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Pratarmė

Šio leidinio tikslas – išsamiai ir argumentuotai atskleisti lietuvos 
respublikos politinių partijų finansavimo teisinio reglamentavimo 
sistemą, t. y. teorinius ir konstitucinius jos sampratos pagrindus (me-
todines prieigas), ją suponuojančias vertybes, principus ir normas, 
taip pat teoriškai moksliškai diskutuotinus ar atitinkamu lygmeniu 
(Konstitucijos, įstatymų požiūriu) kritiškai vertintinus ir tobulintinus 
jos aspektus. 

Pagrindine tyrimo kryptimi (siejamąja gija) gali būti laikomas gina-
mai hipotezei prilygstantis nusistatymas, kad, (1) vadovaujantis tam ti-
kra partijų esmės, prigimties, paskirties, funkcijų ir jas atitinkančių fi-
nansų specifikos samprata, (2) netgi nesant aiškių 1992 m. spalio 25 d. 
priimtos Konstitucijos nuostatose suformuluotų paskatų ar dingsčių ir 
(3) esant akivaizdžiam Konstitucinio teismo 1993–2011 m. jurispru-
dencijos aptakumui ir kūrybiniam pasyvumui (partijų ir jų finansavi-
mo specifikos ir reikšmės sampratos atžvilgiu), (4) vangioje ir nenuo-
seklioje įstatymų leidėjo teisinėje kūryboje (partijų teisinės padėties 
elementu esančio jų finansų koncepcijos atžvilgiu) maždaug nuo 1999 
ir 2000 m. sankirtos visgi galima (objektyviai derėtų) įžvelgti savitą 
partijų finansavimo teisės sistemą (jos posistemius ar „normų blokus“, 
institutus, šaltinius, reglamentavimo dalyką ir metodus, tobulinimo 
ar „griežtinimo“ tendencijas), kurią (5) konstruojant ir plečiant (įtvir-
tinant viešojo tiesioginio finansavimo didinimo ar viešųjų pirkimų 
išlygas) būtina paisyti partijų prigimties ir funkcijų, o ją aiškinant ir 
taikant vyriausiojoje rinkimų komisijoje ir juo labiau teismuose turi 
būti atsižvelgiama į toje sistemoje atsispindintį viešosios ir privatinės 
teisės suponuojamų principų (metodinių prieigų) persipynimą. 

Pagal pirminį sumanymą šį leidinį turėjo sudaryti šių eilučių au-
toriaus ir kitų valstybių teisės mokslininkų tam tikroje konferencijoje 
perskaityti pranešimai. jų rinkinį ketinta išleisti 2007 m., bet dėl įvai-
rių objektyvių ir subjektyvių priežasčių nepavyko to padaryti. Kad ir 
kaip būtų, galutinis sumanymo variantas, palyginti su pirminiu, yra 
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nepalyginti platesnio turinio ir apimties: šių eilučių autoriaus išplėtotas 
tyrimas daugiau ar mažiau išsiskiria monografijai būdingais požymiais, 
o planuojamą tęsinį, t. y. sąlygiškai 2 knygą (ji bus leidžiama atskirai, 
t. y. papildomai), sudarys minėtoje konferencijoje kitų valstybių moks-
lininkų perskaityti pranešimai ir priedas. 

atsižvelgiant į tai, svarbu pažymėti, jog retai pasitaiko, kad, ke-
tvertą ar penketą metų vėluojant parengti ir išleisti leidinį, netikėtai 
paaiškėja, jog anaiptol nevėluojama, o uždelsimas ar užgaišimas gali 
atsipirkti ir netgi apsaugoti nuo grėsusio publikacijos aktualumo su-
menkėjimo pasikeitus partijų finansavimą reglamentuojančioms teisės 
normoms, kaip tai įvyko dėl seimo 2010 m. gegužės 18 d., 2011 m. 
gruodžio 6 d. ir 2013 m. lapkričio 26 d. teisinės kūrybos. žinoma, 
šių eilučių autoriaus tyrimas netrukus taip pat gali nutolti nuo kin-
tančių lietuvos teisinių realijų seimui priėmus (senokai) planuojamą 
ir rengiamą rinkimų kodeksą (konstitucinį įstatymą), kuriame bus 
kitaip reglamentuotas politinių kampanijų finansavimas. nepaisant to, 
svarbu pažymėti, kad jei šio leidinio pirminis variantas būtų pasirodęs 
2007, 2008 ar 2009 m., jo skirsniai, skirti lietuvos respublikoje ga-
liojančiai partijų finansavimo teisei, netrukus būtų netekę aktualumo 
dėl seimo 2010 m. gegužės 18 d. naujai suredaguoto Politinių partijų 
ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstaty-
mo, o jei 2011 ar 2012 m. – dėl seimo 2013 m. lapkričio 26 d. naujai 
suredaguoto Politinių partijų įstatymo, taip pat priimto Politinių kam-
panijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo ir jame įtvirtinto 
naujadaro – visuomeninio rinkimų komiteto ar tą pačią dieną pakeisto 
gyventojų turto deklaravimo įstatymo, taip įtvirtinant, be kita ko, 
daugiau kaip 1 200 litų partijos nario mokesčio sumokėjusių partijos 
narių (ir jų šeimos narių) pareigą deklaruoti turtą ir gautas pajamas. Be 
to, 2013 m. lapkričio 12 d. priimtame rinkimų į Europos Parlamentą 
įstatyme įtvirtintas minėto visuomeninio rinkimų komiteto veiklos pa-
sibaigimo reglamentavimas leido tinkamai suprasti, kaip artimiausiu 
laiku vystysis Konstitucinio teismo nutarimuose atskleistas „kitų po-
litinių organizacijų“ („rinkimų asociacijų“) institutas. ne ką mažesnę 
reikšmę turi ir tos naujos įžvalgos, kurios šiame leidinyje formuluo-
jamos atsižvelgiant į kitus seimo pastarųjų metų teisinės kūrybos po-
kyčius, pvz., (a) įtvirtintą gyventojų galimybę skirti partijoms vieno 
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procento dydžio metinio pajamų mokesčio dalį ir (b) nustatytą draudi-
mą juridiniams asmenims skirti aukas partijoms ir jų kampanijoms, 
taip pat (c) sudarytas prielaidas netaikyti partijoms, kurių gaunami 
valstybės biudžeto asignavimai sudaro didesnę jų pajamų dalį, viešųjų 
pirkimų procedūrų. tą patį būtina pasakyti apie konstitucinės justicijos 
plėtojamos jurisprudencijos raidą, ypač lietuvos Konstitucinio teismo 
2012 m. kovo 29 d. ir lenkijos Konstitucinio tribunolo 2012 m. 
liepos 18 d. nutarimus partijų finansavimo teisinio reglamentavimo 
aspektais, kurie atspindėti šiame tyrime. 

Dauguma interneto svetainių, kurios nurodomos tyrimo išnašose, 
žiūrėtos 2013 m. rugsėjo–gruodžio mėn. Dauguma paskutinių ran-
kraščio patikslinimų ir papildymų padaryta 2013 m. pabaigoje (pvz., 
reaguojant į arno stonio vilniaus universitete apgintą disertaciją ir jos 
oponentų pastabas viešosios ir privatinės teisės atribojimo ir derinimo 
aspektais; žr. šio tyrimo 10 skirsnį). Pavieniai pakeitimai ir papildymai 
atlikti 2014 m. pavasarį. 

leidinys turėtų sudominti ne tik teisę analizuojančius ir dėstančius 
kolegas, bet ir parlamentarus ar kitus įstatymų leidybos proceso daly-
vius, vyriausiosios rinkimų komisijos narius ir bendradarbius, partijų 
narius ir vadovus, taip pat finansininkus ir aukotojus, juo labiau poli-
tologus, kitus teisės normų ir politikos proceso sąryšio tyrėjus.

Prof. dr. Egidijus Šileikis


