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Santrauka
Santuokiniai santykiai visuomenės raidoje neapsiribojo viena vyro ir moters pora: egzistavo vieno
vyro su keliomis moterimis (poliginija) arba vienos moters su keliais vyrais (poliandrija) šeimos1.
Visuomenės civilizacijos procesams spartėjant ir apimant vis platesnes visuomenės veiklos sritis, kito
ir santuokiniai santykiai, ir šeimos kūrimo pagrindai. Monogamija tapo viena iš vyraujančių santuokos
ir šeimos formų, vienintele galima ir būtina civilizuotos visuomenės sąlyga, užtikrinanti šeimos pastovumą bei efektyvų jos funkcionavimą.
Straipsnyje analizuojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normos, nustatančios monogamiją, kaip materialinę santuokos sudarymo sąlygą ir pagrindinį santuokos ir šeimos reglamentavimo
principą, ir su jomis susijusios kitų teisės aktų normos, teismų praktika bei formuluojami siūlymai, kaip
patobulinti galiojančio Civilinio kodekso normas.
Apibendrinant pateikiama teisės aktų, galiojusių prieš priimant Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, pagrindinės nuostatos dėl monogamijos ir atsakomybės ją pažeidus.
Straipsnyje taip pat atskleidžiamos užsienio valstybių, pažangiai reglamentuojančių monogamiją, teisės aktų normų turinys ir formuluojami jų vertinimai.
Atlikus minėtus tyrimus prieita prie išvados, kad, nors Civiliniame kodekse monogamija nustatoma kaip viena iš pagrindinių santuokos sudarymo sąlygų, tačiau tiek įstatymų leidėjas, tiek teismai,
taip pat ir komentatoriai ją interpretuoja nevienareikšmiškai, neatsižvelgdami į jos besąlygiškumą tiek
taikant teisės normas, tiek jas nustatant, kai siekiama atkurti pažeistą monogamiją: nenustatyta
atsakomybė už jos pažeidimą, skelbiamas sugyventinių institutas, neatsižvelgiama į monogamijos pažeidimo neigiamą poveikį asmens teisėms, reglamentuojamoms kituose teisės aktuose.
Ðeimos neturtiniø santykiø teisinis reglamentavimas ágyvendinamas dviem kryptimis: siekiant
iðvengti tam tikrø poelgiø (draudimai) ir skatinant tam tikrus aktyvius veiksmus (leidimai). Pirmuoju atveju panaudojami draudimai, kuriuos taikant siekiama daryti poveiká ypaè svarbiems visuomeniniams
santykiams.
Santuokos draudimai ir leidimai priskiriami prie istoriniø ypaè ankstyvø lyèiø santykiø visuomeninio reguliavimo bûdø, atsiradusiø ikiklasinëje visuomenëje susikûrus valstybei su santuoka ir ðeima.
1

Sąvoka poligamija kilusi iš graikų kalbos: poli gami – „daug susituokęs“. Ji apima dvi formas – poliandriją – daugvyrystę,
kai moteris tuokiasi su keliais vyrais (pasitaiko tokiuose pasaulio regionuose kaip Indija, Tibetas), ir poliginiją – daugpatystę, kuri
būdinga islamą išpažįstančioms šalims. [1]
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Ðeimos teisëje draudimai pagal jø formà klasifikuojami á tiesioginius ir netiesioginius, savarankiðkus ir susijusius su pareigomis. Kaip tiesioginis draudimas suprantamas atvirai iðreikðtas draudimas, t. y. teisës normoje aiðkiai þodþiu „draudþiama“ iðreikðta ástatymø leidëjo valia. Tiesioginiams
besàlyginiams, vykdomiems bet kokiomis sàlygomis draudimams priskiriamas draudimas sudaryti
kità santuokà asmeniui, kuris ðeimos teisës normø nustatyta tvarka yra nenutraukæs esamos santuokos arba, G. Ðerðenevièiaus nuomone, sudaryti santuokà gali tik viengungis, naðlys arba iðsituokæs
asmuo [2, p. 413]. Taigi ðiuo draudimu yra saugomas ir ginamas vienas ið pagrindiniø ðeimos santykiø teisinio reglamentavimo principø – monogamija. Jis negali bûti paþeistas esant bet kokioms sàlygoms, nes monogamijos principas uþtikrina ðeimos ir jos reikðmës visuomenëje stiprinimà, asmeniniø
ir turtiniø ðeimos interesø apsaugà, ja iðreiðkiama ne tik santuokiniø ir ðeimos santykiø paþanga, bet ji
yra ir tam tikra socialinës higienos priemonë, siekiant apsaugoti sutuoktiniø ir jø palikuoniø sveikatà,
skatinti geràsias þmogaus savybes, pavyzdþiui, atsakomybæ, savitarpio supratimà ir pagalbà [3, p.
40]. Bet kokia galimybë sudaryti santuokà, esant ðeimos teisës normø nustatyta tvarka nenutrauktai
ar nepasibaigusiai santuokai, paþeistø Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatà, pagal kurià pripaþástama tik registruota santuoka, ir monogamijos principà, joje iðreikðtà formuluote: „Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu“ [4, 38 str.].
Visos teisës sistemos, galiojusios Lietuvoje prieð 2001 m. liepos 1 d. ásigaliojant Lietuvos Respublikos civilinam kodeksui Rusijos imperijos civiliniø ástatymø X t. 1 d. [5], 1836 m. Santuokos ástatymas [6], Vokietijos imperijos civilinis kodeksas [7], RTFSR santuokos, ðeimos ir globos ástatymø
kodeksas [8], Lietuvos TSR santuokos ir ðeimos kodeksas [9] nustatë monogamijà, kurià paþeidus
santuoka buvo pripaþástama neteisëta ir netikra (naikintina, niekine bei negaliojanèia), sutuoktiniai
buvo iðtuokiami, panaikinamos visos sutuoktiniø teisës, iðskyrus iðimtis dël kalto sutuoktinio, nustatomas santykis su teisëtos santuokos sutuoktiniu ir teisë sudaryti naujà santuokà, tokioje santuokoje
ágytam turtui taikoma bendrosios dalinës nuosavybës teisë.
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, ásigaliojæs 2001 m. liepos 1 d. [10], taip pat draudþia
paþeisti monogamijos principà, nustatydamas, kad asmuo, sudaræs santuokà ir jos ástatymø nustatyta
tvarka nenutraukæs, negali sudaryti kitos santuokos. Toks ðio draudimo formulavimas 3.16 str. yra
nepakankamai tikslus, nes sàvoka „ástatymø nustatyta tvarka“ nesuteikia tikslios informacijos, kokiø
ástatymø ta tvarka yra nustatyta. Manytume, kad ði sàvoka keistina tikslesne, atitinkanèia ástatymø kûrimo technikà, t. y. turi bûti informatyvi ir tiksliai suprantama ne tik jà taikanèiøjø, bet ir asmenø, kuriems ji yra taikoma. Civilinio kodekso 3.16 str. sàvoka „ástatymø nustatyta tvarka“ keistina formuluote
„Civilinio kodekso 3.49 – 3.65 str. nustatytais pagrindais ir tvarka“: pasibaigus santuokai dël vieno ið
sutuoktiniø mirties, jà nutraukus abiejø sutuoktiniø bendru sutikimu, vieno sutuoktinio praðymu arba
dël sutuoktinio (sutuoktiniø) kaltës, taip pat pripaþinus negaliojanèia. Teisës literatûroje reiðkiama
nuomonë, kad santuoka turëtø bûti laikoma negaliojanèia ir tuo atveju, jei asmens, esanèio santuokoje ir sudariusio antràjà santuokà, pirmosios santuokos sutuoktinis mirtø [11, p. 40]. Latvijos Respublikos ðeimos teisës normos nustato, kad antroji santuoka negali bûti pripaþinta negaliojanèia, jei
pirmoji santuoka iki teismo sprendimo baigësi sutuoktinio mirtimi [12, 64 str.].
Pripaþinti santuokà negaliojanèia nuo jos sudarymo momento gali tik teismas pagal sutuoktinio, neþinojusio apie kliûtá santuokai sudaryti, prokuroro arba bet kurio kito asmens, kurio teisës ar
teisëti interesai buvo paþeisti, ieðkiná.
Civiliniame kodekse taip pat nustatytos aplinkybës, naikinanèios santuokos negaliojimà: 3.41
str. 1 d. reglamentuoja, kad teismas gali netenkinti reikalavimo pripaþinti santuokà negaliojanèia,
jeigu bylos nagrinëjimo metu iðnyko aplinkybës, pagal ðá kodeksà buvusios kliûtimi sudaryti santuokà. Mûsø nuomone, 3.41 str. 1 d. formuluotë „pagal ðá kodeksà buvusios kliûtimi sudaryti santuokà“ apima 3.12–3.17 str. nustatytas santuokos sudarymo sàlygas, ið jø – ir monogamijà. Atsiþvelgiant á tai ne tik neinformatyvi, bet ir nepakankamai tiksli formuluotë keistina á tikslesnæ: bûtina nurodyti kodekso straipsnius, reglamentuojanèius santuokos sudarymo kliûtis.
Kodeksas taip pat sureguliavo santuokos, pripaþintos negaliojanèia dël monogamijos paþeidimo, padarinius, atsiþvelgdamas á sutuoktiniø sàþiningumà sudarant santuokà: abu sutuoktiniai sàþiningi – galioja santuokos pasekmës, iðskyrus paveldëjimà, vienas sutuoktinis sàþiningas – jam pripaþástamos sutuoktinio teisës, abu sutuoktiniai nesàþiningi – netenkama sutuoktiniø teisiø ir pareigø,
ágyjama teisë atsiimti savo turtà, taip pat ir padovanotà kitam sutuoktiniui (3. 46 str.).
Ávertinus pateiktas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas dël monogamijos, bûtø
galima prieiti prie iðvados, kad kodeksas taip pat nustato monogamijà kaip pagrindinæ santuokos sudarymo sàlygà, vienà ið elementariø civilizuotai visuomenei reikalavimø, atitinkanèiø moralines nuostatas, bûtinas ðeimos funkcionavimui, taèiau tai bûtø klaidinga iðvada.
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Ástatymø leidëjas, neatsiþvelgdamas á monogamijos besàlygiðkumà sudarant santuokà, nepakankamai tiksliai nustato normas dël santuokos, sudarytos paþeidþiant monogamijos principà panaikinimo: nesuteikia teisës sutuoktiniui, þinojusiam apie tokià kliûtá santuokai sudaryti, pareikðti ieðkiná
(3.38 str. 1 d.), neleidþia perduoti teisës pareikðti ieðkiná dël santuokos pripaþinimo negaliojanèia paveldëjimo ar kitokiu bûdu (3.44 str. 1 d.), atima teisæ prokurorui pareikðti ieðkiná dël santuokos pripaþinimo negaliojanèia, kai mirðta vienas sutuoktinis (3. 44 str. 2 d.), leidþia teismui netenkinti reikalavimo pripaþinti santuokà negaliojanèia (3. 41 str. 1 d.).
Monogamijos eliminavimo elementø turi kodekso normos, nustatanèios sugyventiniø bendrà
gyvenimà, bet nenustatanèios sugyventiniø bendro gyvenimo teisiø ir pareigø, jo padariniø, jø vaikø
teisinës padëties bei sàvokos „tikslo sukurti ðeiminius santykius“ ágyvendinimo prielaidø, nedraudþianèios sugyventiniams registruoti santuokos su kitais asmenimis. Todël sugyventiniø instituto ávedimas vertintinas kaip ástatymø leidëjo esminis suklydimas, átvirtinantis bigamijà. Bandymas suteikti
sugyventiniams neregistruotos santuokos statusà destabilizuoja ðeimà, sudaro pagrindus atsirasti
neigiamiems reiðkiniams: valstybëje didëja sugyventiniø skaièius, jø vaikai pagal Lietuvos Respublikos civiliná kodeksà prilyginti nesantuokiniams vaikams, tad fiksuojamas padidëjæs nesantuokiniø
vaikø skaièius, o iðtuokø rodiklis beveik susilyginæs su iðtuokø skaièiumi.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentare [13] taip pat netiksliai aiðkinama Civilinio kodekso 3.229 str., teigiant, kad draudþiama paþeisti monogamijos principà taip pat asmenims, áregistravusiems partnerystæ, nors iki ðiol joks ástatymas dël partnerystës( sugyventiniø) registravimo nëra
priimtas ir abejojama dël partnerystës (sugyventiniø) instituto, prieðtaraujanèio Lietuvos Respublikos
Konstitucijai, tikslingumo [14].
Asmenys, norintys sudaryti baþnytinæ santuokà, taip pat privalo laikytis monogamijos reikalavimo, átvirtinto tiek Civiliniame kodekse, tiek ir Kanonø teisës kodekse [15]. 1085 kanonas nustato,
kad asmuo, kurá siejo ankstesnës santuokos ryðiai, net jei ji nebuvo panaudota, negaliojanèiai veikia
santuokà. Net jei ankstesnë santuoka yra negaliojanti ar panaikinta dël tam tikros prieþasties, tai nesudaro galimybës sudaryti kità santuokà, t. y. ankstesnës santuokos anuliavimas turi bûti juridiðkai ir
aiðkiai áformintas. Baþnytinës teisës poþiûris á monogamijà yra daug grieþtesnis nei civilinës teisës. Civilinë teisë numato iðtuokà kaip vienà ið galimybiø sudaryti kità santuokà, o baþnytinë teisë numato
dispensavimà nuo santuokinio ryðio kliûties tik kaip ypatingà iðimtá. Kanonø teisës kodekse nustatyta,
kad, jei pakrikðtytøjø asmenø santuoka buvo visiðkai panaudota, negali bûti jokio þemiðko autoriteto
nutraukta, panaikinta. Remiantis dieviðka teise, tokià santuokà gali suardyti tik vieno ið sutuoktiniø
mirtis (1141 kan.). Todël asmenys, civiline tvarka nutraukæ santuokà, kuri buvo ne tik civilinë, bet ir
baþnytinë, nors ir gali antrà kartà sudaryti santuokà civiline tvarka, nepaþeisdami monogamijos principo, registruoti baþnytinæ santuokà galës tik itin retais atvejais. Prieðingu atveju kita santuoka baþnyèioje nebus registruojama, nes tokiu atveju bûtø paþeistas monogamijos principas pagal baþnyèios
teisæ.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, ásigaliojimo ir ágyvendinimo ástatymo [16]
21 straipsnis nustato, jog nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijos ásigaliojimo iki Civilinio kodekso ásigaliojimo baþnyèios (konfesijø) nustatyta tvarka sudarytø santuokø registravimo duomenis religinës
bendruomenës ir bendrijos perduoda civilinës metrikacijos ástaigoms Lietuvos Respublikos Vyriausybës ir religiniø organizacijø susitarimo nustatyta tvarka. Dabartiniu metu tokio susitarimo nëra, todël ir
tokiø duomenø Civilinës metrikacijos ástaigos neturi. Bûsimieji sutuoktiniai, ketinantys sudaryti santuokà civiline tvarka, privalo pateikti paðymà áregistruoti santuokà, kuriame turi patvirtinti, kad yra
ávykdytos visos Civilinio kodekso 3.12–17 str. numatytos santuokos sudarymo sàlygos, taip pat kelintà kartà kiekvienas ið jø tuokiasi ir kiek turi vaikø [10, 3.299 str.]. Toks praðymas buvo papildytas
nauja grafa apie baþnytinës santuokos sudarymà, tai yra norintys susituokti asmenys turi nurodyti, ar
nëra sudaræ baþnytinës santuokos. Be to, civilinës metrikacijos ástaigos pareigûnai, prieð áregistruodami santuokà, privalo patikrinti, ar yra ávykdytos 3.12– 3.17 str. nustatytos santuokos sudarymo sàlygos (CK 3.20 str.), ið kuriø viena numato draudimà paþeisti monogamijos principà. Civilinës metrikacijos ástaigos pareigûnai neturi duomenø apie po 1992 m. sudarytas baþnytines santuokas ir pasikliaujama tik norinèiø susituokti sàþiningumu. Nors Civilinës bûklës aktø registravimo laikinosios taisyklës [17] numatë, kad po 1992 m. lapkrièio 2 d. sudarytos santuokos civilinës metrikacijos ástaigoje
apskaitomos, kai to pageidauja susituokusieji (Taisykliø 58 p.), prieð ásigaliojant Civiliniam kodeksui
2001 m. liepos 1 d. nei ástatymai, nei kiti teisës aktai nenustatë privalomos baþnytine tvarka sudarytos
santuokos apskaitos civilinës metrikacijos ástaigoje, nors tokios santuokos yra galiojanèios ir pripaþintos valstybës [18]. Praðyme dël santuokos sudarymo norintys susituokti asmenys yra áspëjami uþ
klaidingø duomenø pateikimà, o juos klaidingai pateikusiems grasinama atsakomybe, taèiau kokia
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teisës norma remiantis tai galëtø bûti daroma, nenustatyta. Civiliniame kodekse nëra nustatyta atsakomybë uþ monogamijos paþeidimà. Atsakomybë uþ kliûèiø santuokai sudaryti nuslëpimà minima tik
Civilinës metrikacijos taisykliø [19] 40 punkte, taèiau jame nëra konkreèiai nustatyta, kokia tai yra atsakomybë: civilinë, administracinë ar baudþiamoji. Nei Lietuvos Respublikos administraciniø teisës
paþeidimø kodekse [20], nei Lietuvos Respublikos baudþiamajame kodekse [21] nëra nustatyta atsakomybë uþ kliûèiø santuokai sudaryti nuslëpimà. Todël ði teisës spraga uþpildytina, nustatant administracinæ nuobaudà asmenims, nuslëpusiems kliûtis santuokai sudaryti, pavyzdþiui kaip tai buvo
numatyta 1996 m. pateiktame Santuokos ir ðeimos kodekso projekto 25 straipsnyje [22, p. 40].
Paþymëtina, kad monogamijos principo paþeidimas taip pat sukelia pasekmes tarpðakiniu aspektu, pavyzdþiui, sprendþiant paveldëjimo, naðliø pensijos gavimo klausimus, nes pagal Valstybiniø
socialinio draudimo pensijø ástatymo [23] 33, 34 straipsnius teisæ gauti valstybinæ socialinio draudimo
naðliø pensijà turi mirusiojo sutuoktinis. Taikant ðià nuostatà praktikoje kartais paaiðkëja, kad vienas
ið sutuoktiniø buvo paþeidæs monogamijos principà ir sudarë antràjà santuokà nenutraukæs pirmosios. Po tokio asmens (J. J.) mirties naðlës pensija 6 metus buvo mokama sutuoktinei (S. J.) ið antrosios santuokos, o po ðeðeriø metø naðlës pensijai gauti kreipësi jo sutuoktinë (J. J.) ið pirmosios
santuokos. Ðilutës rajono skyriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba priëmë sprendimà
naðlës pensijos mokëjimà nutraukti ir iðieðkoti permokà ið S. J. uþ visus ðeðerius metus [24].
Apibendrinus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normas, nustatanèias monogamijà, galime prieiti iðvadà, kad ástatymø leidëjas nepakankamai tiksliai interpretuoja monogamijà kaip santuokos sudarymo besàlyginá draudimà jà paþeisti, ávesdamas jai sàlygas: neleidþia perduoti teisës pareikðti ieðkiná dël santuokos pripaþinimo negaliojanèia paveldëjimo ar kitokiu bûdu (3.44 str. 1 d.),
atima teisæ prokurorui pareikðti ieðkiná dël santuokos pripaþinimo negaliojanèia, kai mirðta vienas sutuoktinis (3.44 str. 2 d.), neleidþia pareikðti ieðkiná dël santuokos pripaþinimo negaliojanèia sutuoktiniui, þinojusiam apie tokià kliûtá santuokai sudaryti (3.38 str.), leidþia teismui netenkinti reikalavimo
pripaþinti santuokà negaliojanèia (3.41 str. 1 d.) Be to, ávesdamas sugyventiniø institutà sudaro prielaidas bigamijai, nenustato atsakomybës uþ monogamijos paþeidimà, nors tokia atsakomybë minima
Civilinës metrikacijos taisyklëse. Atsakomybës uþ monogamijos paþeidimà nekonkretizavimas jokioje
teisës normoje vertintinas tik kaip monogamijos uþtikrinimo deklaracija. Todël teisës normos, nustatanèios sàlygas monogamijai ir apribojanèios teisæ pripaþinti santuokà negaliojanèia jà paþeidus, yra
naikintinos, formuluojant normas be iðlygø nustatanèias monogamijos besàlygiðkumà ir aiðkiai jà atskirianèias nuo kitø santuokos sudarymo sàlygø.
Lietuvos teismuose nagrinëtos bylos daþniausiai buvo susijusios su monogamijos paþeidimo
pasekmëmis ir iðnagrinëtos prieð ásigaliojant Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, taikant tada
galiojusio Lietuvos TSR santuokos ir ðeimos kodekso normas. Pavyzdþiui, Lietuvos Aukðèiausiajame
Teisme buvo iðnagrinëta byla, kurioje ieðkovas Z. Butkevièius praðë pripaþinti santuokà su atsakove
N. Butkeviè negaliojanèia, nes atsakovë nustatyta tvarka nebuvo nutraukusi savo ankstesnës santuokos, t. y. teismo sprendimo nutraukti santuokà nebuvo áregistravusi civilinës metrikacijos skyriuje. Ðià
aplinkybæ ieðkovas nurodë kaip pagrindinæ pripaþinti santuokà negaliojanèia. Lietuvos Aukðèiausiasis
Teismas, remdamasis Kodekso 42 str., nustatanèiu, kad teismui suteikiama teisë, atsiþvelgiant á konkreèias bylos aplinkybes, nepripaþinti santuokos negaliojanèia tuo atveju, jei bylos dël santuokos pripaþinimo negaliojanèia metu yra iðnykusios aplinkybës, kurios buvo santuokos sudarymo kliûtis, paliko galioti Vilniaus miesto 4-ojo apylinkës teismo sprendimà ir Vilniaus apygardos teismo nutartá, nepatenkinusiø ieðkovo ieðkinio, nes bylos nagrinëjimo metu buvo paðalintos aplinkybës, galëjusios
bûti pagrindu pripaþinti santuokà negaliojanèia [25, p. 843–845].
Monogamija, kaip santuokos sudarymo sàlyga, daþniausiai átvirtinama valstybiø civiliniuose,
ðeimos kodeksuose, atskiruose ástatymuose. Pavyzdþiui, Vokietijoje monogamija, kaip santuokos sudarymo sàlyga, átvirtinta CK 1306 str., kuriame nustatyta, kad negali bûti sudaryta santuoka, kai tarp
vieno asmens, kuris nori sudaryti santuokà su kitu asmeniu, ir treèiojo asmens egzistuoja santuoka
[26, str. 1306]. Italijos civilinis kodeksas nustato, kad në vienas asmuo, susaistytas ankstesnës santuokos ryðiais, negali sudaryti santuokos [27, str. 85, 124]. Monogamijos principas átvirtintas ir konstituciniu lygmeniu, pavyzdþiui, Tadþikistano Respublikos konstitucijoje draudþiama poligamija [28, p.
63]. Rusijos Federacijoje monogamijos principas iðreiðkiamas draudimo forma, t. y. neleidþiama sudaryti santuokos asmenims, ið kuriø bent vienas yra registruotoje santuokoje, ir kuri suprantama kaip
ástatymø tvarka nepasibaigusi ankstesnë santuoka. Faktiniai (neáregistruoti) santuokiniai santykiai
nëra kliûtis santuokos registracijai [29, p. 95].
Daugelis uþsienio valstybiø monogamijos principà taip pat laiko vienu ið elementariausiø civilizuotos visuomenës reikalavimø, bûtina sàlyga, siekiant suskurti ðeimà, atitinkanèià visuomenës pri-
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paþástamas moralines vertybes, kurios bûtinos jos paþangai, todël monogamijos paþeidëjams nustato
net baudþiamàjà atsakomybæ uþ jos paþeidimà [30, p. 102; 31, p. 14,15].

Iðvados
1. Monogamija – viena ið vyraujanèiø santuokos ir ðeimos formø, vienintelë galima ir bûtina
civilizuotos visuomenës sàlyga, uþtikrinanti ðeimos pastovumà bei efektyvø jos funkcionavimà, buvo
reglamentuota visose teisës sistemose, galiojusiose Lietuvoje prieð ásigaliojant 2001 m. liepos 1 d.
Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui: Rusijos imperijos civiliniø ástatymø X t. 1 d., 1836 m. Santuokos ástatyme, Vokietijos imperijos civiliniame kodekse, RTFSR santuokos, ðeimos ir globos ástatymø kodekse bei Lietuvos TSR santuokos ir ðeimos kodekse. Ðie teisës aktai numatë pasekmes uþ
monogamijos paþeidimà: santuoka buvo pripaþástama neteisëta ir netikra (naikintina, niekine bei negaliojanèia), sutuoktiniai buvo iðtuokiami, panaikinamos visos sutuoktiniø teisës, su iðimtimis dël kalto
sutuoktinio, nustatomas santykis su teisëtos santuokos sutuoktiniu ir teisë sudaryti naujà santuokà,
tokioje santuokoje ágytam turtui taikoma bendrosios dalinës nuosavybës teisë.
2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, ásigaliojæs 2001 m. liepos 1 d., taip pat draudþia paþeisti monogamijos principà, nustatydamas, kad asmuo, sudaræs santuokà ir jos ástatymø nustatyta
tvarka nenutraukæs, negali sudaryti kitos santuokos. Toks ðio draudimo formulavimas 3.16 str. yra
nepakankamai tikslus, todël jame vartojama sàvoka „ástatymø nustatyta tvarka“ keistina formuluote
„Civilinio kodekso 3.49 str.–3.65 str. nustatytais pagrindais ir tvarka“: pasibaigus santuokai dël vieno
ið sutuoktiniø mirties, jà nutraukus abiejø sutuoktiniø bendru sutikimu, vieno sutuoktinio praðymu arba
dël sutuoktinio (sutuoktiniø) kaltës, taip pat pripaþinus negaliojanèia.
3. Apibendrinæ Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normas, nustatanèias monogamijà, galime prieiti iðvadà, kad ástatymø leidëjas nepakankamai tiksliai interpretuoja monogamijà kaip santuokos sudarymo besàlyginá draudimà jà paþeisti, ávesdamas jai sàlygas: neleidþia perduoti teisës pareikðti ieðkiná dël santuokos pripaþinimo negaliojanèia paveldëjimo ar kitokiu bûdu (3.44 str. 1 d.),
atima teisæ prokurorui pareikðti ieðkiná dël santuokos pripaþinimo negaliojanèia, kai mirðta vienas sutuoktinis (3.44 str. 2 d.), neleidþia pareikðti ieðkiná dël santuokos pripaþinimo negaliojanèia sutuoktiniui, þinojusiam apie tokià kliûtá santuokai sudaryti (3.38 str.), leidþia teismui netenkinti reikalavimo
pripaþinti santuokà negaliojanèia (3.41 str. 1 d.). Be to, ávesdamas sugyventiniø institutà sudaro prielaidas bigamijai.
4. Asmenys, norintys sudaryti baþnytinæ santuokà, taip pat privalo laikytis monogamijos reikalavimo, átvirtinto tiek Civiliniame kodekse, tiek ir Kanonø teisës kodekse. Baþnytinës teisës poþiûris á
monogamijà yra daug grieþtesnis nei civilinës teisës: asmenys, civiline tvarka nutraukæ santuokà, kuri
buvo ne tik civilinë, bet ir baþnytinë, nors ir gali antrà kartà sudaryti santuokà civiline tvarka, nepaþeisdami monogamijos principo, registruoti baþnytinæ santuokà galës tik itin retais atvejais. Prieðingu
atveju kita santuoka baþnyèioje nebus registruojama, nes tokiu atveju bûtø paþeistas monogamijos
principas pagal baþnyèios teisæ.
5. Ástatymø leidëjas nenustato atsakomybës uþ monogamijos paþeidimà, nors tokia atsakomybë minima Civilinës metrikacijos taisyklëse. Atsakomybës uþ monogamijos paþeidimà nekonkretizavimas jokioje teisës normoje vertintinas tik kaip monogamijos uþtikrinimo deklaracija. Todël ði teisës spraga uþpildytina, nustatant administracinæ nuobaudà asmenims, nuslëpusiems kliûtis santuokai
sudaryti.
6. Monogamijos principo paþeidimas taip pat sukelia pasekmes tarpðakiniu aspektu, pavyzdþiui, sprendþiant paveldëjimo, naðliø pensijos gavimo klausimus, todël teisës normos, nustatanèios
sàlygas monogamijai ir apribojanèios teisæ pripaþinti santuokà negaliojanèia jà paþeidus, yra naikintinos, formuluojant normas be iðlygø nustatanèias monogamijos besàlygiðkumà ir aiðkiai jà atskirianèias nuo kitø santuokos sudarymo sàlygø.
7. Monogamija, kaip santuokos sudarymo sàlyga, daþniausiai átvirtinama valstybiø civiliniuose
(Vokietija, Italija), ðeimos (Rusija) kodeksuose, atskiruose ástatymuose, taip pat ir konstituciniu lygmeniu (Tadþikistano Respublika). Daugelis uþsienio valstybiø monogamijos principà laiko vienu ið
elementariausiø civilizuotos visuomenës reikalavimø, bûtina sàlyga, siekiant sukurti ðeimà, atitinkanèià visuomenës pripaþástamas moralines vertybes, kurios bûtinos jos paþangai, todël monogamijos
paþeidëjams nustato net baudþiamàjà atsakomybæ uþ jos paþeidimà (Anglija).
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Interpretation Peculiarities of Family Law Rules Determining Monogamy
and their Violation Consequences
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SUMMARY
In society development marriage relations did not restrain to one man and woman couple: there also
existed families of one man with a few women (polygyny) and one woman with a few men (polyandrous). In
other words, there are still very few societies where a man can have a number of wives or vice versa. With the
intensity of society civilization processes, involving more spheres of society movement, marriage relations and
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fundamentals of family creation have changed immensely. Monogamy has become dominant as marriage and
family form, the only possible and obligatory condition of progressive society, ensuring family stability and its
effective functioning.
This article analyzes Civil Code norms determining monogamy as a material condition for marriage
contraction and the main principle of the legal regulation of family relationships. The analysis of Civil Code
norms and court practice allows to draw several conclusions and introduce suggestions how to solve and
eliminate gaps in the law system as they interfere with the effective realization of legal norms.
In generalization, the fundamental provisions of legal norms regulating monogamy and responsibility of
its violation valid until the establishment of Civil Code are presented.
Moreover, the article discloses the content of legal norms forwardly regulating monogamy in foreign
countries and formulates their evaluation.
Accomplishing the above – mentioned researches it could be made a conclusion that although Civil
Code determines monogamy as one of the basic conditions in marriage contraction, legislators, court and
expositors interpret it differently, irrespective of its absoluteness neither while applying legal norms, neither while
striving to reestablish its violations. Yet there is no defined responsibility for monogamy violation, cohabitant
institution is declared, and there still exists indifference to monogamy violation negative influence to human
rights.
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