiksmus. Kyla jų teisėtumo bei migracijos organizavimo priskyrimo 

priešiškai valstybei problema. Atitinkamai sudėtinga reikalauti atsakomybės ar inicijuoti bendrą 

gynybinį ES bei NATO veikimą. Nuo pat Trojos karo laikų, kare naudojamos visos priemonės, turbūt 

taip buvo visada. Kiek leidžia žmogaus proto išmonė, karo metu naudojami bet kokie metodai. Karas 

tai būsena125, kada išeinama už bendro sugyvenimo su kaimynais ribų, kur pasireiškia žmogaus protas 

 
124 Veebel, V., Punda, Y., Shevchuk, V. Is the European Migration Crisis Caused by Russian Hybrid Warfare 

Actions in Syria and Ukraine? p. 382 Studia Orientalia Tartuensia, Series Nova, Vol. VIII, Cultural Crossroads in 

the Middle East. The Historical, Cultural and Political Legacy of Intercultural Dialogue and Conflict from the 

Ancient Near East to the Present Day, ISBN 978-9949-03-521-2 (pdf) 

125 Žilinskas, J. "„Teisingo karo“ doktrina ir jos atspindžiai mūsų dienomis". Jurisprudencija 3:1201-1214 p. 1206 

(Miller, L. H. The Contemporary Significance of the Doctrine of Just War. World Politics. 1964, 16(2), p. 256) 
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ir didžiausias žiaurumas, siekiant pergalės. Todėl sureguliuoti tokius santykius visada buvo didelis 

iššūkis. 

Štai R. Johnson savo straipsnyje teigia kad visuose praeities karuose buvo „hibridiškumo“ 

elementų ir dauguma jų pasižymėjo neteisėtumo epizodais ir „netradiciniais“ metodais.  Iš esmės 

termino vartojimas rodo, kad Vakarai save apgaudinėja: kad karas gali būti ribotas ir suvaržytas 

tarptautinių institucijų.126  

Šiuolaikinis hibridinis karas yra naujas tuo, kad kvestionuojama nuo antro pasaulinio karo 

nusistovėjusi tvarka, JAV lyderystė pasauliniame tvarkos nustatyme. Tai iššūkis vakarų civilizacijos 

karinės galios ir mokslinės minties viešpatavimui. Auga naujos karinės galybės, kurios nepajėgdamos 

tiesiogiai mesti iššūkio JAV, stengiasi kitomis priemonėmis konkuruoti dėl dominavimo savo regione 

ar pasaulyje.  

Tyrimo objektas: tarptautinės teisės normos, kuriomis valstybės vadovaujasi, reaguodamos į 

nekarinius hibridinius veiksmus.  

Tyrimo tikslas: Įvertinti nekarinius hibridinius valstybių veiksmus tarptautinės teisės normų  

kūrimo kontekste. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Suformuoti hibridinių veiksmų / hibridinių grėsmių sampratą, suformuluoti 

nekarinių hibridinių valstybių veiksmų galimą apibrėžimą. 

2. Nustatyti veiksmų priskyrimo nekarinėms hibridinio karo priemonėms galimą slenkstį,  

veiksmų priskyrimo tam tikrai valstybei problematiką. 

3. Atskleisti nekarinių hibridinio karo vedimą, kaip tarptautinės teisės normų pažeidimą. 

 

 

1. Nauja hibridinio karo forma 

  

Per paskutinius dvidešimt metų pasaulinį jėgų balansą kvestionuoja kylančios Kinijos, Indijos, 

Pakistano, Irano ambicijos. O mokytis jie turi iš ko – nuo pat Sovietų sąjungos žlugimo Rusija lyderiauja 

hibridinių grėsmių fronte. Pagrindinė hibridinio karo ypatybė kaip tik ir yra nuolatinis karinių ir 

nekarinių poveikio metodų derinimas, kas tiek kariuomenei, tiek saugumo tarnyboms kelia nebūdingus 

politinius uždavinius127. Vienas pirmų hibridinio karo paminėjimų siekia Hesbollah veikimo strategiją 

Libano kare 2005 – 2006 m.128 Į šiuolaikinę apyvartą terminai „hibridinis karas“, „hibridinės grėsmės“ 

pateko po Rusijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos ir karo Ukrainos rytuose. Čia pirmą kartą 

akivaizdžiai pamatėme, kad vyksta visai kito pobūdžio konfliktai. Vietoj aiškaus priešo, jo struktūrų 

Kryme išvydome „žalius žmogeliukus“, neturinčius skiriamųjų ženklų, dėl kurių priklausomybės 

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iš pradžių primygtinai kartojo „tai ne mūsų kariai“, nors po to 

juos apdovanojo ir viešai pripažino jų įsitraukimą. Ukraina tuo metu patyrė diplomatinį bei ekonominį 

spaudimą ir tikrą informacinį karą, kibernetines atakas ir po to vykdytus specialiųjų operacijų pajėgų 

veiksmus. Vėliau vyko ir įprastiniai karo veiksmai129. 

Pirmasis hibridinio karo principas yra tai, kad hibridinių pajėgų sudėtis, galimybės ir 

veiksmai yra unikalūs atsižvelgiant į pajėgų specifinį kontekstą. Tas kontekstas apima laiko, 

geografinę, sociokultūrinę ir istorinę aplinką, kurioje vyksta konkretus konfliktas130. 

Hibridinis karas kyla visada, kai neįmanoma kariauti tiesiogiai mūšio lauke. Tai yra kai tik 

kariaujančios pusės yra skirtingos ir viena iš pusių turi mažesnį pranašumą mūšio lauke, ji stengiasi 

 
126 Johnson R. Hybrid War and Its Countermeasures: A Critique of he Literature, Small Wars & Insurgencies, 2018 

VOL. 29, NO. 1, p. 141 https://doi.org/10.1080/09592318.2018.1404770 
127 Dykyi E., Kharchenko S., hibridinis Rusijos karas: Ukrainos patirtis Baltijos šalims, Generolo Jono Žemaičio 

Lietuvos karo akademija, 2016 ISBN 978-609-8074-47-5 p. 8 
128 Van Puyvelde D., Hybrid war – does it even exist? NATO REVIEW 2015,  p. 1 

https://www.nato.int/docu/review/articles/2015/05/07/hybrid-war-does-it-even-exist/index.html Žiūrėta 2022 04 

10] 
129 Hibridinės grėsmės Lietuvai, menamos ar realios? http://www.veidas.lt/hibridines-gresmes-lietuvai-

%e2%80%93-menamos-ar-realios?fbclid=IwAR2axAB8-

7jH8TSONBMXbirH1qLhOro9f2HFPzo_rC1C9Ss4iAgM4Q8AtfA [Žiūrėta 2022 04 10] 
130 McCulloh T., Johnson R. Hybrid warfare, Joint Special Operations University, JSOU Report 13-4 p. 30  

https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a591803.pdf [Žiūrėta 2022 04 10] 
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visais būdais išvengti konfrontacijos ir kariauti kitokiais būdais. Tai ypač būdinga partizaniniam karui 

– informacinių lapelių, atsišaukimų platinimas, pasalos, kelių ir tiltų minavimas, teroristiniai aktai ir 

panašiai. Tačiau, hibridinį karą gali kariauti tiek silpnoji pusė, tiek stiprioji, kuri kariauja teritorijose, 

kurios nėra jos kontroliuojamos. Vienoje pusėje Prancūzijos partizanai prie Vichy vyriausybės ar 

Lietuvos, Latvijos, Estijos partizaniniai judėjimai, kitoje pusėje Al Qaeda, arba sovietinio režimo 

organizuoti ar remti perversmai Kuboje, Pietų Amerikos valstybėse ar Suomijoje siekiant sukurti teisėto 

karo iliuziją. 

Lietuvoje 1940 m. SSRS naudota taktika visiškai atitinka dabartinę hibridinių karų metodiką 

(diplomatinis spaudimas, dezinformacija, spec. pajėgų infiltravimas, provokacijos, politinis spaudimas 

ir t.t.). Valstybės jau nuo seno naudojo konvencinių ir nekonvencinių karo metodų samplaiką, siekdamos 

sukelti sąmyšį bei suklaidinti priešininką ir tam naudodamos įvairias priemones. Ekspertai tai apibūdina 

kaip „ketvirtos kartos karą“: manipuliavimas žiniasklaida, terorizmas, aiškios priešininko hierarchijos 

ir struktūros nebuvimas, karinių, ekonominių, finansinių, energetinių bei socialinių spaudimo 

priemonių, asimetrinės taktikos panaudojimas, kombinuotas ir koordinuotas atvirų ir slaptų karinių, 

sukarintų ir civilinių priemonių panaudojimas. Tai veiksmai, išnaudojant šalies ar regiono 

pažeidžiamumą, kuriais siekiama paveikti ar destabilizuoti priešininką, sutrukdyti sprendimų priėmimą 

ir taip pasiekti išsikeltus uždavinius131. 

Kai kurie Lenkijos istorikai, taip pat vertina ir Želigovskio akciją Vilniaus krašte.132 Ukrainos 

patirtis taip pat rodo, kad politinis ir energetinis spaudimas, propaganda, provokacijos gali tapti 

parengiamuoju konvencinės agresijos etapu.  

Valstybiniu lygiu jau taip pat sugebama pripažinti problemą. VSD konstatuoja, jog Rusija geba 

greitai ir efektyviai panaudoti karinę galią siekdama savo politinių tikslų, jeigu įžvelgia tokiam 

sprendimui palankią tarptautinę konjunktūrą ir nerizikuoja patirti nepriimtinų nuostolių. Tokiais 

„galimybių langais“ Rusija pasinaudojo okupuodama dalį Ukrainos teritorijų, įtvirtindama karinį 

buvimą Sirijoje, siųsdama karinius patarėjus, instruktorius ir privačių karinių kompanijų personalą į 

kitus krizių regionus133. 

Karo teoretikai palaiko mintį, kad reguliarios ir nereguliarios operacijos daugumoje karų, apims 

hibridinį karą, įtraukiant visus nacionalinės valdžios elementus kartu su veiklos tęstinumu, saugumo ir 

rekonstrukcijos operacijas. Patirtis Estijoje ir Gruzijoje, didelio masto įvykių apimtis, pirmiausia Krymo 

pusiasalyje o vėliau visoje Rytų Ukrainoje užklupo nepasirengusius gintis. Tai suteikė Rusijai didelį 

pranašumą – leido jai tęsti karinę intervenciją, nebijant sulaukti sąjungininkų keršto ar griežtų sankcijų 

iš tarptautinių organizacijų134. 

 

2. Naujos sąvokos nebuvimo teisiniame reguliavime problema 

 Teisė nuolat reguliuoja naujai atsirandančius visuomeninius santykius, tai nėra naujiena. 

Tarptautinėje teisėje vienas iš iššūkių ir naujų grėsmių yra teisinis hibridinių grėsmių kovos 

reguliavimas.  

 NATO žino apie šį naują karo tipą, kuris gali būti taikomas visose buvusiose sovietinėse 

valstybėse ir daugelyje Europos šalių. Išvystytą Rusijos karinių teoretikų siekiant konkuruoti su NATO. 

NATO bi-strateginės vadovybės „Capstone“ koncepcija šias hibridines grėsmes apibūdina kaip „tas, 

kurias kelia priešininkai, turintys galimybę tuo pačiu metu įdarbinti įprastas ir netradicines priemones 

adaptyviai siekti savo tikslų “. (Hibridinių grėsmių aprašymas 1500 / CPPCAM / FCR / 10-270038 ir 

5000 „FXX / 0100 / TT-0651 / SER“: NU0040, data rugpjūčio 25 d 2010 m135. 

 
131 Hibridinės grėsmės Lietuvai, menamos ar realios? http://www.veidas.lt/hibridines-gresmes-lietuvai-%e2%80 

%93-menamos-ar-realios?fbclid=IwAR2axAB8-7jH8TSONBMXbirH1qLhOro9f2HF Pzo_rC1 C9Ss4Ia gM4 

Q8AtfA [Žiūrėta 2022 04 10] 
132 https://suduvosgidas.lt/geriau-paminklas-lenkui-nei-lietuviui/ 
133 Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas 2020, p. 10 https://www.vsd.lt/wp-

content/uploads/2020/02/2020-Gresmes-LT-.pdf [Žiūrėta 2022 04 15] 
134 Is hybrid warfare something new?, Strategic Impact, no 4/2014 :61-71 

https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=850823 [Žiūrėta 2022 04 10] 
135 Bachmann, S., Hybrid Threats, Cyber Warfare and NATO’s Comprehensive Approach for Countering 21st 

Century Threats – Mapping the New Frontier of Global Risk and Security Management (January 22, 2012). 

Amicus Curiae, Vol. 88, 2012 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1989808 [Žiūrėta 2022 04 18] 

http://www.veidas.lt/hibridines-gresmes-lietuvai-%e2%80%20%93-menamos-ar-realios?fbclid=IwAR2axAB8-7jH8TSONBMXbirH1qLhOro9f2HF
http://www.veidas.lt/hibridines-gresmes-lietuvai-%e2%80%20%93-menamos-ar-realios?fbclid=IwAR2axAB8-7jH8TSONBMXbirH1qLhOro9f2HF
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 NATO parlamentinė asamblėja 2018 m. rezoliucijoje konstatavo, kad Rusijos vykdomas 

hibridinis karas vis dar yra didelis Euroatlantinio stabilumo iššūkis ir kelia didelį nerimą dėl taikos 

Europoje kaip tokioje.136 Ir toliau vykstant karui Ukrainoje, Vakaruose analitikai ir politikai pradėjo 

nuogąstauti, jog gali būti žengtas kitas žingsnis ir Rusija pamėgins užimti Baltijos valstybes. 

 Hibridinio karo būdai, tai tiek informacinės kampanijos, tiek istorijos klastojimas137 taip 

nuteikiant savo visuomenę priešiškai taikinio atžvilgiu, tiek informacinių naratyvų kūrimas įtvirtinant 

valstybės aukos tam tikruose visuomenės sluoksniuose, kurie paskui panaudojami savo tikslams, kaip 

tai nutiko Kryme. Informacinis karas apima netgi animacinius filmus vaikams. Filmai ir animaciniai 

filmai, kaip meno, kultūros, pramogų rūšis, turi ypatingą įtaigą. Menas veikia ne vien mūsų protą, bet ir 

jausmus, palieka pėdsaką. Galima sakyti, kad tam tikros meno rūšys potencialiai visuomet yra 

propagandos taikinyje138. Politinių partijų neskaidrus finansavimas grynais pinigais ar per su partijomis 

susijusius fondus, ar perkant paslaugas iš su politikais susijusiomis įstaigomis, ar vėliau padedant laimėti 

konkursus susijusioms įmonėms. Tokio pobūdžio hibridinės grėsmės neišvengiamai susijusios su 

korupcija. 

 Lietuva, Latvija ir Estija taip pat yra informacinio karo taikiklyje. Partizanų veiklos šmeižimas, 

bandymas sutepti kitų rezistentų reputaciją per specialiai įsteigtas žiniasklaidos priemones, 

organizuojant konferencijas, koncertus ir kitus renginius, veikiant per valstybei nelojalius ar 

neišmanančius patiklius asmenis. 

 Nors VSD ataskaitoje identifikuojami hibridinio karo elementai, pats hibridinis karas 

neminimas139. Kremlius prieš užsienio valstybes, tarp jų ir prieš Lietuvą, nukreiptą Rusijos informacinę 

politiką naudoja kaip įtakos instrumentą. Aukščiausiu lygiu koordinuojama Rusijos informacinė politika 

įgyvendinama tikslingai skleidžiant propagandą ir dezinformaciją. Kuriant užsienyje paveikius 

propagandinius įvaizdžius Rusiją bandoma parodyti kaip daug geresnę ir patikimesnę alternatyvą 

„žlungantiems Vakarams“. Viešai pateikiant neva „kitokią nuomonę“ kartu bandoma sukelti 

nepasitikėjimą Kremliui nepalankia informacija ir tuojau pat pasiūlyti keletą alternatyvių, bet tikrovės 

neatitinkančių įvykio versijų. 

 Lietuvos kibernetinėje erdvėje pastebima tęstinė kenkėjiška Rusijos ir Kinijos kibernetinių 

pajėgumų veikla. Didžiausią grėsmę Lietuvos informacinių sistemų ir jose laikomos informacijos 

saugumui kelia Rusijos žvalgybos  tarnybų kibernetinis šnipinėjimas. Nauju rizikos veiksniu gali tapti 

5G technologijų vystymas, jei nebus skiriamas reikiamas dėmesys informacinių technologijų paslaugų 

ar produktų tiekėjo patikimumui. 

 Informacinėje erdvėje pagrindiniai Rusijos propagandos ir istorijos politikos taikiniai yra 

Lietuvos valstybingumą grindžiantys ir jos gyventojų pasipriešinimą sovietinei okupacijai liudijantys 

įvykiai. Dėl šios priežasties Kremlius, vykdydamas propagandą, užsienio ir vidaus auditorijas siekia 

įtikinti, kad nuteistieji Sausio 13-osios byloje yra neva nepagrįstai persekiojami politiniai kaliniai.  

 Rusija ieško tam tinkamų politikų ir aktyvių visuomenės veikėjų tarptautinių renginių metu. 

Norėdama sumažinti tarptautinę izoliaciją ir įgyvendindama strateginius užsienio ir vidaus politikos 

tikslus, yra suinteresuota, kad skirtinguose valdžios lygiuose – nuo užsienio valstybių vietos savivaldos 

 
136 Resoliution: Updating the responses to Russia hybrid tactics https://www.nato-pa.int/download-

file?filename=sites/default/files/2018-11/RESOLUTION%20445%20-

%20UPDATING%20THE%20RESPONSES%20TO%20RUSSIA%e2%80%99S%20HYBRID%20TACTICS.p

df [Žiūrėta 2021 07 18] 
137 Baltijos šalių vadovai smerkia Rusijos apgailėtinus bandymus klastoti istoriją (Latvijos prezidentas Egilas 

Levitas savo ruožtu pareiškė, kad „istorijos klastojimas yra hibridinio karo rūšis“), 

https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/baltijos-saliu-vadovai-smerkia-rusijos-apgailetinus-bandymus-

klastoti-istorija-966157 [Žiūrėta 2022 04 21] 

138 Manote, kad tai tik filmukas? Iš tiesų jūsų vaikai žiūri propagandą, 

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1205935/manote-kad-tai-tik-filmukas-is-tiesu-jusu-vaikai-ziuri-

propaganda?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3V2VbLpraG06gIo4B1_ibmqkCgbrQ7nVi

D7RgyeSkO3j5GOWnd01XKhZQ#Echobox=1597210549 [Žiūrėta 2022 04 01] 
139 Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas 2020, https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2020/02/2020-

Gresmes-LT-.pdf [Žiūrėta 2022 04 01] 
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iki supranacionalinių institucijų – priimant sprendimus dalyvautų jos interesams atstovaujantys 

asmenys. 

 Iš Rusijos, Kinijos ir kitų valstybių vykdoma techninė informacinių sistemų žvalgyba. Siekiama 

surinkti informaciją apie Lietuvos fizinių ir juridinių vartotojų sistemų pažeidimus, kuriais galima 

pasinaudoti vykdant įsilaužimus ir šnipinėjant. Fiksuojami bandymai gauti prieigas prie valstybinės 

ypatingos svarbos infrastruktūros bei prie privataus sektoriaus informacinių sistemų ir panaudoti jas 

šnipinėjimui. 

 Atskiro aptarimo nusipelno atominės grėsmės. Rusija aktyviai kuria mažo galingumo atominius 

ginklus, kuriuos galėtų panaudoti panašiose operacijose. 2019 m. įvyko avarija testuojant vieną iš 

tokių140. Tačiau hibridiniame kare labiau tikėtinas atominės „nelaimės“ scenarijus. Rusija sukūrė ir 

išbandė laivą atominę elektrinę, kurios avarija netoli priešo krantų, sukeltų didelį sąmyšį, evakuaciją ir 

kitus veiksmus, kurie palengvintų Rusijos žmogeliukų išlaipinimą tose teritorijose141.Taip pat fiksuoti 

kiti atominiai eksperimentai ir nelaimės142. 

 Grasinimai branduoliniu ginklu ne kartą nuskambėjo ir Putino kalbose. Rusiškas analizės centras 

visiškai šviežioje apžvalgoje apžvelgdamas atominių ginklų situaciją netgi turi skyrelį, pavadintą 

„Hibridinis atominis karas“, kuriame bara demokratines valstybes, kad pamiršo, jog Rusija turi atominį 

ginklą ir be reikalo su ja nesiskaito143. 

 VSD teigia, jog didžiausią riziką Lietuvos energetinei nepriklausomybei kelia Rusijos siekis 

išlaikyti energetinį dominavimą Baltijos šalių rinkose. Rusijos energetikos kompanijos mėgina 

įsitvirtinti Lietuvos suskystintųjų gamtinių dujų rinkoje ir bando prisitaikyti prie naujų sąlygų Lietuvai 

įgyvendinant energetinę nepriklausomybę užtikrinančius projektus. Lietuvos kaimynystėje statomos 

Baltarusijos atominės elektrinės projektas neatitinka tarptautinių saugumo standartų. Projektą 

įgyvendinanti Rusijos korporacija „Rosatom“ ignoruoja jai nepalankias tarptautinių ir baltarusių 

ekspertų išvadas, atsainiai vertina statybas prižiūrinčių institucijų reikalavimus, siekia nuslėpti 

incidentus144. 

 Baltarusijos atominė elektrinė ekonomiškai sunkiai pateisinama. Tačiau hibridiniame kare ji gali 

būti panaudota keletui tikslų. Visų pirma, skaldant NATO sąjungininkus, dėl elektros energijos pirkimo 

iš Baltarusijos. Tačiau Lietuvai daug pavojingesnis atominės nelaimės scenarijus. Jei būtų užterštas 

Neries vanduo, gali tekti evakuoti Vilnių, o vandeniui pasiekus Kauną ir surengus Kauno HES nelaimę, 

radioaktyvus vanduo užtvindytų ir Kauną. Tuo pačiu radioaktyvaus debesies išmetimas atlaisvintų kelią 

iki sostinės, jei būtų paskelbta evakuacija. Būtų galima surengti žmogeliukų operaciją ir pasiūlyti, 

nesikuklinančiai palaikyti Kremliaus agresijos LLRA-KŠS, autonomiją Baltarusijos sudėtyje. 

 Valstybės saugumo departamentas ir Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto 

apsaugos ministerijos yra apibrėžę šias grėsmes nacionaliniam saugumui: Rusijos imperinės ambicijos, 

agresyvi užsienio politika, pasirengimas naudoti karinę jėgą, vykdoma ypač aktyvi prieš Lietuvos 

interesus nukreipta žvalgybinė veikla, priešiška informacinė politika, pastangos kurstyti Lietuvos 

tautinių bendruomenių priešiškumą Lietuvos valstybei. Visa tai gali būti ir bus panaudota kartu su 

tradicinėmis grėsmėmis ir iššūkiais. 

Taigi svarbiausias klausimas – kaip įveikti hibridines grėsmes. Kitų šalių – Suomijos, Jungtinės 

Karalystės, Estijos ir pan. – patirtis rodo, kad visų pirma būtinas Vyriausybės lygio koordinavimas. 

Valstybė turi būti pasirengusi tokioms krizėms. Turi būti gerai veikiantis įvairių institucijų 

koordinavimo, krizių valdymo mechanizmas, parengti ir atidirbti įvairių institucijų veiksmai, 

procedūros. 

 
140 Sprogimą Rusijos kariniame poligone galėjo sukelti mažo branduolinio reaktoriaus bandymas 

https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2019/08/12/sprogima-rusijos-kariniame-poligone-galejo-sukelti-mazo-

branduolinio-reaktoriaus-bandymas [Žiūrėta 2022 04 14] 
141 Plūduriuojančią Rusijos atominę aplinkosaugininkai vadina Černobyliu ant ledo,  

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/pluduriuojancia-rusijos-atomine-aplinkosaugininkai-vadina-

cernobyliu-ant-ledo-57-1166922 [Žiūrėta 2022 04 14] 
142 Rusija pripažino branduolinį incidentą Baltojoje jūroje. Kiek tai pavojinga Lietuvai? 

https://www.lrytas.lt/it/laboratorija/2019/08/13/news/rusija-pripazino-branduolini-incidenta-baltojoje-juroje-

kiek-tai-pavojinga-lietuvai--11455919/ [Žiūrėta 2022 04 14] 
143 Постъядерный ядерный мир, https://globalaffairs.ru/articles/postyadernyj-yadernyj-mir/ [Žiūrėta 2022 04 10] 
144 Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas 2020, https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2020/02/2020-

Gresmes-LT-.pdf, [Žiūrėta 2022 04 10] 
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Karinis pasirengimas atremti tokias grėsmes yra itin svarbus, bet vien jo nepakanka. Atsakymas 

į hibridines grėsmes irgi turi būti hibridinis. Čia svarbiausia kariškių ir civilinių koordinacija, 

visuomenės įtraukimas. Kitas aspektas – valstybės atsparumo (angl. resilience) didinimas. Valstybės 

atsparumo energijos tiekimo, gebėjimo efektyviai suvaldyti nekontroliuojamus gyventojų judėjimo 

srautus, maisto ir vandens tiekimo srityse, ryšių ir transporto sistemose didinimas. 

Lietuvoje jau nemažai nuveikta: nuolatos didinamas gynybos biudžetas, atkurta šauktinių 

kariuomenė, įkurtos greitojo reagavimo pajėgos, rengiamos pratybos, panaudojant krašto apsaugos ir 

vidaus reikalų struktūras, Seimas patvirtino teisės aktus, kurie suteikia teisinį pagrindą naudojant 

ginkluotąsias pajėgas reaguoti į hibridines grėsmes taikos metu, bei patvirtino naują Kibernetinio 

saugumo įstatymą. Lietuva padarė proveržį užtikrinant energijos tiekimo diversifikavimą. Buvo 

sustiprintos strateginės komunikacijos galimybės. Nuolatos keliamas piliečių sąmoningumas. Tai tik 

ilgo proceso pradžia. Iššūkiai, laukiantys Lietuvos, verčia stiprinti valstybės stuburą ir neleidžia galvoti, 

kad tai laikina ir kažkaip praeis. Tik patys ir kartu su savo sąjungininkais atremsime šiuos iššūkius145.  

Šiuo metu teisinio reagavimo klausimas apie nekarines hibridines grėsmes dar nėra pakankamai 

nagrinėtas teisės mokslininkų. Kol kas nėra pakankamos teisinės bazės apibrėžiančios nekarinių grėsmių 

sąvoką bei jos priešingumą tarptautinei teisei. 

Teisė nuolat bando reguliuoti naujai atsirandančius visuomeninius santykius, tai nėra naujiena. 

Tarptautinėje teisėje vienas iš iššūkių yra teisinis hibridinių grėsmių reguliavimas. Moksle ir politikoje 

lygiagrečiai naudojami du terminai, „hibridinės grėsmės“ ir „hibridinis karas“. 

Europos Tarybos parlamentinė asamblėja yra priėmusi rezoliuciją dėl Teisinių iššūkių, susijusių 

su hibridiniu karu ir įsipareigojimais, susijusiais su žmogaus teisėmis146. 2019 m. gegužės mėn. buvo 

priimta ir neseniai atnaujinta tikslinių ribojamųjų priemonių, skirtų kovai su kibernetiniais išpuoliais, 

teisinė sistema147. Taigi naujų, šiuo požiūriu netirtų klausimų yra. 

Ten pabrėžiama, jog nepaisant hibridinio karo sudėtingumo, hibridiniai priešininkai neveikia 

teisiniame vakuume ir kad jų veiksmams taikomos atitinkamos nacionalinės ir tarptautinės teisės 

normos, įskaitant tarptautinę žmogaus teisių teisę, nors priskyrimo, taigi ir atskaitomybės, klausimas dėl 

atsakingų asmenų, gali kelti sunkumų. Jei hibridinio karo metu valstybė vykdo jėgos panaudojimą prieš 

kitą valstybę, tai šiai valstybei leidžiama remtis teise į savigyną remiantis Jungtinių Tautų chartijos 51 

straipsniu ir jos normomis ir bus taikoma tarptautinė humanitarinė teisė. Tačiau praktikoje hibridiniai 

priešininkai vengia akivaizdžios jėgos, kuri pasiektų būtiną jau minėtų normų taikymo slenkstį ir taip 

sukuria teisinę pilkąją zoną, į kurią patenka valstybės veiksmai. 

Europos kovos su hibridinėmis grėsmėmis kompetencijų centras strateginėje analizėje 

formuluoja kaip pagrindinę išvadą, jog Vakarų šalys turėtų sustiprinti savo galimybes ginti interesus 

teisinėje srityje ir skatinti jų interesų tarptautinės tvarkos viziją, plėtojant tinkamą teisinius pajėgumus, 

mechanizmus ir sistemas kolektyviniams veiksmams kovai su priešiška teisine veikla ir naratyvais148. 

Ginkluoto konflikto pradžia yra „tas momentas, nuo kurio prasideda vieno ar kito THT pilno 

režimo taikymas. Todėl galima teigti, jog situacijos kaip ginkluoto konflikto kvalifikavimas yra 

nepaprastos svarbos juridinis faktas“. Tikslus ginkluoto konflikto egzistavimo nustatymas turi 

reikšmingų ir plačių padarinių tarptautinėje teisėje149.  

 
145 Hibridinės grėsmės Lieuvai, menamos ar realios? http://www.veidas.lt/hibridines-gresmes-lietuvai-

%e2%80%93-menamos-ar-realios?fbclid=IwAR2axAB8-

7jH8TSONBMXbirH1qLhOro9f2HFPzo_rC1C9Ss4iAgM4Q8AtfA [Žiūrėta 2022 04 10] 
146 Legal challenges related to hybrid war and human rights obligations 

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24762&lang=en [Žiūrėta 2022 04 10] 
147 (Taryba nusprendė nustatyti ribojamąsias priemones šešiems asmenims ir trims subjektams, atsakingiems 

už įvairius kibernetinius išpuolius arba dalyvavusiems juos vykdant. Tai, be kita ko, mėginimas įvykdyti 

kibernetinį išpuolį prieš OPCW (Cheminio ginklo uždraudimo organizaciją) ir kibernetiniai išpuoliai, viešai 

žinomi kaip„WannaCry“, „NotPetya“ ir „Operation Cloud Hopper“. Nustatytos sankcijos apima draudimą 

keliauti ir turto įšaldymą. Be to, ES asmenims ir subjektams draudžiama į sąrašą įtrauktiems asmenims ir 

subjektams sudaryti galimybę naudotis lėšomis).  ES pirmą kartą nustatė sankcijas už kibernetinius išpuolius,  

https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2020/07/30/eu-imposes-the-first-ever-sanctions-against-

cyber-attacks/ [Žiūrėta 2022 04 10] 
148 Blurred Lines: Hybrid Threats and the Politics of International Law, Strategic Analysis January 2018, 

https://www.hybridcoe.fi/publications/strategic-analysis-january-2018-blurred-lines-hybrid-threats-politics-

international-law/ [Žiūrėta 2022 04 01] 
149 Vasiliauskienė, V.  Ginkluoto konflikto samprata ir “Karas su terorizmu” ISSN 1392–1274. TEISĖ 2012 

82https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi2yP7RsqfrAhVCl4sK
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Todėl manau, kad egzistuoja reali teisinio reguliavimo spraga apimanti hibridinio karo veiksmus. 

Norėčiau atriboti nekarinius hibridinio karo veiksmus. Kariniai būdai mokslininkų kiek plačiau aptarti. 

Tam daug dėmesio yra skyręs prof. Justinas Žilinskas. 

Tarptautinėje teisėje karo nusikaltimus reglamentuoja du pošakiai: tarptautinė humanitarinė 

teisė, dar vadinama ginkluoto konflikto teise arba (istoriškai) karo teise, bei tarptautinė baudžiamoji 

teisė. Karo nusikaltimai dažniausiai yra skirstomi į dvi dideles grupes: tai nusikaltimai pagal Ženevos 

teisę ir nusikaltimai pagal Hagos teisę. Ir Ženevos teisės, ir Hagos teisės normos sudaro pagrindinę 

tarptautinės humanitarinės teisės normų dalį. Ženevos teisės normose pabrėžiama karo aukų (sužeistieji, 

ligoniai, išsigelbėję iš sudužusių laivų, karo belaisviai, civiliai, vaikai) ir jų saugumą bei sveikatą 

užtikrinančių organizacijų personalo ir kt. apsauga (medicinos, humanitarinių organizacijų, religinis 

personalas, jų turtas, transportas ir kt.).150 Hibridiniame kare šių normų taikymas problematiškas, 

kadangi nėra konstatuotas pats ginkluoto konflikto faktas. Šiuo atveju turi būti pakeitimai 

leidžiantys tai atpažinti. 

Europos hibridinių grėsmių kompetencijų centras sąvoką „hibridinė grėsmė“ apibrėžia kaip 

veiksmą, kurį atlieka valstybės ar nevalstybiniai subjektai, kurių tikslas yra naikinti taikinį arba pakenkti 

jam, derinant atviras ir paslėptas karines ir nekarines priemones.151 Taigi yra išskiriamos hibridinės 

nekarinės priemonės, kaip atskiras veikimo būdas nuo karinių priemonių. 

NATO parlamentinė asamblėja 2018 m. rezoliucijoje konstatavo, kad Rusijos vykdomas 

hibridinis karas vis dar yra didelis Euroatlantinio stabilumo iššūkis ir kelia didelį nerimą dėl taikos 

Europoje kaip tokioje.152 

Europos Tarybos parlamentinė asamblėja taip pat yra priėmusi rezoliuciją dėl Teisinių iššūkių 

susijusių su hibridiniu karu ir įsipareigojimais susijusiais su žmogaus teisėmis153. 

Šiuo metu pradedamas projektas EU-HYBNET („Empowering Pan-European Network to 

Counter Hybrid Threats“) finansuojamas iš Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos 

„Horizontas 2020“. Projektu siekiama sustiprinti esamus Europos tinklus, kovojančius su hibridinėmis 

grėsmėmis, ir užtikrinti ilgalaikį tvarumą. Tai bus pasiekta apibrėžiant bendrus Europos praktikų ir kitų 

susijusių veikėjų hibridinių grėsmių srityje reikalavimus. Galų gale tai gali užpildyti žinių spragas, 

patenkinti veiklos poreikius ir sustiprinti pajėgumus ar mokslinių tyrimų, naujovių ir mokymo 

pastangas, susijusias su hibridinėmis grėsmėmis. EU-HYBNET stebės mokslinių tyrimų ir inovacijų 

veiklos pokyčius, taikomus hibridinėms grėsmėms; kad būtų galima nurodyti naujovių diegimo ir 

industrializacijos prioritetus ir nustatyti standartizacijos prioritetus, kad visos Europos tinklas galėtų 

veiksmingai kovoti su hibridinėmis grėsmėmis.154 

Pabrėžiama, jog nepaisant hibridinio karo sudėtingumo, hibridiniai priešininkai neveikia 

teisiniame vakuume ir kad jų veiksmams taikomos atitinkamos nacionalinės ir tarptautinės teisės  

normos, įskaitant tarptautinę žmogaus teisių teisę, nors priskyrimo, taigi ir atskaitomybės, klausimas dėl 

atsakingų asmenų, gali kelti sunkumų. Jei hibridinio karo metu valstybė vykdo jėgos panaudojimą prieš 

kitą valstybę, tai šiai valstybei leidžiama remtis teise į savigyną remiantis Jungtinių Tautų chartijos 51 

straipsniu ir jos normomis ir bus taikoma tarptautinė humanitarinė teisė. Tačiau praktikoje hibridiniai 

priešininkai vengia akivaizdžios jėgos, kuri pasiektų būtiną jau minėtų normų taikymo slenkstį ir 

taip sukuria teisinę pilkąją zoną, į kurią patenka valstybės veiksmai. Dar neaiškesniame lauke 

atsiduria nekariniai hibridinio karo veiksmai.  

Buvęs KGB agentas, vėliau pabėgėlis į Kanadą ir JAV, jau prieš beveik keturiasdešimt metų 

dekonstravo ir paviešino KGB taktiką, kuri jau tada taikė hibridinio karo elementus. Pasak jo, nekariniai 

 
HUP6APYQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.journals.vu.lt%2Fteise%2Farticle%2Fdownload%2

F125%2F93%2F&usg=AOvVaw35GMWjgztLmhMoboNgmyJ3 [Žiūrėta 2022 04 01] 
150 Žilinskas J. Karo nusikaltimų reglamentavimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir jų atitikties 

tarptautinei teisei problemos, Jurisprudencija, 2 2006 (80); p. 144–157  
151 https://www.hybridcoe.fi/hybrid-threats/ [Žiūrėta 2022 04 10] 
152 RESOLUTION 445 on UPDATING THE RESPONSES TO RUSSIA’S HYBRID TACTICS 

https://www.nato-pa.int/download-file?filename=sites/default/files/2018-11/RESOLUTION%20445%20-

20UPDATING%20THE%20RESPONSES%20TO%20RUSSIA%e2%80%99S%20HYBRID%20TACTICS.pdf  

 [Žiūrėta 2022 04 08] 
153 Resolution 2217 (2018) Legal Chalenges related to hybrid war and human rights obligations,  

https://assembly.coe.int/nw/xml/Xref/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24762&lang=en, [Žiūrėta 2022 04 09] 
154 https://euhybnet.eu/about/  [Žiūrėta 2022 04 09] 

https://www.nato-pa.int/download-file?filename=sites/default/files/2018-11/RESOLUTION%20445%20-20
https://www.nato-pa.int/download-file?filename=sites/default/files/2018-11/RESOLUTION%20445%20-20
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metodai labai reikalingi paruošiamojoje stadijoje ruošiant karinę intervenciją155. Pirminės stadijos gali 

užtrukti dešimtmečiais, kas ir matoma Donbase ir Kryme. Stadijos apima demoralizavimą (informacinė 

kampanija niekinanti valstybę, jos identitetą ir panašiai), tai vadinama ideologinė subversija, „Tai iš 

esmės reiškia: pakeisti kiekvieno amerikiečio tikrovės suvokimą tokiu mastu, kad nepaisant 

informacijos gausos, niekas negali padaryti pagrįstų išvadų, kad galėtų apginti save, savo šeimas, savo 

bendruomenę ir jų šalis“. 

Daug nerimo kelia hibridinės atominės grėsmės ir energetiniai156 klausimai. Kova su 

melagingomis naujienomis ir informaciniu karu, propagandos kanalų teisinis reguliavimas, 

žiniasklaidos nepriklausomumo įtakojimas yra keletas iš tokių priemonių, kurios dabar teisiškai 

nepakankamai reguliuojamos, kai kurie priimti teisės aktai nėra moksliškai ištirti. 

Todėl manau, kad egzistuoja reali teisinio reguliavimo spraga apimanti hibridinio karo 

veiksmus. Taip pat ši tema turi dar vieną labai svarbų iššūkį – šia tema daug rašyta politikos 

mokslininkų, tačiau nagrinėjant tarptautinės teisės ribose, gali iškilti atribojimo problemos. 

Tyrimo rezultatai galėtų būti naudingi įstatymų leidybos ir kitoms institucijoms tobulinant 

galiojančius ir rengiant naujus teisės aktus reaguojant į hibridinio karo iššūkius, siekiant apsaugoti 

strateginius valstybės interesus ir užtikrinti asmens duomenų, viešosios informacinės erdvės saugumą. 

Taip pat kitiems asmenims, besidomintiems tarptautinės teisės klausimais, mokslinės doktrinos 

vystymui. Tyrimų rezultatai sudarytų geresnes prielaidas užtikrinti tvirtesnį vidinį bei išorinį valstybės 

suverenitetą suvaldant hibridines grėsmes, padėtų tinkamai vykdyti tarptautinius įsipareigojimus. 

 

3. Šaltinių apžvalga 

Pagrindinis šaltinis yra teisės aktai, priimti hibridinio karo klausimais. Pažymėtina, kad šios 

problemos Lietuvoje disertaciniu lygiu dar nebuvo tirtos. Reikia pastebėti, kad hibridinis karas yra 

tyrinėtas daugiausiai politologiniu požiūriu. Taip pat nemažai karinių, politinių analizių. Teisiniai 

tyrimai, skirti atskiroms hibridinio karo dedamosioms, atlikti daugiau dėmesio skiriant kariniam 

konfliktui. 

Pagrindinės tarptautinės sutartys, reguliuojančios karo teisę yra Ženevos ir Hagos konvencijos. 

Lietuva abi jas yra ratifikavusi. Lietuvos nacionalinės teisės atitiktį joms yra tyrinėjęs J. Žilinskas.157 

Jau tada autorius mini, jog sunku priskirti kai kuriuos konfliktus, kad juos traktuotų kaip tarptautinius 

(išvada Nr. 5).  

Hibridinio karo ir hibridinių grėsmių analize užsiima Europos hibridinių grėsmių 

kompetencijų centras Suomijoje. Jų tyrimo lauką sudaro penkios kategorijos, kuriose įvairiomis 

perspektyvomis nagrinėjamos hibridinių grėsmių temos. Tyrimus atlieka aukšto lygio konkrečios srities 

ekspertai. Tyrimams šiuo metu vadovauja prof. dr. Hanna Smith.158 

Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos teisės moksle neteisėtus teritorinius pokyčius ir pilietybės 

klausimus Krymo okupacijos, Gruzijos Abchazijos ir Pietų Osetijos klausimus yra nagrinėjusi Birutė 

Kunigėlytė-Žiūkienė159. 

Kibernetinės atakos kaip dalis hibridinio karo taip pat naudojama nuolat. Pagrindiniai tikslai yra 

paralyžiuoti informacines sistemas atsakingais momentais, demoralizuoti priešą ir, žinoma, 

šnipinėjimas. Šioje srityje apie kibernetinio saugumo teisinį reguliavimą, nacionalinį kibernetinio 

saugumo modelį yra tyręs prof. dr. D. Štitilis, prof. dr P. Pakutinskas, dr. Marius Laurinaitis, I. 

Malinauskaitė-van de Castel160. Šiame tyrimų lauke taip pat yra naujų netirtų iššūkių, Europos Sąjunga 

 
155 34 years ago, a KGB defector chillingly predicted modern America, https://bigthink.com/paul-ratner/34-years-

ago-a-kgb-defector-described-america-today [Žiūrėta 2022 04 08] 
156 Česnakas, G., Energetinis saugumas Baltijos – Juodosios jūros regione: nesaugumo ištakos ir poveikis 

valstybėms, Lietuvos metinė strateginė apžvalga. 2012, t. 10 (2011-2012), p. 149-188. ISSN 1648-8016,  

https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2012~1367186692660/J.04 ~2012~1367 186692660 

.pdf [Žiūrėta 2022 04 19] 
157 Žilinskas J. Karo nusikaltimų reglamentavimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir jų atitikties 

tarptautinei teisei problemos, Jurisprudencija, 2 2006 (80); p. 144–157   
158 https://www.hybridcoe.fi/experts/hanna-smith/ 
159 Kunigėlytė-Žiūkienė, B.,  Valstybių teisių perėmimas, neteisėti teritoriniai pokyčiai ir pilietybė, Daktaro 

disertacija, 2015 Vilnius 
160 Štitilis D., Pakutinskas P., Laurinaitis M., Malinauskaitė-van de Castel I., A model for the national cyber 

security strategy. The Lithuanian case, Journal of security and sustainability issues, ISSN 2029-7017 print/ISSN 

https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2012~1367186692660/J.04%20~2012~1367
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pirmą kartą taiko sankcijas už kibernetinius išpuolius161. 2019 m. gegužės mėn. buvo priimta ir neseniai 

atnaujinta tikslinių ribojamųjų priemonių, skirtų kovai su kibernetiniais išpuoliais, teisinė sistema162. 

Atkreipdamas dėmesį į Lietuvos darbą su NATO kibernetinio saugumo centru, kibernetinio 

saugumo klausimus jaunose demokratijose, yra nagrinėjęs čekų mokslininkas Jakub Harašta163. 

Lietuvoje yra gana nemažai nagrinėtas visuomenėje aktyviai keliamas klausimas apie elektroninį 

balsavimą. Saugumo klausimus yra nagrinėję šie autoriai: T. Limba, K Agafonov, L. Paukštė, M. 

Damkus, T. Plėta164. Jie konstatuoja, kad yra sudėtinga laikytis visų rinkimų teisės principų 

elektroniniame balsavime, nors visuomenės bei politikų palankumas tam yra.  

Apie informacinių priemonių naudojimą pasirengimui hibridiniams veiksmams yra rašę M. 

Martišius165 Taip pat mokslininkas yra tyrinėjęs rusiško informacinio karo bruožus ir pažymėjo jog 

Rusijos informaciniuose kanaluose pateikiama nemažai melagingų faktų, tačiau dėl pasunkintos prieigos 

prie informacijos šaltinių, informacijos patikrinimo galimybių ribotumo melui yra paprasta praslysti į 

eterį. Kitas svarbus aspektas – kartojama ta pati idėja keliais variantais166. Norisi prisiminti, kad 

informacinis karas turi ir kitą pavadinimą, vartojamą jau beveik šimtą metų, tai „propaganda“. Kuri gali 

turėti ir teigiamą atspalvį, pavyzdžiui, kai suomių lakūnų platinami lankstinukai Raudonosios armijos 

kareiviams Žiemos karo su Sovietų sąjunga metu, kurie siūlė pasiduoti ir garantavo, kad žmonės bus 

pamaitinti ir jiems bus šilta. 

Energetines grėsmes ne viename darbe yra analizavęs Giedrius Česnakas, jis rašęs apie Rusijos 

energetinių resursų naudojimą kaip užsienio politikos formavimo įrankį167, yra parengęs nemažai kitų 

straipsnių. 

 Korupcijos įtaka siekiant papirkti politikus, paveikti visuomenės veikėjus nėra pakankamai 

ištirta. Tačiau hibridiniame kare tai taip pat svarbus momentas. Reikia nepamiršti, kad Sovietinę saulę 

Lietuvai atvežė idėjiniai komunistai. Tuometinis režimas buvo nuolaidus komunistams, o sovietų Rusija 

nebuvo laikoma priešiška valstybe. Ne paskutinį vaidmenį atlieka ir kriminalinio pasaulio atstovai, 

vykdantys nedraugiškų valstybių užduotis. 

Apie hibridinį karą nemažai rašo Rusijos mokslininkai. Jų akimis hibridinį karą vykdo Vakarų 

demokratijos, o jų tikslas nuversti tų šalių valdžią. Todėl savo šalies veiksmus hibridiniame kare jie 

vaizduoja kaip pasikėsinimą į jų valstybes. Tuo tarpu Vakarų mokslininkai kalba apie grėsmes 

demokratinėms valstybėms. Žinoma, demokratinės valstybės turi laisvus rinkimus, skaidrias ataskaitas, 

parlamentinę kontrolę ir laisvą žiniasklaidą, o Rusijos ar Pakistano mokslininkai yra priklausomi nuo 

valstybinio režimo. O „netinkami“ mokslininkai išvaryti ir persekiojami. Nesenas pavyzdys Turkijoje 

labai akivaizdžiai parodo, kaip buvo susidorota su nepalankiais intelektualais. Štai pernykštėje analizėje 

„Hibridinis karas: praktika, saugumo problemos“, vyriausiasis bendradarbis prof. dr. A. N. Gostev, 

dirbantis viename iš svarbiausių Rusijos mokslinių institutų168, glaudžiai bendradarbiaujančių su Rusijos 

federacijos gynybos ministerija, išvadose rašo apie tai, kad Rusija taps pasaulio galybės centru, kad 
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Rusija susiima kariaudama hibridinį karą, kurį dabar pralaimi (ką tada jis vadina hibridiniu karu?), kad 

reikia kurti teisingus patriotinius socialinius ekonominius santykius ir ruoštis pasauliniam konfliktui, 

kad Rusija gali pritraukti po sovietų sąjungos žlugimo subyrėjusias erdves į „rusiškąjį pasaulį“, kad 

Vakarų pasaulyje prasidėjo dezintegracija, o Rusijos karinė pramonė labai sustiprėjo169. 

Pakistano mokslininkas, parašęs straipsnį apie hibridinio karo iškilimą, pastebi, kad hibridinis 

karas yra naudojamas ir spalvotosioms revoliucijoms surengti170. Tai yra, jis bando parodyti, kad 

hibridinis karas naudojamas ir demokratinių valstybių. Įdomu, jog Pakistano aukščiausiojo teismo 

advokatas spausdina savo straipsnį Notre Dame tarptautinės ir lyginamosios teisės žurnale.  

Tokiais darbais galima vadovautis ne kaip moksline literatūra, o kaip nelaisvos šalies nelaisvo 

mokslininko, bandymu įtikti užsakovui ir išsaugoti savo darbo vietą. Todėl nedemokratinių šalių 

šaltinius siūlau vertinti labai atidžiai ir jais nesivadovauti kaip pagrindiniais. 

Žymiausias hibridinio karo teoretikas F. Hoffmanas hibridiniu karu laiko veiksmus, kuomet 

siekiant politinių tikslų vienu metu ir vienoje karo veiksmų erdvėje naudojami konvenciniai ginklai, 

nereguliarioms karinėms formuotiems būdinga taktika, teroristiniai ir kriminaliniai veiksmai. Jis nurodo 

penkis hibridinio karo bruožus, skiriančius tokį karą nuo konvencinio: 1) veiksmų modalumas (angl. 

modality) – karo veiksmų erdvėje išskiriami keturi veiksmų moduliai: konvencinis kariavimas, 

nereguliarioms grupuotėms būdinga taktika, teroristiniai ir kriminaliniai veiksmai; 2) veiksmų 

sinchronizavimas (angl. sinchrony) – visų 4 tipų veiksmai yra koordinuojami, vyksta vienu metu ir 

vienoje erdvėje; 3) sulydymas (angl. fusion) – visų kariaujančių grupių veiksmais siekiama bendro 

tikslo; 4) daugialypiškumas (angl. multimodality) – skirtingos kariniuose veiksmuose dalyvaujančios 

grupuotės, pasižyminčios taktikos ir ginkluotės įvairove; 5) nusikalstamumas (criminality) – karinių 

veiksmų erdvėje pasitelkiant kriminalinius veiksmus sukuriama baimės ir nepasitikėjimo atmosfera171. 

Svarbu atskirti karinius ir nekarinius hibridinio karo veiksmus ir taip naujai apibrėžti hibridinį karą, kad 

būtų lengviau jį identifikuoti ir su juo kovoti dar parengiamosiose stadijose. 

 

Išvados 

 

1. Ginkluotas konfliktas hibridiniame kare yra nagrinėtas įvairių autorių, bet nepakankamai 

nagrinėtos nekarinės hibridinio karo vedimo formos. 

2. Nekarinės hibridinio karo formos remiantis tarptautinių organizacijų praktika bei doktrina jau 

laikytinos pakankamai svarbiu pagrindu konstatuojant hibridinį karą nesant karinių veiksmų. Nors 

žymiausias hibridinio karo teoretikas F. Hoffmanas hibridiniu karu laiko veiksmus, kuomet siekiant 

politinių tikslų vienu metu ir vienoje karo veiksmų erdvėje naudojami konvenciniai ginklai, 

nereguliarioms karinėms formuotiems būdinga taktika, teroristiniai ir kriminaliniai veiksmai, bet 

galutinis apibrėžimas dar formuojamas. 

3. Hibridinio karo elementus naudoja ir demokratinės ir nedemokratinės valstybės. Siekiant 

taikos, tikslas yra, kad laisvos šalys sugebėtų sukurti teisinę aplinką atsveriančią nedemokratinių režimų 

naudojamą kovą kuri pažeidžia taiką ir saugumą, tarptautinės teisės principus bei žmogaus teises. 

Nekariniai hibridinio karo veiksmai taip pat pažeidžia tarptautinės teisės principus. 
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Anotacija 

 

Straipsnyje, taikant istorinį ir lyginamąjį metodus, analizuojama agresijos sampratos ir požymių 

tarptautinio reglamentavimo raida, apžvelgiami pagrindiniai tarptautinės teisės aktai, kuriuose pateikiama 

agresijos samprata. Autorius, agresijos plotmėje, pirmiausia apžvelgia ankstyvąją ir klasikinė tarptautinę teisę, 

agresijos reglamentavimą IX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, Tautų Sąjungos, Jungtinių tautų Organizacijos bei 

Tarptautinio Baudžiamojo Teismo institucijas. Daugiau dėmesio skiriama JTO Specialaus komiteto, kuriam buvo 

pavesta apibrėžti agresijos sampratą, darbo analizei. Straipsnyje išryškinami esminiai agresiją kvalifikuojantys 

požymiai ir analizuojamos konkrečios veikos, įtvirtintos JTO rezoliucijoje „Dėl agresijos apibrėžimo“, kurias 

konstatavus galima pripažinti agresijos aktus. 
Raktažodžiai: agresija, teisingas karas, Tautų Sąjunga, Jungtinių Tautų Organizacija, okupacija, Tarptautinis 

baudžiamasis Teismas. 

 
Įvadas 

 
Kaip ir fiziniams asmenims, taip ir valstybėms, nuo senų laikų nesvetimas agresyvus veikimo 

būdas. Nesutarimai tarp valstybių, lydimi karinės jėgos panaudojimo, niekada nebuvo ir nėra naujiena 

– valstybės nuo senovės yra linkusios tarptautiniuose santykiuose panaudoti agresiją, kuri kaip 

tarptautinis nusikaltimas apibrėžta palyginti neseniai. Šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje, lyginant su 

klasikine tarptautine teise, įvyko esminių permainų apibrėžiant jėgos ir grasinimo sampratą, tarptautinė 

teisė iš karo teisės virto taikos ir saugumo teise. XX amžiaus tarptautinei teisei iš dalies pavyko išspręsti  

sudėtingą klausimą – apibrėžti agresijos sampratą. 

XX a. buvo priimta viena iš reikšmingiausių agresyvius tarptautinius santykius reguliuojančių 

normų – Jungtinių Tautų Chartijos 2 straipsnio 4 punktas, kuriame įtvirtintas draudimas tarptautiniuose 

santykiuose panaudoti jėgą. 1998 metais, priimant Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (toliau – TBT) 

Romos statutą, agresijos nusikaltimas buvo įvardintas kaip vienas iš keturių nusikaltimų, užtraukiančių 

tarptautinį baudžiamąjį persekiojamą. Tačiau agresijos nusikaltimo apibrėžimas buvo parengtas tik 2010 

m. Kampaloje vykusios TBT Statuto peržiūros konferencijos metu. 

Tarptautinėje teisėje nusistovėjo nusikaltimų skirstymas į tarptautinius ir tarptautinio pobūdžio 

nusikaltimus. Tarptautinių nusikaltimų svarbiausia ypatybė ta, kad už juos atsako ir valstybės, ir prie 

nusikaltimo prisidėję valstybės pareigūnai. 

Tema aktuali, nes pasaulyje ne tik nuolat naudojama tiesmuka karinė agresija, tačiau kinta ir jėgos 

panaudojimo formos – pvz., pasitelkiami kompiuteriai ir rengiamos kibernetines atakas, pasitelkiami 

žmonės ir nelegaliomis migracijos forma rengiamos hibridinės atakos. 

 

1. Agresija ankstyvojoje bei klasikinėje Tarptautinėje teisėje 

 
Nuo seniausių laikų žemių įgijimo būdas – jas užkariaujant, buvo įprastas būdas išplėsti valstybės 

teritoriją. T. y. karas buvo laikomas normaliu reiškiniu, netgi šį aspektą vertinant, pvz., per krikščionybės 

prizmę. Antai, tris amžius po Kristaus karas visais atvejais laikytas neigiamu reiškiniu172. Tačiau, 

krikščionybei tampant vis labiau susijusiai su Romos imperija, situacija kito iš esmės. Karas pradėtas 

toleruoti – pradėta vystyti „teisingo karo“ doktrina.  Pagrindinė šios doktrinos mintis – „Karas gali būti 

teisingas arba neteisingas, o kiekvienas teisingas karinės jėgos panaudojimas turėjo turėti pateisinamą 

priežastį ir patenkinti tam tikras sąlygas“173. 
Teisingo karo terminą pirmasis pamini šv. Augustinas. Jo teigimu, teisingas karas yra toks, kurio 

siekis – atkurti visuomenėje tvarką ir taiką. Pateisinamomis priežastimis pradėti kovą šis mąstytojas 

laikė: 
 - savigyną; 

 - karą siekiant susigrąžinti pavogtus daiktus; 

 - karą kaip atsaką į neleistiną elgesį su siekiu užkirsti kelią būsimiems nusikaltimams; 

 – karą siekiant platinti krikščionybę. 

Įdomu tai, kad šio mąstytojo nuomone karas gali būti iš principo teisingas, bet ir pabrėžiama, jog 

neutralumas tokioje situacijoje, t. y. atsisakymas kariauti, gali būti sunki nuodėmė. „Jei matai žmogų, 
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prieš kurį smurtaujama ir tu galėtum jam padėti, bet, nenorėdamas turėti problemų, nueini, darai 

nuodėmę. Kare panašiai – jei matai, kad kas nors skriaudžiamas, plėšiamas, puolamas ir galėtum padėti, 

bet to nedarai, tai irgi yra nuodėminga.“174 
Šv. Augustino išskirtus teisingo karo principus XIII a. sukonkretino kitas  garsus viduramžių 

filosofas Šv. Tomas Akvinietis, kuris išskyrė tris kriterijus teisingam karui atskirti nuo neteisingo: 

 – teisingas karas yra tuomet, kai kariauti armiją veda atitinkamą teisę turintis valdovas 

 – karas turi būti pradėtas tik kaip paskutinė sprendimo priemonė, o kariavimas turi būti 

pagrįstas rimta priežastimi (puolamoji šalis yra nusikaltusi, t.y. padariusi žalą, pvz. užgrobusi teritoriją 

ar jos dalį); 

 – karo siekis visuomet turėjo būti pozityvus – gėrio skleidimas (pvz., taikos atkūrimas). 

Būtent Šv. Tomo Akviniečio išskirti kriterijai tapo tarptautinės teisės sampratos pagrindu, 

viduramžių visuomenėje ilgą laiką buvo priimtinos ir vystomos. „Pavyzdžiui, XIV a. Giovannida 

Legnano, civilinės ir kanonų teisės profesorius, tyrinėdamas auctoritas principi kriterijų, tvirtino, kad 

teisingas karas yra tas, kuris paskelbtas aukščiausio autoriteto arba karas kylantis tarp dviejų 

nepriklausomų valdovų. Be to, pasak šio profesoriaus, popiežius gali paskelbti karą netikinčioms 

tautoms (pagonims).“175 
Vėlesniais laikais pradėta įžvelgti teisingo karo teorijos trūkumų, vienas iš kurių – kad kovoje 

visuomet dalyvauja bent dvi šalys, vienai iš kurių kariaujant teisingą karą, kita iškart priskiriama prie 

neteisingosios pusės, liekančios be jokių teisių. Einant metams, Europoje pradėjus daugėti suverenių 

valstybių, krikščioniškasis filosofinis požiūris į karą pradėjo silpnėti, o politinis – stiprėti. „XVI a. 

protestantas teisininkas Alberico Gentili išvystė tarpvalstybinių santykių normų sistemą, kuri buvo 

visiškai pasaulietinė ir netgi teisinė. Svarbiausia jo mintis buvo ta, kad teisingą karą kovoti gali abi 

nesutariančios šalys ne dėl to, kad viena iš jų klaidingai suvokia karo teisingumą, bet dėl to, kad 

objektyviai abi šalys ir yra teisios t. y. – kovojančios dėl teisingos priežasties, todėl karo veiksmus 

reguliuojančios normos turi būti taikomos abiem pusėms.“176 
Išskirtinai teisiškai brandžios XVI-XVII a. teisinko-filosofo Hugo Grotius, nuo kurio pradeda 

gyvuoti klasikinė tarptautinė teisė, mintys. Karai į teisingus ir neteisingus H. Grotius veikale „Trys 

knygos apie karo ir taikos teisę“  buvo suskirstyti  remiantis prigimtine teise. Karas buvo teisminė ir 

baudžiamoji procedūra atlyginti už žalą, teisinga karo priežastis buvo itin aktuali neutralioms 

valstybėms, kurios „privalėjo neteikti pagalbos neteisingajai konflikto pusei ir netrukdyti teisingajai.“177 
Karo teisingumo klausimai transformavosi į karo teisėtumo aspektus po Vestfalijos taikos 

sutarties (1648 m.) sudarymo, kuomet baigėsi religinių karų ir popiežiaus Europos reikalų reguliavimo 

laikotarpis bei buvo įtvirtinti lygybės ir nesikišimo į kitų valstybių reikalus principai. Tačiau konkretesni 

teisiniai mechanizmai, reglamentuojantys karinės jėgos panaudojimo klausimą, atsirado tik XIX a. 

pabaigoje – XX a. pradžioje. 

  

2. Agresija XIX a. Pabaigoje – XX a. Pradžioje 

 
Pirmą kartą valstybių susitarimas ginčus spręsti taikiai tarptautiniu mastu buvo įtvirtintas I-osios 

Hagos konvencijos (1899 m.) preambulėje – numatyta, jog susitariančios šalys yra „tvirtai pasiryžę 

bendradarbiauti, kad išsaugotų visuotinę taiką; pasiryžę visomis išgalėmis skatinti taikiai spręsti 

tarptautinius ginčus.“178 Nors konvencijoje ir buvo įtvirtintas šis svarbus principinis siekis, tačiau vis tik 

buvo palikta ir plati diskrecijos teisė – ieškoti taikaus ginčų sprendimo būdo ar panaudoti jėgą. 
II-joje Hagos konvencijoje (1907 m.) yra reglamentuotas susitariančiųjų šalių įsipareigojimas 

nenaudoti ginkluotųjų pajėgų ginčuose, kylančiuose „dėl sutartinių skolų, kurių grąžinimo tam tikros 

valstybės vyriausybė, atstovaudama savo piliečius, reikalauja iš kitos vyriausybės.“179 Akcentuotina, kad 

 
174Vaitkutė, M. Teisingo karo doktrina (I): išlikti neutraliam didelio blogio akivaizdoje būtų nuodėmė 
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šioje konvencijoje apibrėžtas jėgos panaudojimo apribojimas buvo ganėtinai siauras, nes palikta jėgos 

panaudojimo galimybė, jei valstybė skolininkė atsisako ar ignoruoja pasiūlymą ginčą spręsti arbitražo 

būdu, vengia siekti susitarimo ar neįgyvendina jau priimto sprendimo. Be to, konvencijos nuostatos 

netaikomos tiesioginėms tarpvyriausybinėms paskoloms, o apsiribota tik sutartinėmis paskolomis, 

sudarytomis su užsienio piliečiais, kurių reikalavimai palaikomi jų vyriausybių. 
1904 m. prasidėjo karas tarp Rusijos ir Japonijos, kurios ataka prieš Rusiją prasidėjo anksčiau nei 

buvo gautas formalus karo paskelbimas. To pasekoje 1907 m. priimta III-ji Hagos konvencija dėl karo 

veiksmų pradžios, kurioje įtvirtinta nuostata, jog karo veiksmai negali prasidėti be išankstinio ir 

nedviprasmiško perspėjimo (motyvuoto karo paskelbimo arba ultimatumo su sąlyginai paskelbtu karu). 

Ši nuostata, uždraudžianti netikėtas atakas, vėlgi turėjo esminių trūkumų: galiojo tik tarp susitariančiųjų 

šalių; nebuvo numatyta laiko tarpas, kuris turi praeiti tarp karo paskelbimo ir kovinių veiksmų pradžios, 

dėl ko valstybės ėmė piktnaudžiauti šia spraga – skelbti karą atgaline data. 

Pasibaigus I-jam pasauliniam karui, tarptautinė bendrija susirūpino dėl taikos ir saugumo 

užtikrinimo, imta ieškoti priemonių išvengti pasaulinio masto karų. Tarptautinėje arenoje vis aiškesnius 

kontūrus įgavo pozicija, jog būtini tvirti tarptautiniai teisiniai įrankiai, padedantys užkirsti kelią agresijai 

bei pasiekti visuotinę taiką. „Dar 1917 m. JAV prezidentas W. Wilsonas atkreipė dėmesį, kad būtina 

universali valstybių organizacija, kuri tiek mažoms, tiek didelėms valstybėms suteiktų politinės 

nepriklausomybės ir teritorinio vientisumo garantijas.“180 
Karą laimėjusių sąjungininkų į Versalio taikos sutartį buvo įtraukta nuostata (227 straipsnis), 

suteikianti pagrindą už agresyvaus karo inicijavimą baudžiamojon atsakomybėn patraukti Vokietijos 

kaizerį Wilhelmą II už aukščiausią nusikaltimą tarptautinei moralei ir sutarčių laikymuisi. Paminėtina, 

kad ši nuostata yra labai abstrakti, jos išaiškinimas nebuvo pateiktas ir teisminio nagrinėjimo metu, nes 

Vokietijos kaizeris gavo Nyderlandų Karalystės prieglobstį ir tokiu būdu išvengė teisingumo 

įgyvendinimo. 

1919 metais buvo įsteigta tarptautinės organizacija Tautų Sąjunga, kurios tikslas – „pasidaryti 

organizacija Pasauliui valdyti, tarptautinei teisei ir taikai nustatyti, taip pat įrankiu taikos sutartims 

revizuoti.“181 10-ame Tautų Sąjungos Pakto straipsnyje, įtvirtinta valstybių narių deklaracija gerbti ir 

saugoti visų Tautų organizacijos narių teritorijos neliečiamybę bei politinę nepriklausomybę nuo išorinės 

agresijos. Nors Tautų Sąjunga ir įtvirtino itin svarbius bei pozityvius siekius, tačiau šie siekiai 

įgyvendinti nebuvo. Pabrėžtina, kad jog Tautų Sąjungos Paktas neuždraudė karo kaip neleistino 

tarptautinių problemų sprendimo būdo, o reglamentavo bandant išspręsti konfliktą įgyvendintinas 

sąlygas (pateikti ginčą  nagrinėti arbitražui, Tautų Sąjungos Tarybai ar teisminiu keliu; įsipareigojimas 

nepradėti karo tris mėnesius nuo Tautų Sąjungos Tarybos, arbitro ar teismo sprendimo priėmimo dienos). 

Įgyvendinus šią sąlygą, t. y. konflikto neišsprendus taikiais būdais, valstybės turėdavo teisę tarptautinius 

santykius aiškintis jėgos priemonėmis. Kiti veiksniai, dėl kurių Tautų Sąjungos veikla nebuvo efektyvi: 
 – universalumo stoka. Organizacija neapėmė daugumos pasaulio valstybių. Didžiosios ir 

galingos valstybės netapo jos narėmis (pvz., Jungtinės Amerikos Valstijos prie Tautų Sąjungos 

neprisijungė. Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga nare buvo tik penkerius metus); 

 – Tautų Sąjunga neturėjo savo vykdomosios jėgos (karinių pajėgų); 

 – organizacijos sprendimai turėjo būti priimti vieningai (vienbalsiai), kas kėlė esminių 

sunkumų pasiekti reikšmingus susitarimus; 

 – buvo leista kurtis politinėms ir karinėms sąjungoms, kurios prieštaravo principiniam 

Tautų Sąjungos Pakto siekiui ir idėjai; 

 – organizacijos institucijos galėjo teikti tik rekomendacijas, kurios neturėjo privalomo 

pobūdžio; 

 – Tautų Sąjungos Pakte įtvirtintos normos buvo privalomos tik jį pasirašiusioms 

valstybėms jų tarpusavio santykiuose. 

Pirmasis tarptautinis dokumentas, kuriame apibrėžta, kas yra agresija – 1933 m. liepos 3 d. 

Londono konvencija dėl agresijos, kurios iniciatorė Sovietų Sąjunga, šalimis buvo  Estija, Latvija, 

Lenkija, Rumunija, Turkija, Persija, Afganistanas, Suomija. Preambulėje akcentuota, jog dokumentu 

siekiama kuo tiksliau apibrėžti, kas yra agresija. Konvencijoje apibrėžta, kad agresore bus pripažinta 

valstybė, kuri pirma padarys vieną iš veiksmų: 

 „1. Paskelbs karą kitai valstybei; 
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 2. Įsiverš panaudodama ginkluotąsias pajėgas, net karo nepaskelbusi, į kitos valstybės 

teritoriją; 

 3. Net ir karo nepaskelbusi, sausumos, jūrų ar oro pajėgomis atakuos kitos valstybės 

teritoriją, laivus ar lėktuvus; 

 4. Paskelbs kitos valstybės jūros pakrančių ar uostų blokadą; 

 5. Teiks paramą ginkluotoms gaujoms, susiformavusioms valstybės teritorijoje ir 

įsiveržusioms į kitos valstybės teritoriją, ar, nepaisant užpultosios šalies prašymo, atsisakys imtis visų 

reikiamų priemonių savo teritorijoje, kad tokios gaujos negautų jokios pagalbos ar apsaugos.“182 
Konstatuojant agresiją ir valstybę pripažįstant agresore, pagal konvencijos nuostatas nėra būtinas 

praktinis jėgos panaudojimas – pakanka vien tik grasinimo ją panaudoti. 3 str. įtvirtinta svarbi nuostata,  

jog agresijos aktas negali būti pateisintas jokiomis „politinėmis, karinėmis ar ekonominėmis ar kitomis 

aplinkybėmis.“183 
Tai buvo pirmasis siekis įtvirtinti agresijos sampratą, tačiau ši bendra Londono konvencija 

neįsigaliojo. Bet kokiu atveju, konvencijoje išdėstyti agresijos požymiai tapo atskaitos tašku apibrėžiant 

pagrindinius agresijos požymius po Antrojo pasaulinio karo. 

Akcentuotina, kad „Sovietų Sąjunga su kaimyninėmis valstybėmis sudarė atskiras konvencijas 

agresijai apibrėžti, o taip pat pasirašė ir nepuolimo sutartis, kuriose buvo įtvirtintas susitarimas 

susilaikyti nuo agresijos veiksmų ir gerbti susitariančiųjų šalių suverenitetą, teritorinį integralumą bei 

neliečiamybę.“184 Tačiau vėliau pati SSRS susitarimų nesilaikė ir atliko  agresijos aktus. Pvz., 1926 

rugsėjo 28 d. tarp Lietuvos ir SSRS buvo pasirašyta Nepuolimo sutartis, o 1933 liepos 5 d. Lietuva ir 

SSRS pasirašė ir Konvenciją agresijai apibrėžti. Akivaizdu, kad šiuose dvejuose aktuose deklaruoti 

geranoriški tikslai tebuvo tik teorinės formuluotės. Netgi pati SSRS 1989 m. gruodžio 24 d. netiesiogiai 

pripažino, kad ji sulaužė Lietuvos-SSRS nepuolimo sutartyje įtvirtintus pažadus ir 1940 metais atliko 

veiksmus, pažeidžiančius Lietuvos nepriklausomybę ir suverenitetą, t. y. įgyvendino agresijos aktą. 
  

3. Agresija po II-jo pasaulinio karo 
 

Agresija, kaip tarptautinis nusikaltimas, užtraukiantis individualią baudžiamąją atsakomybę, 

buvo detalizuotas Niurnbergo ir Tokijo tarptautinių karinių tribunolų statutuose bei nuosprendžiuose. 

Pirmą kartą buvo detalizuota agresija kaip tarptautinis nusikaltimas. Niurnbergo nuosprendis įtvirtino 

itin svarbų principą, jog tarptautinės teisės nusikaltimai yra įgyvendinami ne abstrakčių subjektų 

(vienetų), o individų. „Agresijos karas buvo įvardintas kaip aukščiausias tarptautinis nusikaltimas ir 

Niurnbergo nuosprendyje pažymėta, jog tiktai nubaudžiant asmenis, atsakingus už tarptautinių 

nusikaltimų įgyvendinimą, yra įmanoma pasiekti praktinę karo uždraudimo reikšmę.185 Kadangi 

Niurnbergo tarptautinio karinio tribunolo statute minima sąvoka „agresijos karas“, tačiau neišaiškinta, 

koks yra  sąvokos „agresija“ turinys, tribunolas privalėjo kiekvienu konkrečiu atveju spręsti, ar tam tikri 

veiksmai pripažintini nusikaltimu taikai. „Niurnbergo Tribunolo nuosprendis labai svarbus ir 

tarptautinei teisei: jame agresija įvertinta kaip didžiausias nusikaltimas žmonijai, be to, nusikaltimu 

skelbiama ne tik pati agresija, bet ir paruošiamieji veiksmai.“186 Niurnbergo teisminis procesas itin 

svarbus tuo, jog normos, įtvirtinančios individualią tarptautinę baudžiamąją atsakomybę dėl agresijos 

nusikaltimo, buvo pritaikytos praktiškai – dvylika nacių lyderių buvo pripažinti kaltais už agresyvaus 

karo planavimą, rengimą ar pradėjimą ir kitus nusikaltimus taikai. 1946 m. gruodžio 11 d. Jungtinių 

Tautų Organizacijos Generalinė Asamblėja patvirtino Niurnbergo Tarptautinio Karinio Tribunolo statuto 

ir nuosprendžio principus – jie buvo  pripažinti tarptautinės teisės principais. Tokiu būdu buvo sukurtas 

precedentas, įtvirtinantis ne tik agresijos uždraudimą, bet ir numatantis atsakomybės už agresiją 

principus. 
Vienas iš svarbiausių įvykių pasibaigus Antrajam pasauliniam karui – Jungtinių Tautų 

Organizacijos įkūrimas. 1945 m. buvo priimta Jungtinių Tautų Chartija, kurioje reglamentuotas vienas 

iš  pagrindinių tikslų – tarptautinės taikos bei saugumo palaikymas ir agresijos veiksmų sustabdymas. 

Susitariančios valstybės įtvirtino principinę nuostatą, traktuojamą kaip visos Chartijos pagrindas – 
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„susilaikyti nuo grasinimo jėga ir jos panaudojimo tiek prieš kurios nors valstybės teritorinį vientisumą 

arba politinę nepriklausomybę, tiek bet kuriuo kitu būdu, nesuderinamu su Jungtinių Tautų tikslais.“187 

Šiame tarptautiniame dokumente pirmą kartą uždraustas ne tik pats jėgos panaudojimas, bet ir 

grasinimas ją panaudoti. Už draudimo nesilaikymą valstybei-pažeidėjai numatyta sistema kolektyvinių 

priemonių ir sankcijų. 
Rengiant JTO įstatus, juose buvo atsisakyta įtvirtinti agresijos apibrėžimą, nusprendus, kad 

pateikti tikslų agresijos apibrėžimą nėra šios JTO steigimo konferencijos tikslas. Buvo susitarta, kad bus 

įsteigta universali tarptautinė organizacija, kurios pagrindinis siekis – palaikyti tarptautinę taiką ir 

saugumą. Tuo tikslu JTO suteikti įgaliojimai taikyti kolektyvines priemones kelio taikos pažeidimams 

užkirtimui, skatinti draugiškus santykius tarp tautų ir tarptautinį bendradarbiavimą sprendžiant 

ekonomines, socialines, kultūrines bei humanitarines problemas, ugdant pagarbą žmogaus teisėms ir 

pagrindinėms laisvėms. 

Jėgos nenaudojimo principas Generalinės Asamblėjos buvo įtvirtintas 1970 m. Rezoliucijoje Nr. 

2625 dėl tarptautinės teisės principų. Šioje rezoliucijoje įtvirtinta nuostata, kad agresija – tai tarptautinis 

nusikaltimas, užtraukiantis tarptautinę atsakomybę. 

1967 m. JTO iniciatyva buvo sudarytas Specialusis komitetas, susidedantis iš 35 valstybių 

atstovų, kuriam buvo pavesta apibrėžti agresijos sampratą. 1974 m. JTO GA vienbalsiai priėmė 

Rezoliuciją Nr. 3314 „Dėl agresijos apibrėžimo“. Tai pirmasis oficialus JTO dokumentas, kuriame 

pateikta agresijos samprata, požymiai ir patikslinamas JTO įstatuose vartojamas agresijos terminas, 

kuris suformuluotas sekančiai –  „Agresija – tai valstybės ginkluotos jėgos panaudojimas prieš kitos 

valstybės suverenitetą, teritorinį vientisumą ar politinę nepriklausomybę arba bet kokiu kitu būdu, 

nesuderinamu su Jungtinių Tautų Chartija.“188 
Agresijos apibrėžimas formuluojamas taikant du metodus: 

 – pateikiant bendrąjį agresijos apibrėžimą, atskleidžiant esminius agresijos požymius. 

 – įvardinant konkrečius veiksmus, kurie kvalifikuotini agresijos aktais:  ginkluotas kitos 

valstybės teritorijos užpuolimas, karinė okupacija ar teritorijos prisijungimas, atliktas panaudojant jėgą; 

teritorijos bombardavimas; uostų arba pakrančių blokada; kitos valstybės ginkluotųjų sausumos, jūrų ar 

oro pajėgų užpuolimas; ginkluotojų pajėgų, kurios pagal sutartį su kita valstybe yra joje dislokuotos, 

panaudojimas prieš šią valstybę; leidimas panaudoti valstybės teritoriją agresijos akto atlikimui prieš 

trečiąją valstybę; ginkluotųjų gaujų, kurios gali atlikti tokio sunkumo atakas, kokios išdėstytos prieš tai, 

siuntimas į kitą valstybę. 

Apibrėžime kaip agresijos objektas įvardytas valstybės suverenitetas, kuris suprantamas kaip 

valstybės nepriklausomybė tiek šalies viduje, tiek santykiuose su kitomis valstybėmis. Suverenitetas 

tarp valstybių visų pirma reiškia nepriklausomybę, kuri reiškia valstybės teisę šios teritorijos ribose 

savarankiškai įgyvendinti valstybės funkcijas, nepripažįstant jokių kitų valstybių kišimosi. Pabrėžtina, 

kad nustatant agresijos faktą labai svarbus pirmumo principas, nesivadovaujant kuriuo bet koks 

ginkluotos jėgos panaudojimas pateikiant prevencijos argumentus galėtų būti pateisinamas. 

  

4. Tarptautinis baudžiamasis teismas 
 

1998 m. buvo pasirašytas Romos Statutas, kuriuo įsteigtas Tarptautinis Baudžiamasis Teismas, 

kurio  Jurisdikcijoje yra keturi nusikaltimai: 

 – genocidas, 

 – nusikaltimai žmogiškumui, 

 – karo nusikaltimai 

 – agresijos nusikaltimas. 

Statute numatyta valstybės pareigūnų atsakomybė už pačius pavojingiausius nusikaltimus, 

keliančius didžiausią grėsmę tarptautinei bendrijai bei jos pripažintoms vertybėms. Tarptautinio 

Baudžiamojo Teismas pradėjo veikti nuo 2003 m. rugpjūčio 1 d., tačiau TBT praktiškai jurisdikciją gali 

vykdyti tik dėl trijų pirmųjų nusikaltimų, nes Romos konferencijoje valstybėms nepavyko susitarti dėl 

agresijos nusikaltimo apibrėžimo bei sąlygų jurisdikcijos įgyvendinimui. 

TBT jurisdikcijos taikymas buvo suspenduotas iki nusikaltimo apibrėžimo įtvirtinimo statute. 

TBT Statuto peržiūros konferencija įvyko 2010 m. Kampaloje, Ugandoje, kur buvo priimta Rezoliucija 

 
187Charter of the United Nations, 24 October 1945, art. 2(4). 
188United Nations General Assembly, Resolution 3314 (XXIX), Definition of Aggression, U.N. Doc. A/9890, 14 

December 1974, art. 1. 
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(RC/Res.6), kurioje pateikti agresijos nusikaltimo apibrėžimas, sąlygos jurisdikcijai vykdyti, 

nusikaltimo požymiai, bei tam tikri susitarimai dėl Kampalos pakeitimuose įtvirtinto agresijos 

nusikaltimo interpretavimo. 

Kampalos pakeitimuose įtvirtintas agresijos apibrėžimas susideda iš dviejų skirtingų terminų -  

„agresijos aktas“ ir „agresijos nusikaltimas“. Pirmasis naudojamas kalbant apie valstybės veiksmus, o 

antrasis – apie individualią tarptautinę baudžiamąją atsakomybę. Tai atsispindi Romos Statuto 8 bis 

straipsnyje, kuriame reglamentuotas agresijos nusikaltimo apibrėžimas „Šiame Statute „agresijos 

nusikaltimas“ – asmens, galinčio veiksmingai kontroliuoti valstybės politinius ar karinius veiksmus ar 

jiems vadovauti, planuojamas, rengiamas, inicijuojamas ar vykdomas agresijos aktas, kuris savo 

pobūdžiu, sunkumu ir mastu akivaizdžiai pažeidžia Jungtinių Tautų Chartiją. Šio straipsnio 1 dalyje 

„agresijos aktas“ – vienos valstybės ginkluotųjų pajėgų panaudojimas prieš kitos valstybės suverenitetą, 

teritorinį vientisumą ar politinę nepriklausomybę arba bet kokiu kitu Jungtinių Tautų Chartijai 

prieštaraujančiu būdu.“189 
Esminis principas – norint pradėti individo baudžiamąjį persekiojimą, visų pirma turi būti įrodytas 

agresijos akto buvimas. Pirminis agresijos fakto konstatavimas yra JTO Saugumo Tarybos 

kompetencija. Akcentuotinas netobulas Saugumo Tarybos narių balsavimo mechanizmas, kuomet 

pažeidėjui suteikiama galimybė vetuoti su juo susijusį klausimo sprendimą, tuo pažeidžiant nuo romėnų 

laikų išlikusį principą: niekas negali būti teisėjas savo byloje. Nuolatiniam Saugumo Tarybos nariui 

pasinaudojus veto teise, sprendimas nėra priimamas. Pvz., Rusija pasinaudojo veto teise, kai Saugumo 

Taryboje buvo balsuojama dėl projekto, smerkiančio Rusijos invaziją į Ukrainą, ir dėl Rusijos 

kariuomenės išvedimo iš Ukrainos teritorijos. Iš 15 Saugumo Tarybos narių už rezoliuciją balsavo 11, 

trys valstybės susilaikė (Kinija, Indija, JAE). Taigi atsakomybės Rusijai ir jos vadovams už agresijos 

nusikaltimą taikymo Tarptautiniame Baudžiamajame Teisme klausimas gali būti komplikuotas, kai jį 

sprendžia Saugumo Taryba. 
TBT Romos statute yra įtvirtintas jurisdikcijos papildymo principas. Jame užprogramuotas  

nacionalinių teismų ir TBT jurisdikcijos kompromisas - ši tarptautinė teismo institucija suteikia 

pirmenybę nacionalinėms teisinėms sistemoms, tačiau išlieka aktyvi nacionalinių procesų stebėtoja. 

Savo jurisdikciją Tarptautinė teismo institucija aktyvina tik konkrečiai apibrėžtomis aplinkybėmis. 
Jurisdikcijos papildymo principo taikymo ribos, pagal kurias būtų galima tiksliau suformuluoti 

šio principo sampratą, nėra aiškiai nustatytos, tai palikta vėlesnei TBT praktikai. 
„TBT jurisdikcija remiantis papildymo principu kuriama taip, kad liktų erdvės valstybėms veikti. 

Papildymo principas nustato aiškias įsikišimo į nacionalinę jurisdikciją ribas, Romos statutas apibrėžia 

kriterijus, įsikišimo aplinkybes – kai valstybė nesugeba ar nenori vykdyti baudžiamojo 

persekiojimo.“190 
Vertinant aktyvaus papildymo principo reikšmę pažymėtina, kad nei TBT, nei valstybės negali 

veikti atskirai. Aktyvus papildymas sukuria sistemą, kurioje tarptautinė teismo institucija sąveikauja su 

nacionalinėmis institucijomis ir abi yra atsakingos už sėkmingą esminio siekio – užkirsti kelią 

nebaudžiamumui, įgyvendinimą. 
 

Išvados 

 

1. Jau antikos ir viduramžių laikais egzistavo tam tikros kariavimo taisyklės bei teisingo karo 

doktrina. 
2. Jėgos panaudojimas tarpvalstybiniuose santykiuose iki XIX a. pabaigos - XX a. pradžios 

nebuvo teisiškai ribojamas. 
3. 1919 m. įsteigtos Tautų Sąjungos, kuri sieko tarptautinės taikos, veikla netapo efektyvi, nes  

trūko universalumo; neturėjo savo vykdomosios jėgos; organizacijos sprendimai turėjo būti priimti 

vieningai (vienbalsiai); buvo leista kurtis politinėms ir karinėms sąjungoms, kurios prieštaravo 

principiniam Tautų Sąjungos Pakto siekiui ir idėjai; galėjo būti teikiamos tik rekomendacijas, kurios 

neturėjo privalomo pobūdžio; Tautų Sąjungos Pakte įtvirtintos normos buvo privalomos tik jį 

pasirašiusioms valstybėms jų tarpusavio santykiuose. 
4. Agresijos sąvoka pirmą kartą įtvirtinta 1933 m. Londono konvencijoje. 

 
189

 Rome Statute of the ICC, supra note 105, art. 8 bis.   
190Vaišvilienė, R. Tarptautinės ir nacionalinės baudžiamosios jurisdikcijos santykio aspektai: konkuruojanti 

papildant jurisdikcija // Teisė. 2020, Nr. 82, p. 155, 156. 
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5. Niurnbergo ir Tokijo tarptautiniai kariniai tribunolai - tai pirmosios tarptautinės teisminės 

institucijos, kuriose fiziniai asmenys buvo patraukti individualion baudžiamojon atsakomybėn už 

agresijos nusikaltimą. 

6. Dabartinių laikų svarbiausia norma, kurioje įtvirtintas draudimas panaudoti agresiją - JT 

Chartijos 4 str. 2 p. 
7. TBT Statuto 8 bis str. 2 dalyje pateiktas agresijos aktų sąrašas yra pritaikytas tradiciniam 

kariavimo modeliui, pasitelkiant tradicines ginkluotąsias pajėgas. Kampalos pakeitimai, padės TBT 

įgyvendinti efektyvų baudžiamąjį persekiojimą ir už naujas agresijos panaudojimo formas. 
8. TBT Romos statute yra įtvirtintas jurisdikcijos papildymo principas, kuriame esant 

užprogramuotam nacionalinių teismų ir TBT jurisdikcijos kompromisui, TBT suteikia pirmenybę 

nacionalinėms teisinėms sistemoms. 
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