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Santrauka
Straipsnyje retrospektyviai apžvelgiami tautinio atgimimo metų ir pradinio laikotarpio atkūrus
nepriklausomybę šeimos teisės idėjų raida bei politiniai, ekonominiai, socialiniai ir psichologiniai veiksniai, lėmę šeimos santykių formavimąsi. Remiantis to meto priimtais teisės aktais parodoma, kaip
Lietuvos Konstitucijos projektuose, Aukščiausiosios Tarybos, Vyriausybės teisės aktuose, Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje kristalizavosi šiuolaikinės šeimos teisės idėjos. Nagrinėjama naujojo Santuokos ir šeimos kodekso rengimo pirmosios darbo grupės veikla. Teigiama, kad aptariamuoju laikotarpiu nuveiktas darbas kuriant šeimos santykių reguliavimo teisinę bazę tapo svariu indėliu kuriant dabartinį šeimos teisės modelį Lietuvoje.
Ávadas
Ðeima – tai pati maþiausia socialinë bendrija, ypatinga þmoniø bendrumo forma, savotiðkas
kolektyvinis subjektas, kiekvienos visuomenës, tautos pagrindas, kuriame susipina dvasiniai, ekonominiai, socialiniai elementai.
Visuomenës santykiø sistemoje ðeimai tenka svarbi vieta. Ji yra pirminë visuomenës làstelë ir
atlieka labai svarbias þmoniø giminës tæsimo, jaunosios kartos auklëjimo ir ðeimos nariø materialinës
bei moralinës savitarpio paramos funkcijas. Esant tam tikram ðeimos santykiø ypatumui reikia ðiuos
santykius atitinkamai reglamentuoti.
Su santuokos ir ðeimos santykiais, teisës normomis, reguliuojanèiomis ðiuos santykius, vienaip
ar kitaip susijæs kiekvienas þmogus. Paprastai þmogus auga ðeimoje, o subrendæs pats kuria savo
ðeimà. Todël kiekvienam svarbu þinoti ðios srities klausimais priimtus ástatymus.
Lietuviø ðeima laiko tëkmëje, gausioje istoriniø ávykiø, vykstant socialinëms, ekonominëms, politinëms bei teisinëms permainoms, kito. Didelæ átakà jai darë ðeimos santykiø teisinis reguliavimas, lemiamas kiekvienoje visuomenëje vyraujanèiø moraliniø, religiniø, ideologiniø nuostatø.
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Tyrimo objektas
2000 m. liepos 18 d. yra kokybiðkai naujo Lietuvos civilinës teisës etapo pradþia – Lietuvos
Respublikos Seimas priëmë naujàjá Civiliná kodeksà (CK) [1].
Treèiojoje kodekso knygoje „Ðeimos teisë“ sutelktos teisës normos, reguliuojanèios ðeimos
santykius. Ásigaliojus naujajam CK, reikia kalbëti apie kokybiðkai naujà poþiûrá á ðiuolaikinës ðeimos
santykiø reguliavimà.
Savaime kyla klausimas, kokiu keliu buvo einama ir su kokiais sunkumais buvo susiduriama
tais sudëtingais mûsø tautai XX a. paskutinio deðimtmeèio metais, kuriant ðiuo metu jau galiojanèio
CK Treèiojoje knygoje „Ðeimos teisë“ átvirtintà dabartinës ðeimos teisës modelá.
Galima teigti, kad esama nemaþai mokslinës literatûros, atskleidþianèios naujausiøjø laikø ðeimos teisinës kûrimo fragmentus. Taèiau paþymëtina ir tai, kad, be daugybës ðios srities teisiniø publikacijø, nëra vientiso darbo, kuriame retrospektyviai bûtø nuðvieèiama ðios problemos idëjø raida atskirais etapais, objektyvûs ir subjektyvûs veiksniai, lëmæ ðios civilinës teisës ðakos kûrybos procesà
politiniø sistemø kaitos laikotarpiu.
Tyrinëjant ðios problemos raidà iðskirtini keli etapai, kuriø kiekvienas gali bûti apibûdinamas tik
jam bûdingais bruoþais. Taèiau straipsnyje nesiekiama apþvelgti visø naujojo CK – „Ðeimos teisës“
rengimo etapø, nes to neleidþia daryti ribota straipsnio apimtis. Daugiausia dëmesio skiriama pirmajam, mûsø iðskirtajam etapui – pertvarkos, tautinio atgimimo, pirmiesiems atkûrus nepriklausomybæ
metams.
Straipsnio tikslas – apþvelgti ðeimos teisës raidà nagrinëjamuoju laikotarpiu, bandyti uþpildyti ið
dalies ðiuo klausimu nacionalinëje teisinëje literatûroje susidariusià spragà ir sukurti sklandesnæ dabartinës ðeimos teisës raidos istorinæ panoramà.
Tuo sudëtingu politiniø ekonominiø sistemø kaitos ir pirmuoju mûsø tautos naujausiøjø laikø
valstybingumo átvirtinimo laikotarpiu priimtø teisës aktø studijos padeda visapusiðkiau suvokti, kokiu
keliu buvo einama kuriant galiojanèiame CK átvirtintà ðeimos teisës modelá.

Literatûra ir ðaltiniai
Jau yra ganëtinai nemaþai medþiagos, atskleidþianèios naujausiøjø laikø ðeimos teisës (iki
2000 m. CK Treèiosios knygos „Ðeimos teisë“ pasirodymo) kûrimo proceso fragmentus. Taèiau
tikslinga pabrëþti ir tai, kad, be daugybës teisiniø moksliniø straipsniø, dar nëra darbo, kuriame bûtø
nagrinëjama ankstyvojo po nepriklausomybës atkûrimo laikotarpio ðios problemos idëjø raida.
Reikia pripaþinti, kad ir naujausiuose istorikø bei teisininkø darbuose aptariamo laikotarpio teisës aktø turinys, susijæs su ðeimos teise, ið esmës dar nëra deramai ávertintas [2].
Kuriant ðeimos teisës projektus tiek tautinio atgimimo laikotarpiu, tiek ir atkûrus nepriklausomybæ vis didesná poveiká darë Vakarø, taip pat Rytø ir Vidurio Europos valstybiø atitinkami teisës aktai
[3]. Plaèiau neiðkeliant minëtø veiksniø átakos to meto Lietuvos ðeimos teisës kûrimui vis dëlto reikia
pabrëþti, kad jie buvo svarbûs kuriant bûsimà ðeimos teisæ Lietuvos Respublikoje.
Kalbant apie ðaltinius, pirmiausia tyrinëjant ðá klausimà þvilgsnis krypsta á aptariamojo laikotarpio Lietuvos TSR, Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos deputatø komisijø rengtus Lietuvos
Respublikos Konstitucijos projektus, santuokos ir ðeimos klausimams skirtus skirsnius straipsniuose.
Svarbus ðeimos teisës kûrimo tyrimø ðaltinis taip pat yra Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdþio bei to meto
politiniø partijø, visuomeniniø organizacijø arba pavieniø asmenø rengti Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektai, kuriuose galima rasti daug reikðmingø nuostatø kuriant bûsimà ðeimos teisës modelá.

I. Dabartinës ðeimos teisës iðtakos tautinio atgimimo metais
Pertvarkos átaka ðalies teisinës sistemos raidai
Iki prasidëjusios pertvarkos Tarybø Sàjungoje vyravo tendencija kuo daugiau visuomenës gyvenimo srièiø sureguliuoti teisës normomis. Todël teisësaugoje buvo ásigaliojæs principas: neleidþiama viskas, kas ástatymø nenumatyta. Toks smulkmeniðkas reguliavimas neiðvengiamai buvo paþangos stabdis, varþantis iniciatyvà ir neatitikantis demokratizavimo bei savivaldos plëtros krypèiø.
Todël to meto direktyviniuose dokumentuose buvo pabrëþiama, kad galiojantys ástatymai turi aktyviau
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ágyvendinti teisingumo principus. Tuose dokumentuose buvo keliamas persitvarkymo teisinio uþtikrinimo uþdavinys [4]. Tuo metu teisësaugoje pradeda ásitvirtinti principas: „leidþiama daryti viskà, ko
nedraudþia ástatymas“. Vadovaujantis ðiuo principu buvo intensyviai pradëta tobulinti tuo metu galiojusius ástatymus.
Teisës svarba ypaè padidëjo, kai nuo 1988 m. prasidëjo antrasis persitvarkymo etapas, kuriame buvo sprendþiami du pagrindiniai uþdaviniai: tolesnis visuomenës demokratizavimas ir radikali
ekonomikos reforma.
Lietuvoje, kaip ir visoje Tarybø Sàjungoje, prasidëjus persitvarkymui visose gyvenimo srityse
ryþtingai buvo ðalinamos ðiam procesui trukdanèios kliûtys. Persitvarkymo metu itin svarbus vaidmuo
teko teisei, ástatymams, nes pasenusios teisës normos, ypaè poástatyminiai aktai, instrukcijos bei cirkuliarai trukdë reformos vyksmui. Teisinis reguliavimas tapo galingu stabilizuojanèiu veiksniu, laipsniðkai átvirtinanèiu besiformuojanèius naujus visuomeninius santykius. Nekeièiant ástatymø, toliau netobulinant teisinio reguliavimo, ágyvendinti ðiuos uþdavinius buvo neámanoma. Todël nekilo abejoniø,
kad visà persitvarkymo programà turëjo atspindëti atitinkami teisës aktai.
Pereinamuoju laikotarpiu nuolatinis ástatymø tobulinimas – dësningas ir paþangus reiðkinys.
Taèiau kiekviena siûloma naujovë, juo labiau Lietuvoje, po ilgø okupacijos ir aneksijos metø turëjo
bûti tinkamai iðaiðkinta ir visuomenës suvokta. Kita vertus, ið esmës keièiant kai kurias ásitvirtinusias
sàvokas bei teiginius negalima buvo tikëtis, kad vien ásisàmoninimas bûtinumo juos keisti bus vieningai suprastas visuomenës.
Taigi Lietuvoje prasidëjæs tautinio atgimimo procesas beveik sutapo su Tarybø Sàjungoje vykusiu nauju ástatymø reformos etapu, kurá P. Kûris ávardijo treèiàja sàjunginiø ir respublikiniø ástatymø
kodifikacija [5]. Pradëti rengti ir nauji Lietuvos TSR Konstitucijos projektai. Pirmuosiuose rengiamø
konstitucijø projektuose ið pradþiø buvo tik tikslinamos veikianèios Konstitucijos nuostatos, blokuojanèios Lietuvos Respublikos suverenitetà, vëliau pradëta keisti kai kuriuos kitus ástatymus, sauganèius okupacinæ sistemà, nes daugelis Lietuvos TSR ir TSRS konstitucijø straipsniø beveik paneigë
sàjunginës respublikos suverenumà, jos ûkiná, socialiná, kultûriná savarankiðkumà.
Pertvarkos ir tautinio atgimimo procesø átaka ðiuolaikinei teisëkûrai
Ðalies visuomenës politinë sistema pertvarkos metais iðgyveno audringà ir gana prieðtaringà
plëtros procesà. Pirmiausia ji dar tik formavosi, kito, pasipildë vis naujais struktûriniais elementais: kûrësi naujos partijos, judëjimai, draugijos, klubai, sàjungos, visuomeninës organizacijos. Kita vertus, tai
buvo dësninga, nes visiðkai atitiko vienà ið tuo metu keliamø pagrindiniø siekiø, átvirtintø to meto partinëse direktyvose – prisidëti prie socializmo atsinaujinimo [6].
Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdþiui (LPS) ðiame procese teko iðimtinis ir savitas vaidmuo. Sàjûdis
atspindëjo pertvarkos metais susidariusià tikràjà politinæ padëtá Lietuvoje. Ryðkus Lietuvos visuomenës politinës sistemos raidos pertvarkos metais bruoþas – anksèiau veikusiø ðios sistemos elementø
socialinio visuomeninio ir net teisinio statuso kaita. Pamaþu ið sàjunginio pavaldumo viena po kitos
pasitraukë Lietuvos kûrybinës sàjungos, LLKJS, kitos visuomeninës organizacijos ir visuomeniniai judëjimai. Svarbi to meto Lietuvos politinës sistemos raidos tendencija buvo ikitarybiniu laikotarpiu veikusiø partijø, organizacijø ir judëjimø organizacinis ir teisinis atnaujinimas bei jø veiklos atgaivinimas.
Atsikûrusios Socialdemokratø, Demokratø, Krikðèioniø demokratø, Tautininkø partijos, aktyvi nauja
Lietuvos þaliøjø partija kûrë visiðkai naujà politiniø jëgø pusiausvyrà.
Vykstant persitvarkymui ir socialinei revoliucijai, visuomenëje pasigirdo vis aktyviau reiðkiamø
nuomoniø dël ðalies suvereniteto didinimo, jos kompetencijos tvarkant ekonomikà, kultûrà, sprendþiant nacionaliniø santykiø ir kitas problemas. Nors 1985–1987 m. buvo priimta naujø persitvarkymo
interesus atitinkanèiø ástatymø, nutarimø, ðiek tiek susilpnëjo centralizacija, kai kur padidëjo Lietuvos
Respublikos kompetencija, taèiau, teisininkø intelektualø nuomone, procesas bûtø buvæs aktyvesnis
ir veiksmingesnis, jei bûtø buvæ padaryta atitinkamø Lietuvos TSR Konstitucijos pataisø.
Ðeimos teisës klausimai Lietuvos TSR Konstitucijos projektuose
Visø tautø ir valstybiø gyvenime svarbià vietà uþima konstitucijos – pagrindiniai valstybës ástatymai. Jø teisës normos turi visø kitø teisës normø atþvilgiu aukðèiausià galià, nustato pilieèiø teises,
laisves ir pareigas, valstybës organizavimo principus bei tikslus, átvirtina visuomeninës santvarkos ir
politikos pagrindus.
Nuo 1988 m. iki 1992 m., kai spalio 25 d. referendume buvo priimta Lietuvos Respublikos
Konstitucija, buvo sukurta per 10 konstitucijø projektø, kuriuos rengë valstybës institucijos, politinës
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partijos, taip pat pavieniai asmenys. Pirmieji trys konstitucijø projektai buvo parengti pertvarkos ir tautinio atgimimo metais (1988–1989) [7].
Paþymëtina, kad minëtø konstitucijø projektuose atsispindëjo kai kurios naujos, ðiuolaikinës
tautinës ðeimos idëjos, daug dëmesio buvo skiriama konkreèioms santuokos ir ðeimos problemoms.
Vis dëlto reikia pripaþinti, kad derinti dabartinës ðeimos nariø moralinius ir materialinius poreikius vadovaujantis teisës normomis tuo metu tikrai buvo nelengvas uþdavinys, nors minëtuose konstitucijø
projektuose tai jau bandyta daryti.
1988 m. lapkrièio 15 d. paskelbtame Konstitucijos projekte ðeimos teisës klausimams skiriami
du straipsniai. 33 straipsnyje dar teigiama, kad „Moteris ir vyras Lietuvos TSR turi lygias teises. Šių teisių įgyvendinimą užtikrina moterims suteiktos lygios su vyrais galimybės įgyti mokslą ir profesinį parengimą, dirbti, gauti atlyginimą už darbą… Motinų darbas, namuose auginant ir auklėjant du ir daugiau
vaikų, pripažįstamas visuomenei reikšminga veikla ir atlyginamas įstatymų nustatyta tvarka“. 51 straipsnyje konstatuojama, kad „Šeimą, santuoką ir motinystę gina ir globoja valstybė. Santuoka grindžiama
savanorišku moters ir vyro sutikimu; sutuoktiniai šeimos santykiuose yra visiškai lygiateisiai… Pirmaeiliu
nacionalinės reikšmės uždaviniu Lietuvos TSR laiko šeimų, ypač jaunų, aprūpinimą butais“ [8].
1989 m. vasario 28 d. paskelbtame Lietuvos TSR Konstitucijos (Pagrindinio Ástatymo) projekte
mûsø aptariami klausimai nagrinëjami dviejuose – 34 ir 53 – straipsniuose. Nors ðios Konstitucijos
projekto 34 straipsnyje dar tebekalbama, kad „Moteris ir vyras Lietuvos TSR turi lygias teises“, ir aptariami ið to iðplaukiantys padariniai, taèiau jau 53 straipsnyje formuluojami nauji, ankstesniame Konstitucijos projekte nenagrinëti klausimai. Taigi 53 straipsnyje jau teigiama: „Valstybė ir visuomenė rūpinasi šeima, numatydama socialines garantijas vaikų auginimui ir auklėjimui šeimose“ [9].
Apibendrinant minëtø konstituciniø projektø reikðmæ galima bûtø padaryti iðvadà, kad ðie dokumentai ne tik svarbûs konstruktyviai diskutuojant dël Lietuvos valstybingumo teoriniø ir praktiniø
perspektyvø, bet ir þengiant pirmuosius þingsnius ðiuolaikinës ðeimos teisëkûros srityje.
Ðeimos teisës nuostatø tobulinimas 1988–1989 m. priimtuose teisës aktuose
Kaip jau minëta, prasidëjus persitvarkymo procesui daugelá srièiø reikëjo ið naujo teisiðkai reglamentuoti. Kaip vykstanèio persitvarkymo sàlygomis klostësi ástatymø leidybos reikalai ðeimos santykiø srityje, kokiø iðkilo problemø? Kaip þinoma, nuolatinis ástatymø tobulinimas – dësningas ir paþangus reiðkinys, nes kitados priimtos teisinës normos, nors ir bûdamos paþangios, vëliau daþniausiai tampa paþangos stabdþiu.
Prasidëjus pertvarkos procesui ðeimos teisës ástatymai taip pat buvo pradëti keisti, pildyti bei
tikslinti atsiþvelgiant á iðkilusius visuomenës persitvarkymo uþdavinius. Siekdamas toliau tobulinti Lietuvos TSR darbo ástatymus, Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumas 1988 m. sausio 27 d.
ásaku nutarë padaryti Lietuvos TSR 1972 m. birþelio 1 d. ástatymu patvirtinto Lietuvos TSR darbo ástatymø kodekso atitinkamus pakeitimus ir papildymus [10]. Ið viso padaryta 12 kodekso straipsniø pakeitimø ir papildymø, ið kuriø mûsø nagrinëjamu klausimu svarbûs: 59 straipsnis – Ne visas darbo laikas; 194 s straipsnis – Draudimas skirti nëðèias moteris ir moteris, turinèias iki dvejø metø amþiaus
vaikø, dirbti nakties metu, dirbti virðvalandþius bei poilsio dienomis ir siøsti á komandiruotes; 195
straipsnis – Moterø, turinèiø nuo dvejø iki aðtuoneriø metø amþiaus vaikø, virðvalandþiø ir jø siuntimo á
komandiruotes apribojimas; 196 straipsnis – Nëðèiø moterø ir moterø, turinèiø iki pusantrø metø amþiaus vaikø, perkëlimas á lengvesná darbà; 203 straipsnis – Garantijos priimant á darbà ir draudimas
atleisti ið darbo nëðèias moteris ir moteris, turinèias iki pusantrø metø amþiaus vaikø, ir kt.
Taip buvo þengtas pirmas þingsnis siekiant didinti valstybës ir visuomenës paramà ðeimai, auginanèiai vaikus. Ir nors ðis þingsnis palyginti dar buvo nedidelis (já ribojo esamos finansinës galimybës), vis dëlto jis teikë vilèiø, kad ateityje ðeima susilauks svaresnës paramos, be to, jis rodë, kad pagaliau ir ðioje srityje buvo ryþtasi jà stiprinti.
1988 m. spalio 6 d. Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumas priëmë nutarimà „Dël
pasiûlymø didinti valstybës ir visuomenës paramà ðeimoms“ [11]. Priimtame nutarime paþymima, kad
visokeriopas rûpinimasis ðeima, jos problemø sprendimas laiku yra labai svarbus socialinis ir politinis
uþdavinys spartinant persitvarkymo procesus, keliant gyventojø gerovæ. Nutarime buvo numatyta pavesti Lietuvos TSR Ministrø Tarybos, Darbo ir socialinio aprûpinimo bei Sveikatos apsaugos ministerijoms, taip pat Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Moterø darbo ir buities, motinystës ir vaikø apsaugos nuolatinei komisijai kartu su Lietuvos respublikine moterø taryba ir TSRS V. Lenino vaikø
fondo Lietuvos respublikinio skyriaus valdyba, atsiþvelgiant á pasiûlymus, iðnagrinëti galimybes didinti
valstybës ir visuomenës paramà ðeimoms. Ypaè daug dëmesio skirti maþameèiø vaikø turinèiø mo-
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tinø darbo ir butø sàlygoms gerinti, lengvatoms, buitinëms ir kitokioms paslaugoms joms plëtoti, sveikatos apsaugai stiprinti, materialiniam aprûpinimui gerinti ir kitoms tokios paramos priemonëms.
Pagal Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo 1989 m. kovo 22 d. ásakà „Dël valstybës ir visuomenës paramos ðeimoms, auginanèioms vaikus, didinimo“ [12] nuo 1989 m. liepos 1 d.
dirbanèioms moterims, turinèioms ne maþesná kaip vieneriø metø bendràjá darbo staþà, ir moterims,
besimokanèioms atsitraukus nuo darbo nepriklausomai nuo turimo darbo staþo, turëjo bûti suteikiamos ið dalies mokamos atostogos vaikui priþiûrëti, kol jam sueis pusantrø metø, o papildomos atostogos, nepaliekant darbo uþmokesèio, – kol jam sukaks treji metai. Dirbanèioms moterims, turinèioms
ne maþesná kaip vieneriø metø bendràjá darbo staþà, ir moterims, besimokanèioms atsitraukus nuo
darbo, atostogø vaikui priþiûrëti laikotarpiu, kol jam sueis vieneri metai, buvo numatyta mokëti 50 rubliø per mënesá, o laikotarpiu, kol jam sueis nuo vieneriø iki pusantrø metø, – po 35 rublius per mënesá.
Taip pat numatyta iðlaikyti nepertraukiamà darbo staþà motinoms, auginanèioms vaikà namuose, kol
jam sukaks aðtuoneri metai.
Sprendþiant ðias problemas naujoviø numatë ir analogiðkas Lietuvos TSR Ministrø Tarybos,
Lietuvos RPST bei LLKJS CK bendras nutarimas „Dël priemoniø valstybës ir visuomenës paramai
ðeimoms, auginanèioms vaikus, didinti“ [13]. Miestø ir rajonø vykdomieji komitetai, ministerijos ir þinybos, susivienijimai, ámonës, organizacijos ir ûkiai buvo ápareigoti gyvenamàsias patalpas pirmiausia
teikti ðeimoms, turinèioms tris kartu gyvenanèius vaikus iki 18 metø ir áraðytoms á áskaità buto sàlygoms gerinti; rekomenduota miestø ir rajonø vykdomiesiems komitetams, darbo kolektyvams per
dvejus metus suteikti butus be eilës ðeimoms, turinèioms keturis ir daugiau kartu gyvenanèiø vaikø iki
18 metø ir áraðytoms á áskaità buto sàlygoms gerinti; TSRS taupomojo banko Lietuvos respublikiniam
bankui, Finansø ministerijai ir Valstybiniam plano komitetui pavesta pateikti Lietuvos TSR Ministrø Tarybos siûlymus dël ilgalaikio neprocentinio banko kredito jaunoms ðeimoms teikimo gyvenamosioms
patalpoms statyti ir jose ásikurti, numatant padengti tam tikrà kredito dalá.
Minëtais nutarimais buvo siekiama didinti ðeimos, motinystës ir tëvystës prestiþà, kuris, turime
pripaþinti, tarybiniais metais buvo ganëtinai menkas. Daþnai tik þodþiais buvo kalbama apie patvarià,
sveikà ðeimà, o praktiðkai maþai daroma, kad ji tokia bûtø. Maþa to, neretai ji buvo griaunama, nors
daþniausiai nesàmoningai: þmonai ir vyrui skirtingu laiku suteikiant atostogas, stengiantis visokiomis
dingstimis nepriimti á darbà keliø vaikø motinø ir pan.
Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos, jos Prezidiumo pertvarkos metais priimti ástatymai, nutarimai bei kitø vyriausybiniø ir visuomeniniø organizacijø nutarimai ávairiais ðeimos stiprinimo, materialinio aprûpinimo klausimais tapo labai svarbiu ðeimos teisës ðaltiniu.
Pirmieji pokyèiai 1969m. Santuokos ir ðeimos kodekse
Visus santuokos ir ðeimos santykius prasidëjusios pertvarkos ir tautinio atgimimo metais tebereglamentavo dar 1969 m. liepos 16 d. Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ástatymu patvirtintas ir
socialistinës teisës tradicija grindþiamas „Lietuvos TSR santuokos ir ðeimos kodeksas“ (toliau – SÐK)
[14]. Taèiau prasidëjus persitvarkymo procesui buvo pradëtos keisti kai kurios SÐK normos, atsiþvelgiant á kintanèià politinæ ir ekonominæ padëtá. Tam pamatas buvo 1989 m. birþelio 21 d. priimtas Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo ásakas „Dël pakeitimø ir papildymø kai kuriuose Lietuvos TSR ástatymø aktuose“ [15].
Minëtame Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo ásake buvo nurodoma, kad pagal Lietuvos TSR
Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo 1989 m. kovo 22 d. ásakà „Dël valstybës ir visuomenës paramos
ðeimoms, auginanèioms vaikus, didinimo“, taip pat siekdamas toliau tobulinti Lietuvos TSR santuokos
ir ðeimos ástatymus, Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumas nutarë padaryti Lietuvos TSR
ástatymø aktø ðiuos pakeitimus ir papildymus:
Lietuvos TSR darbo ástatymø kodekse buvo taisomi bei papildomi 84, 197, 199 ir 202 straipsniai. Juose buvo kalbama apie moterims suteikiamas nëðtumo ir gimdymo ir ið dalies vaikui priþiûrëti
iki jam sueis pusantrø metø mokamas atostogas, taip pat papildomas atostogas vaikui priþiûrëti iki
jam sueis treji metai, nepaliekant darbo uþmokesèio bei kitø lengvatø motinoms, auginanèioms vaikà
namuose.
Remiantis minëtu ásaku buvo keièiami ar pildomi SÐK 13, 16, 27, 86 ir 118 straipsniai. Taip SÐK
13 straipsnio antroji dalis buvo iðdëstyta naujai: „Atskirais atvejais, susituokiančiųjų prašymu, esant
svarbioms priežastims, rajono, miesto, miesto rajono (kur yra civilinės metrikacijos skyrius) Liaudies
deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininkas ar jo pavaduotojas, arba jiems pavedus ir civilinės
metrikacijos skyriaus vedėjas gali šio straipsnio pirmojoje dalyje nustatytą terminą sutrumpinti“; patikslinta buvo ir 16 straipsnio antroji dalis: „Išimtinais atvejais rajono, miesto, miesto rajono (kur yra civili-
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nės metrikacijos skyrius) Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu gali būti leidžiama
tuoktis asmenims, nesulaukusiems santuokinio amžiaus“ [15].
86 straipsnyje buvo kalbama apie atiduotø á vaikø ástaigas arba ðeimyninius vaikø namus vaikø
alimentø iðieðkojimus. Iðieðkoti alimentai turëjo bûti pervedami á vaikø asmenines sàskaitas taupomajame banke. 118 straipsnis „Áraðo apie ávaikio gimimo vietà ir gimimo datà pakeitimas“ taip pat
buvo iðdëstytas naujai: „Praðant asmeniui, norinèiam vaikà ávaikinti, sprendimu ávaikinti gali bûti leidþiama pakeisti áraðà apie vaiko gimimo vietà ir gimimo datà“ [15].
Dar anksèiau, 1988 m. spalio 25 d., Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimu „Dël Lietuvos TSR santuokos ir ðeimos kodekso 62 ir 184 straipsniø taikymo“ buvo padaryta atitinkamø minëtø SÐK straipsniø pakeitimø. Tautinio atgimimo metais pradëjus keistis poþiûriui á Baþnyèià bei religines apeigas, didëjant Baþnyèioje sudarytø santuokø skaièiui, tuo pat metu stiprëjant
Katalikø Baþnyèios átakai Lietuvos visuomenëje, daugelis ðalies gyventojø pradëjo oficialiai krikðtyti
vaikus. Siekiant teisiðkai áforminti tokià susidariusià padëtá buvo nutarta padaryti atitinkamas veikianèio SÐK 62 ir 184 straipsniø nuostatø dël vaiko gimimo registravimo pataisas. Tëvø susitarimu ir jø
praðymu civilinës metrikacijos darbuotojai jau galëjo vaikams áraðyti du vardus [16].
Nesureikðminant minëtø aktø átakos to meto Lietuvos ðeimos teisëkûrai vis dëlto galima teigti,
kad minëtieji SÐK pakeitimai ir papildymai buvo svarbûs po nepriklausomybës atkûrimo modeliuojant
bûsimà ðeimos teisæ ðalyje.
LPS idëjø átaka ðeimos teisës raidai
Pertvarka, tautinio atgimimo procesas padidino ne tik politiná, bet ir socialiná ðalies visuomenës
aktyvumà. Tikrove tapo Sàjûdþio ávairiapusë veikla Lietuvos visuomeniniame ir politiniame gyvenime.
Sàjûdis buvo Lietuvos visuomeninio politinio gyvenimo realija, todël aktualu panagrinëti minëtus klausimus tuo metu egzistuojanèiø kitø visuomeniniø politiniø realijø fone.
Kadangi teisës sistemos reformos bendrosios prielaidos Lietuvoje sutapo su Persitvarkymo
Sàjûdþio intensyvios veiklos laikotarpiu (1988–1989), svarbiu ðeimos teisëkûros studijø ðaltiniu tapo
ávairûs Sàjûdþio dokumentai, kuriuose galima rasti daug reikðmingø nuostatø ir kurios buvo svarbus
veiksnys kuriant ðeimos bendravimo naujomis sàlygomis normas. Neabejotina, kad èia lemiamas
vaidmuo teko Sàjûdþio dokumentuose átvirtintoms Lietuvos valstybingumo raidos idëjoms. Jos tam
tikra prasme buvo tas veiksnys, kuris darë lemtingà átakà kuriant bûsimà ðiuolaikinës ðeimos teisës
modelá.
LPS daug dëmesio skyrë lietuviø tautos, lietuviðkumo ir lietuvybës klausimams. Pavyzdþiui, per
penkiasdeðimt sovietinës okupacijos ir aneksijos metø lietuviø tauta buvo patyrusi skaudþiø likimo
smûgiø. Todël Sàjûdþio dokumentuose daug dëmesio skiriama lietuviø ðeimos klausimams. LPS
bendrosios programos IV skyrius „Socialinis teisingumas“ 2 punkte teigiama: „Sąjūdis rems tokią
šeimos globos politiką, kuri garantuos, kad vaikų skaičiaus didėjimas neatsilieps neigiamai šeimos
pragyvenimo lygiui ir vaikų asmenybės vystymui. Vaikų auginimą ir auklėjimą būtina juridiškai prilyginti
apmokamam darbui. Sudaryti sąlygas ikimokyklinio amžiaus vaikui auklėti šeimose“ [17]. Ðià problemà
LPS steigiamajame suvaþiavime 1988 m. spalio 23 d. këlë E. Kubilienë: „Atsigręžkime visu veidu į
šeimas, kuriose slypi tautos pagrindas ir ateities garantija. Siūlau pasmerkti liūdnai pagarsėjusią nuostatą, jog šeimos funkcijas palaipsniui turi perimti valstybė“ [18].
Ir vëlesniuose, iki pat nepriklausomybës atkûrimo galiojanèiuose LPS ávairaus lygio dokumentuose – ir rengiamos Konstitucijos projektuose, ir rinkimø programos metmenyse – visur daug dëmesio buvo skiriama tautinei ðeimai, jos problemoms. 1989 m. pradþioje Sàjûdþio iniciatyva parengtame
ir paskelbtame Konstitucijos projekto 33 straipsnyje buvo teigiama: „Motinystė ir šeima yra ypatingoje
valstybės globoje. Įstatymai numato motinystės ir vaikų teisinį gynimą, materialinį ir moralinį rėmimą,
įskaitant apmokamų atostogų dirbančioms moterims, turinčioms mažamečių vaikų“ [19].
Rengiantis rinkimams á ðalies Aukðèiausiàjà Tarybà, LPS rinkimø programoje taip pat gana plaèiai aptariami ðeimos, materialinio vaikø aprûpinimo klausimai: „Socialinės rūpybos srityje valstybė turi
teikti pirmenybę motinų, vaikų ir daugiavaikių šeimų poreikiams. Reikia įstatymu numatyti motinų darbo
lengvatas. Už kiekvieną namuose auginamą ikimokyklinio amžiaus vaiką valstybė turi mokėti kasmėnesinę kompensaciją, o keletą vaikų auginančioms motinoms – motinos algą“ [20].
LPS dokumentuose buvo propaguojami ávairûs geri sumanymai, iniciatyvos ðeimai stiprinti,
vaikø auklëjimui gerinti. Taip buvo tiesiamas kelias naujam, didesniam þingsniui rûpinantis lietuviðka
ðeima, didinant jos autoritetà ir prestiþà, kilninant motinystæ.
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II. Dabartinës ðeimos teisës raidos pradþia atkûrus nepriklausomybæ
(1990–1992)
Nepriklausomos valstybës atkûrimas – naujo teisëkûros etapo pradþia
1990 m. Kovo 11-osios Aktu paskelbusi nepriklausomos Lietuvos valstybës atkûrimà naujai iðrinkta Aukðèiausioji Taryba (Atkuriamasis Seimas) pagal esamas galimybes laipsniðkai ëmësi visos
tarybinës teisës sistemos pertvarkymo darbø. Svarbiausiuose teisës aktuose, susijusiuose su Lietuvos valstybingumo atkûrimu, buvo átvirtinti ir nacionalinës teisës atkûrimo pamatai – bûsimosios teisëkûros turinio principinës nuostatos.
Teisëkûros procesas nuo valstybës atkûrimo per visà XX a. paskutiná deðimtmetá turëjo aiðkiai
apibrëþtà tikslà – kaip galint sparèiau atsiriboti nuo tarybinës teisës ir sukurti nacionalinæ teisinæ sistemà. Savaime aiðku, kad atkûrus nepriklausomà Lietuvos valstybæ buvo bûtina keisti tarybinæ teisës
sistemà, nes ið esmës nebuvo galima perimti arba receptuoti ið pradþiø okupacinio, vëliau aneksinio
laikotarpio teisës dël principiniø ekonominiø, socialiniø ir ideologiniø skirtumø dël buvusios totalitarinës valstybës ir nepriklausomybæ atkûrusios Lietuvos Respublikos pasirinkto kurso. Todël reikëjo ne
tik naujà ðalies politinæ sistemà átvirtinanèiø konstitucinës teisës aktø, bet ir daugelio kitø teisës aktø,
ypaè tokiø, kurie, pereinant nuo socialistinës (planinës) rinkos prie rinkos ekonomikos, reguliuotø pasikeitusius nuosavybës bei visuomeninius ekonominius santykius.
Pripaþindama Lietuvos valstybingumo ir europietiðkos krypties nacionalinës teisës tradicijø tæstinumà, Aukðèiausioji Taryba 1990 m. kovo 11 d. priëmë ástatymà „Dël 1938 m. geguþës 12 dienos
Lietuvos Konstitucijos galiojimo atstatymo“ [21]. Ðios Konstitucijos galiojimas, nors ir trumpalaikis,
buvo labai svarbus valstybës ir teisës tæstinumo garantas. Tà paèià kovo 11 d. buvo priimtas Konstitucijà atstojantis Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis Ástatymas [22], kuris nors ir nutraukë
1938 m. Konstitucijos galiojimà, bet átvirtino kità labai svarbià teisëkûrai nuostatà, susijusià su laipsniðku tarybinës teisës sistemos likvidavimu bei reformavimu.
Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos priimtame ástatyme „Dël Lietuvos Respublikos
Laikinojo Pagrindinio Ástatymo“ buvo áraðyta: „3. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikoje ir toliau galioja
tie iki šiol veikę Lietuvoje įstatymai bei kiti teisės aktai, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos Laikinajam Pagrindiniam įstatymui“ [23]. Ði nuostata iðliko ir 1992 m. spalio 25 d. referendumu priëmus
Lietuvos Respublikos Konstitucijà, ji buvo áraðyta Konstitucijos ásigaliojimo tvarkos ástatyme (2 str.)
[24].
Tikslinga pabrëþti, kad jau Pagrindiniame Ástatyme buvo pradëta formuluoti ir konceptuali ðeimos teisës raidos kryptis. Taip 2 skirsnio „Lietuvos pilietybë“ 15 straipsnyje „Moteris ir vyras Lietuvoje
turi lygias teises“ buvo áraðyta:
„Šių teisių įgyvendinimą užtikrina moterims suteiktos lygios teisės su vyrais, galimybės įgyti
mokslą ir profesinį parengimą, dirbti, gauti atlyginimą už darbą ir būti paaukštintoms darbe, dalyvauti
visuomeninėje, politinėje ir kultūrinėje veikloje, taip pat specialios moterų darbo ir sveikatos apsaugos
priemonės.
Motinystė ir šeima yra ypatingoje Valstybės globoje. Įstatymai numato motinystės ir vaikų teisių
gynimą, materialinį ir moralinį rėmimą, įskaitant apmokamų atostogų, lengvatų teikimą nėščioms moterims, daugiavaikėms šeimoms ir motinoms, kūdikių gimimo pašalpas, darbo laiko trumpinimą dirbančioms motinoms, turinčioms mažamečių vaikų.
Motinų, kurios namuose augina ir auklėja du ar daugiau vaikų, darbas pripažįstamas visuomenei
reikšminga veikla ir atlyginamas įstatymų numatyta tvarka“ [23].
Sutuoktiniø lygiateisiðkumo principas, jø sutikimas, kaip pagrindinë santuokos sudarymo sàlyga, buvo átvirtinti 32 ðio Ástatymo straipsnyje: „Santuoka grindžiama savanorišku moters ir vyro sutikimu: sutuoktiniai šeimos santykiuose yra visiškai lygiateisiai“ [23].
Minëti teiginiai vëliau tapo orientyru ið esmës visuose aptariamuoju laikotarpiu rengtuose Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektuose.
Ðeimos teisës klausimai Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektuose
Atkûrus nepriklausomybæ Lietuva, kaip ir anksèiau, buvo ir iðliko kodifikuotos teisës ðalimi. Tai
buvo lemta tiek istoriðkai (prisiminkime áþymiuosius Lietuvos Statutus), tiek geografinës Lietuvos padëties (daugumos Europos ðaliø teisë tuo metu taip pat jau buvo kodifikuota), tiek ir teisinës technikos bei teisës normø taikymo praktiðkumo poþiûriu.
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Valstybës nepriklausomybës átvirtinimas nenutraukë dar pertvarkos ir tautinio atgimimo metais
pradëto Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo bei valstybës konstitucingumo plëtojimo. Iki Lietuvos Respublikos Konstitucijos priëmimo (1992 m. spalio 25 d.) buvo parengti dar keli Konstitucijos
projektai. Konstitucijos projektus rengë ne tik Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos sudarytos deputatø komisijos, tarp jø ir Laikinoji komisija Konstitucijos projektui parengti [25], bet ir politinës
partijos, judëjimai, visuomeninës organizacijos: Lietuvos demokratinë darbo partija, Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdis, Lietuvos teisininkø ir filosofø draugija, Lietuvos liberalø sàjunga [26]. Konstitucijos
projektus rengë ir privatûs asmenys, tarp jø pirmiausia minëtinas teisininkø ið JAV L. Wymano ir B.
Johnsono parengtas ir spaudoje paskelbtas Konstitucijos projektas [27]. Konstitucijos projektus taip
pat parengë JAV gyvenantys lietuviai, teisininkai A. Astravas ir K. Ðidlauskas bei socialdemokratas R.
Lazdynas. Minëtø asmenø projektai buvo áteikti Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos Juridiniam skyriui, taèiau spaudoje jie nebuvo paskelbti [28].
Ið esmës visuose rengiamos Konstitucijos projektuose, vienuose daugiau, kituose maþiau,
buvo nuostatø, susijusiø su ðeimos teise. Tiesa, galima atkreipti dëmesá ne tik á apibrëþimø bei formuluoèiø skirtumus, bet ir á ðiai problemai ávairiuose projektuose skiriamø straipsniø skaièiø. Palyginsime tik du Konstitucijø projektø straipsnius, susijusius su ðeimos teise.
Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos Laikinosios komisijos parengtame Konstitucijos
projekte ðeimos teisës klausimai aptariami 3 skirsnio „Visuomenë ir valstybë“ dviejuose – 45 ir 46
straipsniuose [29].
Tuo tarpu Sàjûdþio koalicijos „Uþ demokratinæ Lietuvà“ autorinë grupë savo parengtame Konstitucijos projekto IV skirsnyje „Bendruomenë ir valstybë“ minëtus klausimus formulavo net ðeðiuose
straipsniuose [30].
Taigi dabartinë Lietuvos ðeimos teisës koncepcija pradëta formuluoti jau tuo metu rengtos Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektuose. Tikslinga taip pat pabrëþti, jog minint svarbiausius aptariamojo laikotarpio Konstitucijos projektus bûtina atsiþvelgti, kad 1990–1992 m. parengti ir paskelbti
su rengiama Konstitucija susijæ ástatymø projektai atspindëjo to meto ðalyje vykusio politinio ekonominio proceso ypatumus ir iðreiðkë ne tik tam tikras nuostatas dël valstybës konstitucinës raidos, bet
atskirais atvejais ir dël bûsimos ðeimos teisës.
Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos, Vyriausybës teisës aktai,
priimti ðeimos teisës klausimais
Suprasdama ðeimos teisës svarbà visuomeninei, socialinei-ekonominei kraðto raidai, jau pereinamojo laikotarpio pradþioje Lietuvos valstybë siekë kurti teisinius ðeimos pagrindus. 1990–1992 m.
buvo priimta keletas Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ástatymø, Ministrø Tarybos nutarimø, kurie tapo reikðminga paskata gerinti vaikø, motinø ir apskritai sunkiai besiverèianèiø ðeimø
materialinæ padëtá.
1991 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybë, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio aprûpinimo sistemos pagrindø ástatymu, priëmë nutarimà „Dël socialinës paðalpos maþai aprûpintø ðeimø vaikams mokëjimo“, kuriuo nustatë, kad socialinë paðalpa maþai aprûpintø ðeimø vaikams nuo 1991 m. sausio 1 d. turëjo bûti mokama ið savivaldybiø biudþetø lëðø, perduodamø á valstybinio socialinio draudimo biudþetà [31].
1991 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybë priëmë nutarimà „Dël gyventojø papildomø iðlaidø, susijusiø su bûtiniausiø prekiø kainø padidëjimu, kompensavimo“, kuriuo numatë, padidëjus maþmeninëms kainoms, padidinti darbo uþmokestá, kitas nuolatines iðmokas bei plaèiau taikyti socialines paðalpas [32]. Ðios kompensacijos normos taip pat buvo taikomos moterims, iðëjusioms nëðtumo ir gimdymo bei ið dalies mokamø vaiko prieþiûros atostogø; taip pat buvo padidintos
nëðtumo ir gimdymo bei vaiko prieþiûros paðalpos. Vadovaujantis minëtu nutarimu nuo 1991 m. kovo
1 d. taip pat buvo numatyta socialines paðalpas mokëti vaikams tø maþai aprûpintø ðeimø darbingoms, nedirbusioms motinoms, kurios augino namuose vaikus iki 16 (moksleivius – iki 18) metø, taip
pat maþai aprûpintø daugiavaikiø ðeimø, auginanèiø tris ir daugiau vaikø iki 16 (moksleiviø – iki 18)
metø, motinoms. Ði paðalpa nurodytoms motinoms turëjo bûti mokama tuo atveju, jeigu ðeima turëjo
teisæ gauti vaikams socialinæ paðalpà.
Rûpinimàsi vaikø padëties gerinimu atspindëjo ir 1991 m. kovo 8 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimas Nr. 88 „Dël paðalpø moterims, auginanèioms vaikus iki trejø metø“, kuriuo
taip pat buvo gerinamos materialinës vaikus auginanèiø ðeimø gyvenimo sàlygos [33].
1991 m. geguþës 21 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba priëmë „Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo ástatymà“ [34]. Ðio ástatymo II skyrius „Valstybinio socialinio drau-
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dimo paðalpos“, 2 skirsnio „Nëðtumo ir gimdymo paðalpa“ (17 str.) bei 3 skirsnio „Paðalpa vaikø prieþiûrai“ (18, 19 str.) tapo svariu valstybës nustatytø socialiniø ekonominiø priemoniø sistemos veiksniu
teikiant ástatymo numatytais atvejais apdraustø ðeimø nariams gyvenimui reikalingas lëðas ir paslaugas.
Vykdydama Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos 1991 m. geguþës 21 d. nutarimà
„Dël Valstybinio socialinio draudimo ástatymo ásigaliojimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybë 1991 m.
liepos 29 d. priëmë nutarimà „Dël socialinio draudimo paðalpø nuostatø“, kuriuo nustatë, kad Nuostatai ásigalioja nuo 1991 m. liepos 1 d., o ðiø nuostatø 72 punktas (jame kalbama, kad nustatytas
kompensacijas moka valstybinio socialinio draudimo ástaigos kartà per ketvirtá) – nuo 1992 m. sausio
1 d. [35].
1991 m. birþelio 11 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba priëmë „Paramos ðeimai
valstybiniø paðalpø ástatymà“, kuris reglamentavo valstybiniø paðalpø moterims ir vaikus auginanèioms ðeimoms mokëjimà ið savivaldybiø biudþetø lëðø [36]. Atskiri Ástatymo straipsniai numatë mokëti paðalpas nëðtumo ir gimdymo, kûdikio gimimo, vaikø prieþiûros ir panaðiais atvejais.
1991 m. birþelio 13 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba priëmë nutarimà „Dël paramos ðeimai valstybiniø paðalpø ástatymo ásigaliojimo“, kuriuo nustatë minëto ástatymo bei atskirø jo
straipsniø ásigaliojimo terminus [37].
Ið esmës naujo valstybës raidos kurso pasirinkimas buvo svarbiausias objektyvus veiksnys,
lëmæs naujø teisës aktø priëmimà. Taèiau pagrindinë problema, su kuria jau tuo metu buvo pradëta
susidurti praktikoje, buvo susijusi ne tiek su naujøjø norminiø aktø atsiradimu, kiek su prasidëjusiu jø
kaitaliojimu. Deja, to nepavyko iðgyvendinti ir vëlesniais metais.
SÐK papildymai
Atkûrus nepriklausomybæ ir prasidëjus ðalies politinës ir ekonominës sistemos transformacijos
laikotarpiui, tradicinës ðeimos, susiformavusios tarybiniais metais, pagrindai pradëjo irti. Todël buvo
bûtina kuo sparèiau sukurti laikmetá ir tautos dorovæ bei dvasià atitinkanèius santuokos ir ðeimos
santykius reguliuojanèius ástatymus. Taèiau pereinamojo laikotarpio pradþioje tai buvo sunku ágyvendinti, o vëliau pasirodë, kad tai ir praktiðkai greitu laiku neámanoma buvo padaryti.
Atkurtoje Lietuvos valstybëje pradëjus nuosekliai vykdyti teisës sistemos reformà tapo aiðku,
kad galiojantis dar tarybiniais metais priimtas „Santuokos ir ðeimos kodeksas“ jau negalëjo uþtikrinti
naujø dabarties reikalavimø. Pagal esamas galimybes, atsiþvelgiant á naujas sàlygas, nors ir lëtai,
buvo pradëti taisyti bei pildyti taip pat ir senojo kodekso kai kurie straipsniai. Taèiau ið pavyzdþio, kurá
pateiksime, matyti, kaip sunkiai skynësi kelià á gyvenimà nauji SÐK straipsniai ar jø papildymai bei patikslinimai.
Kadangi paskelbus nepriklausomybæ nemaþai Lietuvos Respublikos pilieèiø pageidavo turëti
dvigubà pavardæ (ikisantuokinæ ir sutuoktinio), Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumas 1990 m. lapkrièio 7 d. pavedë Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai kartu su suinteresuotomis þinybomis iki 1990 m. gruodþio 1 d. pateikti siûlymus dël SÐK 18 straipsnio papildymo [38].
Savaime suprantama, kad tokiais glaustais terminais Teisingumo ministerija ávykdyti minëtàjá
Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos prezidiumo nutarimà neturëjo galimybiø. Taèiau tik
praëjus pusmeèiui (1991 m. birþelio 12 d.) Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumas rekomendavo Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos Teisinës sistemos komisijai ir Juridiniam skyriui apsvarstyti Teisingumo ministerijos pateiktus pasiûlymus dël minëto straipsnio, reglamentuojanèio teisæ pasirinkti dvigubà pavardæ, ir pateikti Lietuvos Respublikos Aukðèiausiajai Tarybai
[39]. Vis dëlto ðis, ið pirmo þvilgsnio nesudëtingas SÐK tik vieno straipsnio (18) pakeitimas uþtruko
gana ilgai, ir tik 1997 m. vasario 18 d. Lietuvos Respublikos Seimas ðiuo klausimu priimtu ástatymu
pagaliau numatë susituokianèiøjø teisæ pasirinkti pavardæ [40].
Ðeimos teisës atspindþiai Lietuvos Respublikos Konstitucijoje
Lietuvos ðiuolaikinës teisinës sistemos pamatu tapo Lietuvos Respublikos Konstitucija, priimta
1992 m. spalio 25 d. referendume [41]. Ði Konstitucija, kaip pagrindinis teisëkûros ðaltinis, átvirtino
pamatinius nacionalinës teisës principus ir vertybes, apibrëþë ástatymø iniciatyvos teisæ turinèius
subjektus, nustatë valdþios institucijø kompetencijà priimant atitinkamus teisës aktus, pagrindinius
ástatymø priëmimo ir ásigaliojimo tvarkos reikalavimus, kitus esminius dalykus. Jà priëmus prasidëjo
naujas Lietuvos teisëkûros, taip pat ir ðiuolaikinës ðeimos teisës etapas.
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Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 skirsnio „Visuomenë ir valstybë“ 38 ir 39 straipsniai átvirtino pamatinius ðeimos teisës nepriklausomoje Lietuvos valstybëje principus ir vertybes:
38 straipsnis
„Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.
Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.
Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją.
Sutuoktinių teisės šeimoje lygios.
Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.
Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą“.
39 straipsnis
„Valstybė globoja šeimas, auginančias ir auklėjančias vaikus namuose, įstatymo nustatyta tvarka
teikia joms paramą.
Dirbančioms motinoms įstatymas numato mokamas atostogas iki gimdymo ir po jo, palankias
darbo sąlygas ir kitas lengvatas.
Nepilnamečius vaikus gina įstatymas“ [41].
Minëti Lietuvos Respublikos Konstitucijos teiginiai tapo pamatu tiek priimant atitinkamus teisës
aktus, tiek rengiant naujàjá SÐK, o vëliau jo pagrindu CK Treèiàjà knygà „Ðeimos teisë“.
Naujojo SÐK rengimo pradþia
Naujo SÐK rengimas tapo ðalyje prasidëjusios teisinës sistemos reformos – daugiapusio ir ilgai
trukusio proceso – sudedamàja dalimi.
Taèiau gali kilti klausimas, ar buvo bûtina rengti naujàjá Lietuvos SÐK, gal bûtø uþtekæ tarybinio
SÐK reformos? Tuo metu buvo manoma, kad jei bûtø buvæs reformuojamas senasis kodeksas, bûtø
buvæ galima pataisyti tik kai kurias jo vietas, taèiau nebûtø buvæ ámanoma pakeisti kodekso esmës,
koncepcijos, kuria jis buvo grindþiamas tarybiniais metais.
1990 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimu „Dël
darbo grupiø ástatymo projektams rengti sudarymo“ buvo patvirtintos ðeðios darbo grupës kodeksø
(Baudþiamojo kodekso, Baudþiamojo proceso kodekso, Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso,
Santuokos ir ðeimos kodekso ir Bausmiø vykdymo kodekso) projektams rengti [42]. Minëtu Lietuvos
Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimu SÐK projektui rengti darbo grupës vadovu buvo paskirtas P. V. Rasimavièius – Vilniaus universiteto Teisës fakulteto Civilinës teisës ir civilinio proceso katedros profesorius.
Taèiau pradëjus dirbti paaiðkëjo, kad tiek ðá, tiek ir kitus kodeksus parengti nustatytu terminu
nepavyks: per pusantrø metø tai padaryti buvo beveik neámanoma. Be to, ðá procesà komplikavo tiek
to meto Lietuvos vidaus, tiek ir tarptautinë padëtis.
Kaip nurodë P. Rasimavièius, SÐK rengimo darbo grupë laikësi koncepcijos, kad Lietuvos ðeimos teisës ðaknys nuo senø laikø glûdëjo civilinëje teisëje, o jos „pagrindø pagrindas“ buvo santuokos sutarties teisinis institutas, reguliuojantis ðeimos santykius. Kadangi ðiuolaikiniam (po nepriklausomybës atkûrimo) ðeimos teisiniam reguliavimui buvo bûdingas itin aktyvus valstybës vaidmuo, todël, be tradiciniø vyro ir moters santykiø, naujojo kodekso rengëjai taip pat planavo iðskirti ir aptarti
kitus du labai svarbius ðeimos santykiø segmentus: santuokà ir vaikus. Ðios trys ðeimos santykiø sritys, kodekso rengëjø nuomone, turëjo sudaryti ðiuolaikinës ðeimos teisës reguliavimo dalyko branduolá ir tapti ta esmine jo dalimi, nuo kurios priklausë ðeimos teisinio reguliavimo metodø parinkimas
ir taikymas [43].
Aiðku, galima teigti, kad teisinës sistemos reformà lëmë demokratinës ir teisinës valstybës kûrimas. Lietuva bûti tokia valstybe uþsibrëþë 1990 m. kovo 11 d. Aktu. Taèiau neámanoma buvo tikëtis,
kad Lietuvos politikai ir teisininkai jau tuo metu turës galimybæ nuodugniai moksliniu pagrindu iðnagrinëti ir ávertinti Vakarø demokratiniø valstybiø teisiniø sistemø modelius, Lietuvos ðioje srityje sukauptà istorinæ patirtá ir ið karto pateikti parengtà teisinës sistemos koncepcijà.
Kalbant apie Lietuvos Respublikos ðeimos teisës modelio kûrimà reikëtø iðsakyti porà teorinio
pobûdþio samprotavimø. Norint kà nors pertvarkyti reikia turëti modelá. Tai aksioma. Ar Lietuvoje tuo
metu buvo potencialiø teisininkø pajëgø, galinèiø suformuluoti moksliðkai pagrástà ðiuolaikinës ðeimos modelá, ar buvo tam palankios vidaus ir iðorës sàlygos?
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Rengiant naujojo SÐK projektà pirmajai darbo grupei neiðvengiamai iðkilo keletas problemø,
buvo susidurta su ávairiomis kolizijomis.
Pirmiausia susidurta su ðiuolaikinës ðeimos teisës specialistø trûkumu, nes tarybiniais metais
sàjunginëse respublikose, tarp jø ir Lietuvoje, teisës mokslas teoriniu lygmeniu vystësi vienpusiðkai,
mat daugumà svarbesniø teisës norminiø aktø rengë tarybinës sistemos centrinis aparatas. Be to, ir
apibendrinamojo pobûdþio teorinius darbus teisës klausimais daugiausia vykdë Maskvoje bei Leningrade susitelkæ teisës specialistai, todël atkûrus valstybæ teisës sistemai reformuoti ið pradþiø trûko
patyrusiø ir kvalifikuotø specialistø. Negalima taip pat nuneigti, kad iðkeltam uþdaviniui ágyvendinti
nemaþà átakà turëjo naujus teisës aktus rengusiø politikø bei specialistø teisinë sàmonë, daugiausia
suformuota dar tarybiniais metais.
Pasiskelbusi nepriklausoma valstybe Lietuva laipsniðkai turëjo jungtis prie ávairiø tarptautiniø
konvencijø, tarp jø ir konvencijø, skirtø ðeimos teisei. Tokia padëtis skatino bûtinumà derinti ðeimos
teisës ástatymus su tarptautinës teisës normomis. Todël kodekso sudarytojai privalëjo stengtis, kad
naujojo SÐK normos atitiktø tarptautinius standartus ir kad vëliau nereikëtø jø keisti bei derinti su
tarptautinëmis teisës normomis. Aiðku, kad norint parengti tokio lygio SÐK buvo bûtina gerai susipaþinti su galiojanèiomis tarptautinëmis konvencijomis santuokos, ðeimos, vaikø teisiø ir kitose srityse, o
tam savo ruoþtu reikëjo ne tik laiko, galimybiø, bet ir atitinkamos kvalifikacijos. Be to, ið pradþiø dar
sunkiai prieinama buvo teorinë ir ypaè praktinë uþsienio teisininkø ðioje srityje sukaupta patirtis. Tad
projekto rengimo grupës nariø peèius uþgulë gana sunki naðta ir ðioje srityje.
Minëtosios sudëtingos kalbamojo laikotarpio sàlygos atsiliepë ir pirmosios kodekso rengimo
darbo grupës veiklai. Pirmoji SÐK darbo grupë, ið esmës nepateikusi jokio SÐK varianto, iðsiskirstë.
Jos pradëtà darbà tæsë naujos sudëties kodekso rengimo darbo grupë, vadovaujama Lietuvos advokatø kolegijos prezidiumo pirmininko Kæstuèio Lipeikos.
Apskritai, retrospektyviai vertinant pradiná ðiuolaikinës teisës reformos kelià pertvarkos, tautinio
atgimimo ir pirmaisiais nepriklausomybës metais, galima teigti, kad nemaþai buvo padaryta ir ðiuolaikinës ðeimos teisës plëtros srityje.
Treèioji knyga – „Ðeimos teisë“
2000 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Seimas priëmë naujàjá Civiliná kodeksà. Ðio kodekso
struktûra ir rengimo darbo organizavimo principai keitësi. Kaip minëta, ið pradþiø Ðeimos kodeksas
buvo pradëtas rengti kaip atskiras kodifikuotas teisës aktas. Kadangi ðeimos santykiai yra civiliniø
santykiø sudëtinë dalis ir Vakarø valstybiø praktikoje juos tradiciðkai reguliuoja Civilinis kodeksas, vëliau ðio sumanymo buvo atsisakyta. Ðeimos teisës normos buvo átrauktos á Civiliná kodeksà kaip atskira, Treèioji jo knyga – „Ðeimos teisë“.
Treèioji knyga, kaip nurodo jos rengëjai, neatsirado tuðèioje vietoje. Ji buvo rengiama siekiant
iðnagrinëti kuo daugiau uþsienio valstybiø civiliniø kodeksø ir specialiø ástatymø, tarptautiniø konvencijø ir kitokiø ðaltiniø. Rengiant projektà buvo remtasi Olandijos civiliniu kodeksu, Prancûzijos civiliniu
kodeksu, Vokietijos civiliniu kodeksu, Kanados Kvebeko provincijos civiliniu kodeksu, Ðveicarijos civiliniu kodeksu, Ðvedijos santuokos ástatymu ir kitais Ðvedijos ðeimos teisës aktais [44]. Taip pat buvo
siekiama suderinti Lietuvos Respublikos privatinæ teisæ su tarptautinës teisës ðaltiniais – Jungtiniø
Tautø Vaiko teisiø konvencija bei kitomis tarptautinëmis konvencijomis ðeimos teisës srityje, kurias
yra ratifikavusi Lietuva. Be to, daugelis dalykø yra iðlikæ remiantis perimamumo principu.
Civilinio kodekso Treèioji knyga „Ðeimos teisë“ detalizuoja civilinës teisës normas, esanèias kitose Civilinio kodekso knygose, ir nustato atskirø civilinës teisës institutø taikymo ðeimos santykiams
ypatumus. Ði knyga susideda ið aðtuoniø daliø.
Pagrindinës naujovës nustatomos santuokos sudarymo ir nutraukimo, sutuoktiniø turto teisinio
reþimo, vaikø ir tëvø tarpusavio teisinio santykiø srityje. Pradedamas taikyti susitarimo tuoktis institutas ir nustatomas ðio susitarimo paþeidimo teisinës pasekmës. Siekiant apsaugoti nepilnameèiø vaikø
ir vieno ið sutuoktiniø interesus pradedamas taikyti ðeimos turto institutas. Nustatytos papildomas
vaikø teisiø apsaugos garantijos juos ávaikinant, dalijant turtà bei tëvams tvarkant savo nepilnameèiø
vaikø turtà ir kt. Dalis administraciniø organø iki tol vykdytø funkcijø, tokiø kaip santuokinio amþiaus
sumaþinimas, santuokos nutraukimas abiejø sutuoktiniø sutikimu, ávaikinimas, buvo perduota vykdyti
teismams. Tikslinga taip pat pabrëþti, kad Treèiosios knygos normos galioja tik atyje ir gráþtamosios
galios neturi.
Straipsnio apimtis iðsamiau neleidþia aptarti visas Treèiosios knygos naujoves. Tai atskiras tyrimo objektas.
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Iðvados
1. Teisëkûra, kurios pagrindà sudaro ástatymø rengimas, – viena ið sudëtingiausiø ir atsakingiausiø valstybës funkcijø. Pertvarkos ir tautinio atgimimo metais ðalyje vykstant intensyviems persitvarkymo procesams buvo pradëta iðsivaduoti ið socialistinës teisës, taip pat ir ðeimos teisës sistemos. Tai buvo glaudþiai susijæ su pagrindiniu tautos strateginiu tikslu – laipsniðkai (evoliuciniu bûdu)
likviduoti sovietinës okupacijos ir aneksijos padarinius.
2. Pertvarkos ir tautinio atgimimo metais kuriant konstitucijø projektus, ástatymus arba kitus teisës aktus buvo modeliuojamas ne tik politinis, socialinis, ûkinis ir kultûrinis ðalies gyvenimas, bet ir
bûsima Lietuvos ateitis. 1988–1989 m. priimti teisës aktai gerino motinystës ir vaikø apsaugà, dirbanèiø moterø darbo sàlygas, didino valstybës ir visuomenës paramà daugiavaikëms ðeimoms. Laiku
sprendþiant ðeimos problemas buvo spartinami persitvarkymo procesai ðalyje.
3. 1990 m. Kovo 11-osios Aktu paskelbus nepriklausomos Lietuvos valstybës atkûrimà, priëmus Lietuvos Respublikos Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà buvo padëti ir dabartinës ðeimos teisës raidos
pamatai. Ðeimos teisë buvo pradëta kurti laikantis Lietuvos istorinës patirties, europietiðkø tradicijø,
dabartinës teisës standartø.
4. Atkûrus nepriklausomà Lietuvos valstybæ dël besiformuojanèiø naujø, principiniø politiniø,
ekonominiø, socialiniø ir ideologiniø skirtumø buvo bûtina keisti tarybinæ teisës sistemà, taip pat ir
ðeimos teisæ. Tai atsispindëjo tiek rengiamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektuose, tiek ir
Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos, Vyriausybës priimtuose teisës aktuose ðeimos teisës
klausimais. Priëmus Lietuvos Respublikos Konstitucijà prasidëjo naujas etapas Lietuvos teisëkûroje,
taip pat ir ðeimos teisëje.
5. 1990 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimu
buvo patvirtintos ðeðios grupës teisës kodeksams rengti. SÐK rengimo darbo grupës vadovu buvo
paskirtas Vilniaus universiteto Teisës fakulteto Civilinës teisës ir civilinio proceso katedros profesorius
Pranas Rasimavièius. SÐK rengimas tapo nacionalinës teisinës sistemos reformos sudedamàja dalimi.
6. Pradëjus rengti naujàjá SÐK paaiðkëjo, kad nustatytais glaustais terminais kodekso parengti
nepavyks. Tam turëjo átakos tiek objektyvûs, tiek ir subjektyvûs veiksniai. Ðeimos teisës, kaip ir kitø
teisës ðakø, persitvarkymo ir funkcionavimo trûkumus lëmë paèios Lietuvos valstybës kûrimosi pradinio etapo sunkumai: politiniai, ekonominiai, socialiniai, moraliniai ir kt.
7. Retrospektyviai vertinant pradiná ðiandieninës teisës reformos nueità kelià jau galima atskleisti ne tik kai kuriuos laimëjimus institucionalizuojant to meto politinæ sistemà, bet ir átvirtinant pirmàsias dabartinës ðeimos teisës normas. Nors naujàjá SÐK nespëta parengti, taèiau priimti teisës aktai prisidëjo prie dabartinio ðeimos teisës modelio kûrimo.
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SUMMARY
The article reviews the development of the ideas of the family law in the years of the national
regeneration and primary period of the independence renewal; political, economical, social and psychological
factors influenced the formation of family relations. According to the laws, the article shows how the ideas of
the modern family law were crystallized in the projects of Lithuania’s Constitution, in the laws of the Supreme
Soviet and Governance. The activity of the working group related to the new Marriage and family code
preparation is analyzed. It was agreed that in the years of the laws creation of the family relations was done a
great job, which was very important from the point of the creation of the current family law model in Lithuania.
In the years of reconstruction and national regeneration by creation Constitution’s projects and laws the
simulation of the political, social and cultural life of the state was done together with a future of Lithuania. The
laws were accepted in the years 1988–1989 improved the women working conditions, increased the support of
the state and society to the families. Solving of family problems accelerated the reconstruction processes in
Lithuania.
In retrospect, the primary way of the law reform helps to disclose some achievements having influence
for institutionalize the political system of former years as well as by claiming primary rules of current family law.
Even a new code of Marriage was not yet done, but the accepted laws helped to create the current model of the
family law.
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