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S a n t r a u k a  

 

Straipsnyje siekiama atskleisti, kokių teisinių istorinių veiksnių veikiamas formavosi ir buvo įtvir-

tintas Lietuvoje šiuolaikinis prokurorų konstitucinis statusas. Išskirtinai daug dėmesio atkreipiama į 

tai, kad 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje prokurorų teisinis statusas buvo iš-

reikštas ne konstitucijose, bet teismų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose. Remiantis 1933 m. 

liepos 11 d. Teismų santvarkos įstatymu sukūrus keturių pakopų teismus, prokurorai veikė prie apy-

gardų teismų, Apeliacinių rūmų ir prie Vyriausiojo Lietuvos tribunolo. Apeliacinių rūmų prokuroras vado-

vavo apygardų teismų prokurorams ir jų padėjėjams, o Vyriausiojo tribunolo prokuroras – apygardų 

teismų ir Apeliacinių rūmų prokurorams ir jų padėjėjams bei Klaipėdos krašto teismų prokurorams. Tuo 

metu teisingumo ministras buvo vyriausias Respublikos prokuroras. Jis vadovavo Vyriausiojo tribunolo, 

Apeliacinių rūmų bei apygardų teismų prokurorams, jų padėjėjams. 

1940–1941 m. Lietuvos Respublikos teisėtvarka ir joje veikusi prokuratūra buvo sunaikintos. Tai 

nulėmė Lietuvos okupacija, dėl kurios Lietuvai buvo primesta svetimos valstybės teisinė tvarka. 1941–

1944 m. nacistinės Vokietijos okupacijos laikotarpiu, nors ir buvo atkurtas kai kurių įstatymų galioji-

mas, nacių okupacinė valdžia ribojo ir kontroliavo teismų ir prie jų veikusių prokurorų veiklą. 1944 m. re-

okupuotoje Lietuvoje vėl pradėjo galioti 1940 m. konstitucija ir įstatymai bei veikusios valstybinės ins-

titucijos. Tais pačiais pagrindais veiklą atnaujino ir prokuratūra. 

Straipsnyje konstatuojama, kad šiuolaikinė prokurorų statuso raida Lietuvos Respublikos teisi-

nėje sistemoje nagrinėtina politinių ir teisinių procesų kontekste nuo 1988 m., t. y. nuo Atgimimo lai-

kotarpio, kai buvo siekiama išsivaduoti iš TSRS politinės ir teisinės priklausomybės. Šiuo atžvilgiu ana-

lizuojant prokurorų teisinio statuso koncepcijos brendimo procesą, atkreipiamas dėmesys į 1990 m. 

kovo 11-ąją priimtą Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą bei 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos 

Respublikos Konstituciją, kurios pagrindu buvo sukurta valstybės institucijų konstrukcija. Pabrėžiama, 

kad prokuratūros teisinio statuso nustatymas valstybės valdžios institucinėje struktūroje buvo viena 

sudėtingiausių konstitucinio reguliavimo problemų, kuri spręsta ne tik rengiant Konstituciją, bet ir vė-

liau. 

 
Áþanga 

 
Lietuvos Respublikos prokuratûros raida susijusi su Lietuvos visuomenës sukurtos valstybës 

organizacijos istorija. Ðia prasme vertinant ðiuolaikinës prokuratûros statusà, t. y. funkcijas ir ágyven-
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dinamas priedermes, galima ásitikinti, kad jis vienaip arba kitaip atspindi praeitá ir, be abejo, proble-
mas, aktualias naujoje politinëje ir teisinëje erdvëje, kurioje yra Lietuva. Europos valstybiø teisiniø si-
stemø, institucijø, uþtikrinanèiø teisëtvarkà, struktûrø ávairovë rodo, kad nëra idealios teisëtvarkos, kuri 
bûtø nekintanti ir visiðkai nekvestionuojama. Reiðkiniams átakos turi socialinio gyvenimo veiksniai, ku-
rie neiðvengiamai formuoja naujø sprendimø prielaidas. Retrospektyviai vertinant dabartinæ padëtá, 
negalima nematyti, kad klausimai ir problemos, spræsti 1918–1940 m. Lietuvos Respublikoje, aktualûs 
ir dabar.  

Ðios bendrojo pobûdþio áþvalgos ðiandienos kontekste tiesiog skatina bent bendrais bruoþais 
ávertinti, kaip keitësi vienos ið svarbiausiøjø Lietuvos valstybës institucijø veiklos teisiniai pagrindai ir ta 
teisinë erdvë, kurioje ir dabar veikia, prieðkario terminija vadovaujantis, „prokuratûros darbininkai“. 
 
 

Valstybës gynëjai (prokurorai) 1918–1940 m. Lietuvos valstybës  
institucinëje struktûroje 

 
1. 1918 m. lapkrièio 2 d. Lietuvos Valstybës Laikinosios Konstitucijos pamatiniuose dësniuose 

[1], 1919 m. balandþio 4 d. Lietuvos Valstybës Laikinosios Konstitucijos Pamatiniuose Dësniuose [2], 
taip pat ir 1920 m. birþelio 2 d. Laikinojoje Lietuvos Valstybës Konstitucijoje [3] nieko neraðoma apie 
teismus, o turint galvoje tuometiná prokuratûros teisiná statusà – ir apie ðià valstybës institucijà bei jos 
pareigûnus. Ðiuo metu tik akademinëje diskusijoje beliktø svarstyti, kodël realiai veikiant teismams su 
prie jø esanèia valstybës gynëjø (prokurorø) institucija, konstitucijø kûrëjai valstybës valdþios funkci-
joms priskyrë tik ástatymø leidimà ir jø vykdymà [4, p. 146–147].  

1922 m. Lietuvos Valstybës Konstitucijoje [5] skelbiama, kad „Valstybës Valdþià vykdo Seimas, 
Vyriausybë ir Teismas“. Konstitucijos penktajame skirsnyje apibûdinant teismà nustatoma, kad „Tei-
smas sprendþia eidamas ástatymais Respublikos vardu“, „Teismo sprendimas negali bûti keièiamas 
arba naikinamas kitaip, kaip tik teismo, ástatymuose nurodyta tvarka“, „Aukðèiausiasis Teismas visai 
Respublikos teritorijai tëra vienas“. 1928 m. Lietuvos Valstybës Konstitucijoje [6] ið esmës pakartotas 
teisminës valdþios apibrëþimas, o 1938 m. Lietuvos Konstitucijoje [7] apibûdinant Valstybës valdþià 
kaip „vienatijà“ raðyta: „Teismas daro teisingumà“, „Savo veikmená atlikdamas, Teismas yra nepri-
klausomas“. Pakartojant tai, kad Aukðèiausiasis Teismas visai valstybës teritorijai yra vienas, pagaliau 
skelbiama, jog „Jis yra Vyriausiasis Tribunolas“. 

2. 1918 m. Lietuvos Valstybës Laikinosios Konstitucijos pamatiniø dësniø 24 straipsnyje átvir-
tinta, kad „Srityse, kuriose Lietuvos valstybës nëra iðleistø naujø ástatymø, laikinai palieka tie, kurie yra 
buvæ prieð karà, kiek jie neprieðtarauja Laikinosios Konstitucijos pamatiniams dësniams“. Teisinë si-
stema buvo eklektiðka ir nevientisa, nes atskirose valstybës srityse galiojo skirtingø teisiniø sistemø ir 
kultûrø ástatymai. Taigi Lietuvos teisei buvo bûdingas partikuliarizmas, kuris ypaè akivaizdþiai pasi-
reiðkë privatinëje teisëje [8, p. 142]. Pirmaisiais valstybingumo atkûrimo metais Lietuva paveldëjo tris 
civilinës teisës sistemas ir vienà baudþiamosios teisës sistemà [9, p. XV–XXVII]. 

Atkurtos Lietuvos valstybës teritorijoje tam tikram laikui iðsaugojus ikikarinius teisës ðaltinius, 
susidurta su didelëmis problemomis. Lietuvos valstybës ástatymø leidëjas ne tik sutiko su svetimos 
teisës recepcija, bet ir taikstësi su atkuriamos Lietuvos valstybës teisës ávairove bei sutiko su marga 
srièiø teise: perimama ikikarinë teisë nebuvo viena bendra visai Lietuvos teritorijai, kaip ir pati ta terito-
rija iki karo nesudarë vieno administracinio teritorinio vieneto [10, p. 313]. 

Nors kuriant valstybës organizacijos ir jos veiklos teisinius pagrindus vadovautasi esamais tei-
sës aktais, buvo pradëta ir reforma. Atkurtos Lietuvos valstybës vienas ið paveldø buvo teismo struk-
tûra, átvirtinta Rusijos 1864 m. lapkrièio 20 d. Teismø statute. Teismø sistemos, galiojusios iki Pirmojo 
pasaulinio karo, netrukus atsisakyta. 1918 m. lapkrièio 28 d. Lietuvos valstybës taryba priëmë Laiki-
nàjá Lietuvos teismø ir jø darbo sutvarkymo ástatymà [11]. Ðiuo aktu nustatyta trijø pakopø teismø si-
stema: taikos teisëjai [12, p. 1], apygardø teismai, Vyriausiasis tribunolas. 

Apygardos teismai buvo steigiami kuriame nors apygardos (buv. gubernijos) mieste. Prie apy-
gardos teismø veikë valstybës gynëjai (prokuratoriai). Aukðèiausioji teismo institucija buvo Vyriausia-
sis Lietuvos tribunolas, kurio bûstinë turëjo bûti Vilniuje, taèiau dël visiems þinomø istoriniø aplinkybiø 
pradëjo dirbti Kaune 1919 m. birþelá. Prie Vyriausiojo Lietuvos tribunolo taip pat buvo valstybës gynë-
jai ir jø padëjëjai. Iðplëtus Vyriausiojo Lietuvos tribunolo jurisdikcijà ir Klaipëdos kraðtui, nustatyta, kad 
Klaipëdos kraðto Vyriausiasis valstybës gynëjas priklauso Vyriausiojo Lietuvos tribunolo Valstybës 
Gynëjui [13].  
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Taikos teisëjus, teismo tardytojus ir Valstybës Gynëjo padëjëjus galëjo skirti ir ðalinti teisin-
gumo ministras, o Vyriausiojo Lietuvos tribunolo, apygardos teismo pirmininkus, narius ir Valstybës 
Gynëjus skyrë ir atleido Valstybës tarybos prezidiumas (nuo 1919 m. balandþio 4 d. Lietuvos Valsty-
bës Laikinosios Konstitucijos Pamatiniø Dësniø ásigaliojimo – Valstybës Prezidentas) teisingumo mi-
nistrui pasiûlius. 

3. Teismø ir prie jø esanèiø Valstybës Gynëjø veikla pradëta vykdyti 1918 m. pabaigoje. Pirmieji 
apygardø teismai ásteigti buvusiose Vilniaus, Gardino, Kauno ir Suvalkø gubernijose. Vilniuje ir Gar-
dine teismai ir Valstybës Gynëjai darbo nepradëjo, o Suvalkø apygardos teismas ið karto turëjo keltis á 
Marijampolæ. 

Vyriausiojo Lietuvos tribunolo prokuratûra pradëjo savarankiðkai veikti tik nuo 1921 m. vasario 
mën., o Valstybës Gynëju oficialiai paskirtas Jurgis Kalvaitis [14, p. 168–169].  

Kauno apygardos teismo prokuratûra ásteigta 1919 m. vasario mën. Pirmuoju Valstybës Gynëju 
paskirtas Kazys Samajauskas, o vëliau – Rapolas Skipitis. Tuo metu Kauno apygardos teismo Valsty-
bës Gynëjas ëjo ir Vyriausiojo Lietuvos tribunolo Valstybës Gynëjo pareigas. Jam pradëjo talkinti 
Valstybës Gynëjo padëjëjai. Pirmaisiais padëjëjais paskirti Oskaras Büchleris, kuris silpnai mokëjo 
lietuviø kalbà, o rusiðkai visiðkai nemokëjo, ir Sergëjus Ðeremetevskis, kuris visai nemokëjo lietuviø 
kalbos ir maþai mokëjo vokieèiø kalbà. Raðtinës tarnautojai buvo priversti versti vienus dokumentus ið 
vienos kalbos á kità. Valstybës Gynëjo padëjëjø þinioje buvo atitinkamø nuovadø teismo tardytojai. Kai 
kada ðias funkcijas vykdë teismo teisëjai.  

1918 m. gruodþio 10 d. pradëtas organizuoti Suvalkø (vëliau – Marijampolës) apygardos tei-
smas, o pirmuoju Valstybës Gynëju paskirtas Juozas Brazaitis. Ðiauliø apygardos teismo prokuratûra 
pradëjo kurtis tik 1922 m. rugpjûèio 21 d., kai á jà dirbti atvyko Valstybës Gynëjas J. Brazinskas. 1924 
m. vasario 11 d. Panevëþio miesto taryba kreipësi á teisingumo ministrà praðydama ásteigti Panevëþio 
apygardos teismà. Rugsëjo 3 d. Kauno apygardos teismas nutarë ásteigti Panevëþyje savo skyriø, o 
1925 m. balandþio 3 d. ástatymo pagrindu sukurtas atskiras Panevëþio apygardos teismas. 

Tuo metu Valstybës Gynëjø funkcijos buvo apibûdinamos taip: „Kiekviename Ap. Teisme yra 
Valstybës Gynëjas (prokuroras) ir keletas jo padëjëjø. Valstybës gynëjai tai teismo valdininkai, ku-
riems pavesta kovoti su nusikaltimais; taigi, jie neturi jokio reikalo su civilinëmis, o vien tik su krimina-
linëmis bylomis. V. Gynëjai gauna praneðimus ið policijos apie visus þymesnius nusikaltimus, priþiûri 
policijos darbà kovoje su nusikaltimais, seka tardymà, tardymui pasibaigus raðo kaltinamàjá aktà ir 
pagalios teismo posëdy þodþiu (prakalba) árodinëja teisiamojo kaltæ ir reikalauja ið teismo jam baus-
mës“ (...) „Prokuratûra kriminalinëse bylose ir yra viena ið proceso ðaliø, arba ðalis, kuri kaltina nusi-
kaltëlá. Vadinasi, baudþiamosiose bylose pati valstybë per prokuratûrà ateina pagalbon nuskriaustam 
(apvogtam, apiplëðtam, apgautam, suþeistam ir t. t.). Valstybë taip daro ne tik atskiram asmeniui, bet 
ir visai valstybei, kuri privalo saugoti visuomenæ nuo nusikaltimø ir nusikaltëliø“ (...) „Toliau prokuratû-
rai priklauso teisë kelti bylas prieð valdininkus: be Valstybës Gynëjo parëdymo jokio valdininko tarny-
binë byla negali bûti iðkelta. Prokuratûra turi savo þinioje kalëjimus, priþiûrëdama, kad nuteistieji at-
liktø paskirtà jiems bausmæ. Pagalios, Valstybës Gynëjams priklauso policija, kiek ji veikia kovodama 
nusikaltimø srityje“ [12, p. 23]. 1926 metais Lietuvoje prie teismø buvo 21 Valstybës gynëjas ir padë-
jëjas [12, p. 24]. 

Jau minëjome, kad prokuratûros steigimosi laikotarpiu reikëjo spræsti labai daug materialiniø, 
finansiniø, profesionaliø darbuotojø paieðkos, darbo sutvarkymo, galiojanèiø ástatymø praktinio tai-
kymo problemø. Vokieèiø okupacinës valdþios likuèiai formaliai ðalinosi nuo valdþios ágyvendinimo 
funkcijø, taèiau ir tada areðtuodavo asmenis nepraneðdami apie tai Valstybës Gynëjui, o þmonës tik 
laipsniðkai pradëjo pasitikëti nauja valdþia ir, aiðku, prokuratûra. Teisinë tvarka stiprëjo. Aktyviau ir 
kvalifikuoèiau pradëjo veikti policija (milicija), teismo tardytojai.  

Nors darbo vis daugëjo, taèiau kvalifikuotø prokuratûros darbuotojø buvo nedaug. Reikëjo ne-
delsiant spræsti ir ðiuos klausimus. Ðiuo tikslu 1919 m. gruodþio 11 d. Lietuvos Valstybës Taryba pri-
ëmë Teismo kandidatø ástatymà, pagal kurá apygardø teismuose buvo suteikiamas minimalus profe-
sinis iðsilavinimas asmenims, kurie vëliau galëjo bûti paskirti eiti teismo tarnautojø, taikos teisëjø, tei-
smo tardytojø pareigas. Ðie teismø kandidatai mokësi pas taikos teisëjus, teismo tardytojus, Valsty-
bës Gynëjus, apygardø teismø raðtinëse. Be praktinio darbo, kandidatai turëjo susipaþinti su teisës 
teorija, civiline ir baudþiamàja teise bei atitinkamo proceso teise, Romos teise, teisës enciklopedija. 
Susipaþinæ su teoriniu mokymu ir praktiniu darbu, teismo kandidatai galëjo bûti skiriami á Valstybës 
Gynëjø padëjëjø ir á kitas pareigas teismuose [15].  

Dël neprofesionalumo buvo painiojamos apygardos teismø, taikos teisëjø, prokuratûros kom-
petencijos, o pas teismo tardytojus susikaupë gausybë bylø. Ðtai kaip atrodë ta tikrovë Ðiauliø apy-
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gardos teisme: „Teismas neturëjo posëdþiø salës; posëdþiai vykdavo arba raðtinëje, arba teismo na-
riø kambariuose, o publika daþnai turëdavo pereiti per prokuratûros raðtinës kambará ir kliudydavo 
darbà. Kartais net reikëdavo kovoti su teismo nariais dël vietos prie stalo... Pasitarimo kambario tei-
sëjai irgi neturëjo, ateidavo tartis á valstybës gynëjo ir padëjëjø bendrà kamerà, ir tuomet reikëdavo 
arba nutraukti darbà ir pasiðalinti, arba nenoromis klausytis pasitarimo paslapties“ [14, p. 184]. 

Bendrais bruoþais jau minëjome, kokiø problemø kilo teisinëje sistemoje. Galima pridurti tai, 
kad nebuvo ne tik naujø teisës aktø, taèiau ir ne visi turëtieji iðversti ir á lietuviø kalbà. 1930 m. J. Byla 
raðë: „Bet ðiandien jau ateina á Teismà dirbti þmonës, kurie rusø kalbos nemoka, nes jos mokëjimas 
gimnazijoj bei Universitete nebuvo privalomas. To maþa, 1929 metais lapkrièio 12 d. iðëjo „Baudþ. 
proceso ástatymo pakeitimas“, kuris suteikë policijai ir kitiems administracijos organams teisæ daryti 
kvotas tomis paèiomis taisyklëmis kaip ir rengiamàjá tardymà, prilygindamas kvotas rengiamojo tar-
dymo veiksmams. Tokiose sàlygose yra svarbu ir bûtina turëti Baudþ. proceso ástatymo vertimà á lie-
tuviø kalbà“ [16, p. 3]. 

Nors Lietuvos kariuomenë ákurta 1918 m. lapkrièio 23-àjà, taèiau specialus teismas ásteigtas tik 
1919 metø liepos 7-àjà [17, p. 11]. Pirmuoju Armijos teismo pirmininku buvo paskirtas gen. leit. P. 
Ðniukðta, o prokuroru – J. Brazaitis. Vëliau karo prokuroro pareigas ëjo majoras Þalkauskas, o proku-
rorø padëjëjais – pulk. leit. J. Papeèkys, pulk. J. Byla, maj. Mieþelis, kap. Matulevièius, kap. Gudavi-
èius [17, p. 78]. 

4. 1933 m. liepos 11 d. paskelbtas naujas Teismø santvarkos ástatymas [17], kuriuo reformuota 
ir sukurta keturiø pakopø teismø sistema: apylinkiø teismai, apygardø teismai, Apeliaciniai rûmai, Vy-
riausiasis Lietuvos tribunolas. Teismø Valstybës Gynëjai buvo pavadinti prokurorais, o buvæ Valstybës 
Gynëjø padëjëjai – prokurorø padëjëjais. Atkreiptinas dëmesys á tai, kad prie apylinkiø teismø proku-
rorø nebuvo. Apeliaciniø rûmø prokurorui buvo pavesta vadovauti apygardø teismø prokurorams ir jø 
padëjëjams, o Vyriausiojo Tribunolo prokuroro jurisdikcijai priklausë vadovavimas apygardø teismø ir 
Apeliaciniø rûmø prokurorams ir jø padëjëjams bei Klaipëdos kraðto teismø prokurorams. 

Teisingumo ministras pagal ástatymà buvo vyriausias Respublikos prokuroras. Jis vadovavo Vy-
riausiojo tribunolo, Apeliaciniø rûmø bei apygardø teismø prokurorams, jø padëjëjams ir juos „priþiû-
rëjo“. Ministras prokurorams ir jø padëjëjams galëjo reikðti áspëjimus ir papeikimus, teikti Respublikos 
Prezidentui perkelti juos á kitas prokuroro tarnybos vietas, taip pat priimti ir atleisti ið pareigø. Proku-
rorø ir jø padëjëjø veiksmai, nesuderinami su jø garbe, buvo nagrinëjami Teisëjø drausmës teisme. 
Tokiose drausmës bylose kaltinamojo gynëju galëjo bûti tik prokuroras arba prokuroro padëjëjas.  

Pagal tuo metu galiojusius baudþiamuosius, baudþiamojo proceso, civilinius ir civilinio proceso 
ástatymus reikðmingas funkcijas vykdë Valstybës Gynëjø padëjëjai, o vëliau – prokurorø padëjëjai. 
Teismø santvarkos ástatyme buvo numatyta, kad padëjëjams vadovavo ir juos „priþiûrëjo“ prokuroras 
ir dirbo tà prokuroro darbà, kurá jiems pavedë prokurorai. Paminëtinos kai kurios prokurorø padëjëjø 
funkcijos: priþiûrëti visø rûðiø policijà tiriant nusikaltimus; priþiûrëti kalëjimus ir namus suimtiesiems; 
priþiûrëti apylinkiø ir kai kuriø apygardø tardytojus; suraðyti kaltinamuosius aktus arba iðvadas; prirei-
kus suraðyti apeliacinius, kasacinius ir atskiruosius protestus [19, p. 490].  

Valstybës Gynëjai, o vëliau – prokurorai buvo labai svarbi valstybës institucijø, ágyvendinanèiø 
teisingumà ir uþtikrinanèiø teisinæ tvarkà, grandis. Ketvirtajame praëjusio amþiaus deðimtmetyje susi-
formavo ir sklandþiai veikë teismø sistema, kurios dalis buvo prokurorai. Kvalifikuotø teisininkø rengi-
mas Vytauto Didþiojo universitete taip pat buvo svarbi sàlyga gerinti visø Lietuvos teisiniø institucijø 
veiklà. Nors labai vëluota rengiant savarankiðkus kodifikuotus teisës aktus, taèiau ir ðis darbas spar-
tëjo. Galima konstatuoti, kad per ðá valstybingumo tarpsná sukurta ir pradëta ágyvendinti tos sistemos 
mokslinë ir praktinë bazë. Ðá darbà 50-èiai metø nutraukë 1940 m. prasidëjusios okupacijos ir aneksija 
[9, p. XXVIII]. 
 

Prokuratûra 1940–1990 metø okupacijos metais 
 

1940–1941 metais Lietuvos Respublikos teisëtvarka ir joje veikusi prokuratûra ið esmës buvo 
sunaikinti. Profesorius M. Romeris raðë: „Èia gi Lietuvoje ávykæs perversmas perkëlë politinæ galià á 
svetimos valstybës valdanèiøjø socialiniø jëgø rankas. Ir Lietuvos valstybës Konstitucija drauge su 
paèia valstybe tebuvo jau tiktai spekuliatyvinis þaislas tose rankose ðiø svetimø veiksniø tikslams. Kiek 
jos raida ðiems tikslams tiko, tiek ji galëjo bûti nereformuojama, taèiau tatai reikðmës ir svarbos netu-
rëjo“ [20, p. 21]. 

Nors kurá laikà formaliai laikytasi 1938 m. Lietuvos Konstitucijos, taèiau represiniø politiniø 
veiksmø turiná lëmë svetimos valstybës karinë politinë galia ir valia. Respublikos Prezidento pareigas 
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einantis Ministras Pirmininkas J. Paleckis 1940 m. birþelio 27 d. aktu paleido Seimà nuo 1940 m. lie-
pos 1 d. [21]. Tà paèià dienà buvo paskelbtas Laikinas teismø santvarkos ástatymo pakeitimas [22]. 
Ðio akto pagrindinis tikslas buvo atleisti ið pareigø to meto teismo darbuotojus ir sudaryti sàlygas as-
menims, neturintiems reikiamo iðsilavinimo, tapti teismo pirmininku, pavaduotoju arba skyriaus pirmi-
ninku, teisëju, teismo tardytoju, teismo kandidatu, prokuroru arba jo padëjëju. Á nurodytas pareigas 
galëjo bûti skiriami arba dirbti advokatu priimami asmenys, kurie „yra pasiruoðæ tam teismo darbui“, 
nors ir neturëjo Teismø santvarkos ástatyme nustatyto mokslo cenzo, atitinkamos tarnybos staþo, ne-
buvo iðlaikæ teisëjo egzamino. Teisingumo ministras galëjo pavesti eiti apylinkës teisëjo, apygardos 
teismo prokuroro padëjëjo arba apylinkës tardytojo pareigas teismo kandidatui, kuris nors ir nebuvo 
iðlaikæs teisëjo egzamino, taèiau „yra pasiruoðæs tam teismo darbui“. Teismo pirmininkas, pavaduo-
tojas arba skyriaus pirmininkas, teisëjas arba teismo tardytojas „dël teisingumo darymo naudos“ be 
jø sutikimo galëjo bûti atleisti ið tarnybos ir perkelti á þemesnes pareigas.  

Teisingumo ministro P. Pakarklio teikimu Respublikos Prezidento pareigas einantis Ministras 
Pirmininkas J. Paleckis 1940 m. liepos 1 d. aktu atleido ið pareigø daugelá vadovaujanèiø prokuratû-
ros darbuotojø centre ir vietose [23, p. 13–14].  

Nuo 1940 m. rugpjûèio 3 d., kai Lietuva buvo prijungta prie TSRS, jos teritorijoje ásigaliojo 1936 
m. TSRS Konstitucija, vadinamoji Stalino konstitucija, taip pat Sàjungos ástatymai ir kiti teisës aktai, 
iðskyrus tuos, kuriø laikinai nebuvo galima taikyti dël skirtingø „naujos respublikos“ sàlygø. 1940 m. 
rugpjûèio 25 d. Liaudies seimas priëmë LTSR Konstitucijà (Pagrindiná Ástatymà), kuri besàlygiðkai tu-
rëjo atitikti TSRS Konstitucijà [24]. 

Toje Konstitucijoje buvo átvirtinta, kad teisingumà Lietuvoje vykdo Lietuvos TSR Aukðèiausiasis 
Teismas, apskrièiø ir liaudies teismai, taip pat specialûs TSRS teismai. Aukðèiausiajam Teismui pa-
vesta „teismo organø teisminio darbo prieþiûra“. Aukðèiausiàjá Teismà turëjo rinkti Aukðèiausioji Ta-
ryba, o apskrièiø teismus rinko apskrièiø darbo þmoniø atstovø Tarybos. Liaudies teismus rinko 
miesto, valsèiaus pilieèiai. Buvo ávestas „liaudies tarëjø“ institutas. Pagal ðià Konstitucijà prokuratûros 
funkcija buvo suformuluota taip: „Vyriausia prieþiûra, kad visi Liaudies komisariatai (ministerijos – J. 
Þ.) ir jø priklausomos ástaigos, lygiai kaip atskiri tarybiniai asmenys, o taip pat pilieèiai tiksliai vykdytø 
ástatymus, Lietuvos TSR teritorijoje atliekama tiek TSRS Prokuroro betarpiðkai, tiek per Lietuvos TSR 
Prokurorà“. Lietuvos TSR prokurorà skyrë TSRS prokuroras. Apskrièiø ir miestø prokurorus galëjo 
skirti Lietuvos TSR prokuroras TSRS prokuroro patvirtinimu. Buvo deklaruojama, kad prokuratûros 
institucijos savo funkcijas vykdo nepriklausomai „nuo bet kuriø vietiniø organø, klausydamos tik TSRS 
prokuroro“. 

Organizuojant teismø sistemà, laikytasi 1938 m. TSRS, sàjunginiø ir autonominiø respublikø 
teismø santvarkos ástatymo. Panaikintas Vyriausiasis Lietuvos tribunolas, Apeliaciniai rûmai ir apylin-
kiø teismai. Sugriovus Lietuvos prokuratûrà, naujoji sistema pradëjo vykdyti savo funkcijas kaip sudë-
tinë TSRS prokuratûros dalis. Vadovaujantis TSRS ástatymais, paskirti LTSR prokuroras, apskrièiø ir 
miestø prokurorai. TSRS Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940 m. lapkrièio 6 d. ásaku ir 1940 m. 
lapkrièio 30 d. Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo ásaku Lietuvos teritorijoje laikinai 
ásigaliojo RTFSR baudþiamasis ir Baudþiamojo proceso kodeksai. Nustatyta, kad iki 1940 m. liepos 21 
d. iðspræstos baudþiamosios bylos, jei jø nuosprendþiai neávykdyti, turëjo bûti perspræstos pagal 
RTFSR baudþiamàjá kodeksà. Pagal ðá kodeksà imta bausti ir uþ veikas, padarytas Nepriklausomoje 
Lietuvoje dar iki okupacijos, áskaitant ir tas, kurios tada nebuvo laikomos nusikalstamomis. Tai buvo 
brutaliausias teisës principø ir teisingumo paneigimas [10, p. 458–459].  

Naciø okupuotoje Lietuvoje 1941 m. liepos 2 d. Laikinojo Lietuvos Ministrø kabineto nutarimu 
buvo panaikinti TSRS pirmosios okupacijos metu Lietuvoje taikyti ástatymai ir atkurti Lietuvos Respub-
likos ástatymai, galiojæ iki 1940 m. birþelio 15 d. Ëmë veikti Lietuvos teismai, iðskyrus Vyriausiàjá tribu-
nolà. Vokieèiø administracija 1941 m. liepos 28 d. paskelbë apie civilinës okupacinës valdþios ástei-
gimà. Lietuvos ástatymai palikti galioti teismø ir administracijos srityse.  

Vadovaujantis okupacinës valdþios potvarkiais, Lietuvos teritorijoje ásteigti Vokieèiø teismas, 
veikæs prie generalinio komisaro Kaune, ir bendras visai Lietuvai Ypatingasis teismas, veikæs prie Vo-
kieèiø teismo. Aukðtesnë teismo instancija uþ ðiuos teismus buvo Vokieèiø vyriausiasis (aukðtesnysis) 
teismas Rygoje. Prie Vokieèiø teismo ástaigos ir skyriø ásteigta prokuratûra. Ji atliko kaltinamosios ins-
titucijos funkcijas ir prie Ypatingojo teismo. Ðiø teismø teisëjus ir prokurorus skyrë Lietuvos generali-
nis komisaras. Visi ðie trys teismai sprendë Vokietijos pilieèiø, vokieèiø tautybës asmenø bylas, taip 
pat gyventojø baudþiamàsias ir civilines bylas, kurios, vokieèiø prokuroro nuomone, buvo susijusios 
su vokieèiø interesais ir domino juos. Per visà okupacijos laikotarpá vokieèiø civilinë valdþia leido ávai-
rius potvarkius, kuriais siekë Lietuvos teismø kompetencijà apriboti, o vokieèiø – iðplësti. Vokieèiø tei-
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smo prokuroras galëjo bet kada pareikalauti ið Lietuvos teismo ástaigos atsiøsti jam bet kurià bylà su-
sipaþinti. Tai labai ribojo buvusiø teismø kompetencijà ir sunkino jø darbà [10, p. 463]. 

1944 m. reokupuotoje Lietuvoje atkurtas 1940 m. Konstitucijos ir ástatymø galiojimas, veikusios 
valstybinës institucijos. Tais paèiais pagrindais veiklà atnaujino ir prokuratûra. 
 
 

Prokuratûros rekonstrukcijos projektai 1988–1990 m. 
 

Þvelgiant á Lietuvos Respublikos prokuratûros ðiuolaikinio konstitucinio statuso raidà, iðskirtini 
keli laikotarpiai. Yra prielaidø atskirai paminëti pirmàjá etapà, t. y. nuo 1988 metø iki Lietuvos Respub-
likos Laikinojo Pagrindinio Ástatymo priëmimo.  

1988 m. birþelio 3 d. Lietuvos TSR Mokslø Akademijoje ávyko posëdis, kuriame pradëti naujos 
Lietuvos TSR konstitucijos projekto rengimo darbai. Rugsëjo 22 d. ðis projektas pateiktas svarstyti 
oficialioms institucijoms [25, p. 7–12]. Ðiame dokumente pirmà kartà prabilta apie naujà Lietuvos TSR 
prokuratûros statusà. Nors ir nebuvo siûloma keisti pagrindiniø funkcijø, taèiau Konstitucijos projekte 
nebeliko tezës apie tai, kad prokurorines funkcijas ágyvendina „... TSRS generalinis prokuroras ir jam 
pavaldûs Lietuvos TSR prokuroras bei þemesnieji prokurorai“. Projekto 162 straipsnyje raðoma: 
„Aukðèiausiàjà prieþiûrà (...) ágyvendina Lietuvos TSR prokuroras bei þemesnieji prokurorai“. Projek-
tuota, kad Lietuvos TSR prokurorà skirs nebe TSRS generalinis prokuroras, o Lietuvos TSR Aukðèiau-
sioji Taryba. Rajonø ir miestø prokurorus tvirtins ne TSRS generalinis prokuroras, o Lietuvos TSR 
Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumas Lietuvos TSR prokuroro teikimu. Siûlyta naikinti Lietuvos proku-
ratûros pavaldumo TSRS generaliniam prokurorui principà ir deklaruota: „Prokuratûros organai vykdo 
savo ágaliojimus nepriklausomai nuo bet kuriø valdþios organø, bûdami pavaldûs tik Lietuvos TSR 
prokurorui ir atskaitingi Lietuvos TSR Aukðèiausiajai Tarybai bei Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiu-
mui“. 

Vertinant Lietuvos Respublikos prokuratûros teisinio statuso raidà ir kaità, ðio reiðkinio nega-
lima atsieti nuo tuo metu vykusio politinio proceso turinio. Prieðingu atveju sunku bûtø suvokti to 
meto politinæ teisinæ tikrovæ. Ðiuo atþvilgiu paminëtina Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdþio steigiamojo 
suvaþiavimo rezoliucija Nr. 2 „Dël Lietuvos TSR suvereniteto sampratos“ [26, p. 218–219], kurioje 
skelbta: „Turi bûti visiðkai ágyvendintas Konstitucijos garantuotas Lietuvos TSR nacionalinis ir valsty-
binis suverenitetas“, „Lietuvos suverenitetas turi apimti (...) ástatymø leidimà ir teisingumo vykdymà“, 
„Lietuvoje turi galioti tik Lietuvos TSR priimti arba ratifikuoti ástatymai“. 

1989 m. geguþës 18 d. Lietuvos TSR Aukðèiausioji Taryba priëmë deklaracijà „Apie Lietuvos 
valstybiná suverenitetà“ [27], kurioje skelbta: „Lietuvos TSR Aukðèiausioji Taryba mato iðeitá ið esamos 
padëties tik atgaunant valstybiná suverenitetà, kuris yra jau ðiandien iðryðkëjæs lietuviø tautos siekis ir 
neatimama tautø teisë, ágyvendinama tik laisvo tautø apsisprendimo sàlygomis. Lietuvos TSR Aukð-
èiausioji Taryba skelbia, kad nuo ðios dienos, priëmus Lietuvos TSR Konstitucijos 70 straipsnio pa-
taisà, Lietuvos TSR galioja tik jos Aukðèiausiojoje Taryboje priimti arba patvirtinti ástatymai. Ateities 
santykiai su TSRS ir kitomis valstybëmis turi bûti nustatomi tik tarpvalstybinëmis sutartimis“. 

Tà paèià dienà Lietuvos TSR Aukðèiausioji Taryba pakeitë Lietuvos TSR Konstitucijos straips-
nius, kuriuose reglamentuota, kas sudaro Lietuvos TSR nuosavybës turiná (11 str.), koks Lietuvos TSR 
pilietybës statusas (31 str.), pilieèiø teisiø ir laisviø samprata (37 str.), o naujos redakcijos 70 straips-
nyje buvo nurodyta: „Lietuvos TSR galioja tik jos Aukðèiausiosios Tarybos arba referendumu priimti 
ástatymai. TSRS ástatymai ir TSRS valstybinës valdþios ir valdymo organø teisiniai aktai Lietuvos TSR 
teritorijoje galioja tik Lietuvos TSR Aukðèiausiajai Tarybai juos patvirtinus ir áregistravus nustatyta 
tvarka. Jø galiojimas gali bûti apribotas ar sustabdytas Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos nuta-
rimu“ [28]. 

Vëliau, t. y. 1989 m. lapkrièio 3 d., Lietuvos TSR Aukðèiausioji Taryba priëmë nutarimà, kuriame 
nustatyta, kokia tvarka remiantis ir kokiomis sàlygomis Lietuvoje galioja TSRS ástatymø ir TSRS vals-
tybinës valdþios ir valdymo institucijø teisiniai aktai. Numatyta minëtø teisës aktø registravimo (ratifi-
kavimo) procedûra. Minëtos kategorijos teisës normos galëjo ásigalioti Lietuvos teritorijoje dviem at-
vejais: a) ðias normas tiesiogiai átraukus á Lietuvos TSR ástatymus arba kitus aktus; b) kai Lietuvos TSR 
Aukðèiausioji Taryba ir jos Prezidiumas priëmë specialø sprendimà dël ðiø normø galiojimo. Jeigu 
bûdavo priimamas toks sprendimas, ðie aktai bûdavo áregistruojami atitinkamoje registro knygoje. 
Analogiðkai registruoti ir TSRS valdymo institucijø aktai. Aukðèiausioji Taryba galëjo priimti sprendi-
mus dël sàjunginiø normø galiojimo sustabdymo arba apribojimo Lietuvos TSR teritorijoje [29]. 1989 
m. lapkrièio 4 d. Aukðèiausioji Taryba priëmë nutarimà ir sustabdë 16 TSRS Ministrø Tarybos nuta-
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rimø galiojimà Lietuvoje [30]. Ðiais aktais panaikintos lengvatos, kuriomis naudojosi iðëjusieji á atsargà 
kariðkiai – jiems suteikti gyvenamuoju plotu Lietuvoje. Vëliau sustabdytas ir kitø teisës aktø veikimas. 

1990 m. vasario 24 d. ávyko rinkimai á Lietuvos TSR Aukðèiausiàjà Tarybà. Sàjûdþio rinkiminëje 
programoje, kurià ið esmës parëmë elektorato dauguma, deklaruota, kad teismai ir teisësaugos ins-
titucijos turi bûti nepriklausomi nuo vykdomosios valdþios, politinës ir partinës átakos. Teismø sistemà 
turëtø sudaryti miestø ir rajonø, apygardø teismai ir Aukðèiausiasis Teismas. Programoje numatyta 
ásteigti Konstituciná ir administracinius teismus, o tardymo institucijos, pataisos darbø ástaigos ir kalë-
jimai turëtø bûti pavaldûs Teisingumo ministerijai [31, p. 346].  

Baigianti savo kadencijà Lietuvos TSR Aukðèiausioji Taryba jau atvirai ignoravo vadinamuosius 
TSR Sàjungos ir sàjunginiø respublikø ástatymø pagrindus ir kitus teisës aktus. Ðtai 1990 m. vasario 
13 d. buvo priimtas naujas Teismø santvarkos ir teisëjø statuso ástatymas [32], kiti teisës aktai, atitin-
kamai pakeistos Konstitucijos normos, apibrëþianèios teismø konstituciná statusà [33]. Á grûmojimus 
ið centro uþ tokià ástatymø leidybà reaguota, pavyzdþiui, taip: „Priimti dëmesin TSRS Aukðèiausiosios 
Tarybos Prezidiumo 1989 m. lapkrièio 10 d. ir 1990 m. sausio 16 d. nutarimus dël sàjunginiø respub-
likø kai kuriø ástatymø aktø neatitikimo TSRS Konstitucijos ir TSRS ástatymø“ [34]. 

Vadovaudamasi prieð tai minëtais naujais konstituciniais pagrindais ir teisiðkai reglamentuoto-
mis procedûromis, Lietuvos TSR Aukðèiausioji Taryba 1990 m. vasario 13 d. sustabdë 1979 m. lapkri-
èio 30 d. TSRS ástatymo „Dël TSRS prokuratûros“ normø, prieðtaraujanèiø Lietuvos TSR Konstitucijos 
(Pagrindinio ástatymo) 18 skirsnio nuostatoms, galiojimà [35], pakeitë Konstitucijos 18 skirsná „Proku-
ratûra“ bei iðdëstë jà naujoje redakcijoje [36]. Vertinant prokuratûros statuso naujàjá konstituciná regu-
liavimà, galima formuluoti ðias apibendrinanèias iðvadas: 

1) Lietuvos TSR Aukðèiausioji Taryba, pakoreguodama Konstitucijos 18 skirsnio redakcijà, ið 
esmës sprendë prokuratûros, kaip vienos ið valstybës institucijø politinio savarankiðkumo klausimà, t. 
y. atribojo prokuratûrà nuo TSRS atitinkamos þinybos jurisdikcijos. Dar kitaip sakant, Aukðèiausioji 
Taryba iðsprendë politinio pobûdþio aktualijà, kuri, kaip jau minëjome prieð tai, buvo neatimama to 
meto politinio proceso dalis. Teismo ekspertizës instituto tuometinis direktorius Stasys Staèiokas pa-
teikdamas projektus Aukðèiausiojoje Taryboje sakë: „Kuriant Lietuvos valstybingumà, jos teisës si-
stemà, yra neiðvengiama, logiðka ir pagrásta turëti savarankiðkà teisëtumo prieþiûros institucijà, t. y. 
pavaldø tik Lietuvos aukðèiausiajai valstybinei valdþiai ir tik jai atskaitingà Respublikos prokurorà ir 
jam pavaldþius prokurorus. Suverenioje valstybëje aukðèiausioji teisëtumo prieþiûros institucija negali 
bûti dvigubo pavaldumo“ [37, p. 255]. 

2) Tuo metu prokuratûros funkcijø konstitucinis apibrëþimas nebuvo keièiamas, o Konstitucijos 
18 straipsnio redakcija ið esmës buvo tapati Mokslø akademijoje 1988 m. parengtam Konstitucijos 
projektui. Lietuvos TSR prokuroras ir jam pavaldûs þemesnieji prokurorai ir toliau turëjo ágyvendinti 
„aukðèiausiàjà prieþiûrà, kad visos ministerijos, valstybiniai komitetai ir þinybos, ámonës, ástaigos ir 
organizacijos, vietiniø Liaudies deputatø tarybø valdymo organai, kolûkiai, kooperatinës bei kitokios 
visuomeninës organizacijos, visuomeniniai judëjimai, pareigûnai, taip pat pilieèiai Lietuvos TSR terito-
rijoje tiksliai ir vienodai vykdytø ástatymus“. 

Atskirai paþymëtina, kad priimant minëtus teisës aktus, buvo nuomoniø, kad prokuratûrai rei-
këtø atsisakyti kovos su nusikalstamumu ir tardymo organizavimo funkcijø, paliekant tik ástatymø vyk-
dymo prieþiûrà. Manyta, kad ateityje reikës atskirti prokuratûros ir bûsimosios konstitucinës kontrolës 
institucijos funkcijas. Pastaroji tikrintø, ar visi norminiai aktai atitinka Konstitucijà, Lietuvos ástatymus, o 
prokurorø bendrosios prieþiûros akiratyje turëtø bûtø individualûs teisiniai aktai arba teisiniø normø 
taikymas, paþeidimø ðalinimas. Diskutuota dël prokuroro teisës kreiptis á Konstituciná Teismà dël nor-
miniø aktø atitikties ástatymams [38, p. 255].  
 
 

Prokuratûros statusas Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Ástatymo  
galiojimo laikotarpiu 

 
Lietuvos nepriklausomos valstybës atkûrimas [39] turëjo átakos naujo turinio konstituciniam 

procesui, kurio sudëtinë dalis buvo valstybës institucijø struktûros ir jø kompetencijø nustatymas.  
Nutraukus 1978 m. balandþio 20 d. Lietuvos TSR Konstitucijos (Pagrindinio Ástatymo), 1977 m. 

spalio 7 d. TSRS Konstitucijos (Pagrindinio ástatymo), taip pat TSRS ir sàjunginiø respublikø ástatymø, 
kitø TSRS ástatymø galiojimà Lietuvoje, Aukðèiausioji Taryba atnaujino 1938 m. geguþës 12 d. Lietu-
vos Konstitucijos veikimà visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, sustabdþiusi tø skyriø ir straipsniø, 
kurie reglamentuoja Respublikos Prezidento, Seimo, Valstybës tarybos ir Valstybës Kontrolës statusà, 
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galiojimà. Politiniu teisiniu atþvilgiu suvokiant tokios nuostatos simboliðkumà, reikia atkreipti dëmesá á 
tai, kad 1938 m. Konstitucijos skyriaus apie teismà veikimas nebuvo sustabdytas. Taigi formaliai ke-
letà akimirkø buvo atnaujinta teismo ir prokuratûros veikla, taèiau nedelsiant suformuluotas kitas ásta-
tymo punktas, kuriame skelbta, kad 1938 m. Konstitucijos galiojimo atstatymas pats savaime neatku-
ria Lietuvos Respublikoje iki 1940 m. birþelio 15 d. veikusiø ástatymø [40]. Netrukus priimtas ástatymas 
„Dël Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Ástatymo“ [41], kuriuo Aukðèiausioji Taryba, atsi-
þvelgdama á bûtinumà suderinti 1938 m. Konstitucijos nuostatas su pakitusiais politiniais, ekonomi-
niais ir kitais visuomeniniais santykiais, nutarë sustabdyti 1938 m. Konstitucijos galiojimà. Patvirtinus 
Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà, nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje ir toliau galioja tie iki tol Lietuvoje 
veikæ ástatymai bei kiti teisës aktai, kurie neprieðtarauja Laikinajam Pagrindiniam Ástatymui. 

Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme teismas ir prokuratûra buvo atskirti ne tik struktûriniu, bet ir 
funkcijø turinio apibrëþimo atþvilgiais. Nustatant prokuratûros konstituciná statusà, vadovautasi Lietu-
vos TSR Konstitucijos normomis, kurios buvo suformuluotos vasario mën., o pastarosios buvo pe-
rimtos ið 1988 m. Mokslø akademijos parengto Lietuvos TSR Konstitucijos projekto. Turëdami galvoje 
tai, kad atitinkamø TSRS ástatymø normø, prieðtaraujanèiø Lietuvos TSR Konstitucijai, galiojimas buvo 
sustabdytas dar 1990 m. vasario 13 d., matome, kad prokuratûros statuso teisinis reguliavimas buvo 
problemiðkas ir ne iki galo apibrëþtas. Pakeitus iki tol galiojusià tvarkà, nustatyta, kad prokurorinæ 
prieþiûrà transporte Lietuvoje ágyvendina Lietuvos Respublikos prokuratûra [43]. 1991 m. kovo 22 d. 
Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba Lietuvos Respublikos prokuroru paskyrë Artûrà Paulauskà 
[42]. 1990 m. balandþio 3 d. Prokuroro pavaduotojais paskirti Petras Babraitis ir Gedgaudas Norkû-
nas, taip pat patvirtinta prokuratûros kolegija (S. Gurevièius, V. Markovas, V. Omilevièius, D. Sodeika, 
J. Smaliukas, B. Þeberskis) [44].  

Prokuratûros veiklos teisinio reguliavimo spragos ið dalies buvo paðalintos 1990 m. liepos 27 
d., kai Aukðèiausioji Taryba pakoregavo Lietuvos Respublikos Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà [45] ir pri-
ëmë Lietuvos Respublikos prokuratûros ástatymà [46]. Uþuot ásteigus Lietuvos Respublikos prokuroro 
pareigybæ, ásteigta Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pareigybë, átvirtinta teritorijø prokura-
tûrø konstitucinë samprata ir prokuratûros institucijø nepriklausomumas nuo valdþios ir valdymo ins-
titucijø ir pavaldumas tik generaliniam prokurorui. Ástatyme prokuratûra ávardyta kaip savarankiðka tei-
sësaugos institucija, o pagrindiniai uþdaviniai buvo: priþiûrëti, kad bûtø laikomasi ástatymø; ginti pilie-
èiø teises ir laisves; vykdyti asmenø baudþiamàjá persekiojimà; derinti teisësaugos institucijø veiks-
mus kovojant su nusikalstamumu. Prokurorø veikloje iðskirtos dvi kryptys: bendroji prokuratûros 
kompetencija ir specialioji prokuratûros kompetencija. 

Apibendrindami prokuratûros teisiná statusà Laikinojo Pagrindinio Ástatymo galiojimo laikotar-
piu, turime prielaidø teigti, kad tai buvo pereinamojo laikotarpio problemø nulemta teisinë situacija. 
Prokuratûros veiklos teisiniø apibrëþimø prieðtaringumas ir nenuoseklumas, vadinamoji „bendroji 
prieþiûra“ provokavo politinius ir teisinius konfliktus, á kuriuos buvo átraukta ir Prokuratûra. Ðtai gene-
ralinis prokuroras siûlë Aukðèiausiajai Tarybai – Atkuriamajam Seimui suteikti Prokuratûrai papildo-
mus ágaliojimus, t. y. „bendrosios priežiūros“ tvarka kontroliuoti vykdomosios valdþios teisës aktø tei-
sëtumà. Ðiuo tikslu siûlyta padaryti pakeitimus ir papildymus Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme, Ci-
vilinio proceso kodekse, Vyriausybës ástatyme ir Prokuratûros ástatyme. Jø esmë – kad generaliniam 
prokurorui bûtø suteikta galimybë uþprotestuoti ne tik ministerijø, departamentø, kontrolës institucijø, 
valstybës tarnybø, inspekcijø, vietinës valstybinës valdþios ir valdymo institucijø, komercinës ûkinës 
veiklos dalyviø, partijø ir visuomeniniø judëjimø, pareigûnø aktus, bet ir Vyriausybës teisës aktus. Nu-
statæs, kad Vyriausybës ar kitos valdymo institucijos teisës aktas prieðtarauja ástatymui, generalinis 
prokuroras bûtø galëjæs protestuoti toká aktà ir kreiptis á atitinkamà institucijà, kad ðis aktas bûtø pa-
naikintas. Protesto pareiðkimas bûtø stabdæs tokio akto veikimà. Nepatenkinus protesto, generalinis 
prokuroras galëjo kreiptis á Aukðèiausiàjá Teismà, kad ðis panaikintø teisës aktà. 

Ðá pasiûlymà bûtø galima apibûdinti ávairiais aspektais, taèiau iðskirsime pagrindiná – juo buvo 
siekiama nustatyti prokuratûros ir teismo prerogatyvà kontroliuoti politinës institucijos – Vyriausybës – 
teisës aktø teisëtumà. Taigi Vyriausybës teisës aktø teisëtumo problema kilo aðtrëjant politiniams 
konfliktams, t. y. Vyriausybës ir Aukðèiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatø prieðprieðai, 
Vyriausybës ir prokuratûros susikirtimams. Ágyvendinus tokià politinës valdþios dalies – Vyriausybës – 
teisës aktø kontrolæ, neigiami padariniai bûtø akivaizdûs [47, p. 98–99]. Ðiuo atþvilgiu vis labiau aktu-
alëjo prokuratûros reforma, kuri turëjo bûti vykdoma priëmus Lietuvos Respublikos Konstitucijà. 
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Prokuratûros statusas 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos  
konstitucinëje sistemoje 

 
1. Priëmus Lietuvos Respublikos Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà, netrukus buvo pradëti Konstitu-

cijos projekto rengimo darbai. 1990 m. lapkrièio 7 d. Aukðèiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 
Prezidiumas patvirtino Konstitucijos rengimo grupæ, kuri 1991 m. geguþës 10 d. paskelbë Konstituci-
jos koncepcijos metmenis [48]. Metmenyse formuluota, kad prokuratûra yra teisminës valdþios dalis 
ir vykdo baudþiamàjá persekiojimà, atlieka parengtiná tardymà, gina valstybës interesus teisminëse 
bylose. Numatyta, kad Lietuvos Respublikos prokurorà skiria Respublikos Prezidentas, gavæs iðanks-
tiná Seimo pritarimà. 

Konstitucijos projektà toliau rengë oficialioji Aukðèiausiosios Tarybos komisija, kurios pareng-
tame ir paskelbtame Konstitucijos projekte [49] prokuratûros konstitucinis statusas apibrëþiamas dar 
lakoniðkiau: „Prie Lietuvos Respublikos teismø yra prokurorai, kurie palaiko valstybiná kaltinimà bau-
dþiamosiose bylose, vykdo baudþiamàjá persekiojimà, kontroliuoja kvotos organø veiklà, atlieka pa-
rengtiná tardymà“. Sàjûdþio koalicijos uþ demokratinæ Lietuvà Konstitucijos projekte [50] raðyta, kad 
prie Lietuvos Respublikos teismø yra prokurorai, jie palaiko valstybiná kaltinimà baudþiamosiose by-
lose, priþiûri ikiteisminá tyrimà ir nuosprendþiø vykdymà. Prokurorø skyrimo tvarkà ir jø statusà turëjo 
nustatyti ástatymas. 

1990–1992 metais konstitucijø projektus rengë ir valstybës institucijø sistemà kûrë kai kurios 
visuomeninës organizacijos, politinës partijos. Ðtai atkurtos Lietuvos teisininkø draugijos parengtame 
Konstitucijos projekte [51] prokuratûrai konstitucinis statusas nebuvo projektuojamas, o apie proku-
rorø funkcijas uþsimenama tik nustatant, kad „niekas negali bûti sulaikytas be pakankamo pagrindo ir 
teisminës valdþios ar prokuroro sprendimo“. Apie prokuratûrà neuþsimenama Socialdemokratø par-
tijos rengtame Konstitucijos projekte. Lietuvos demokratinës darbo partijos Konstitucijos projekte [52] 
prokuratûra turëjo bûti teismø sistemos dalis kartu su arbitraþu ir Konstituciniu Teismu. Pasak Kons-
titucijos projektø autoriø, prokuratûra turëjo vykdyti baudþiamàjá persekiojimà, parengtiná tardymà, pa-
laikyti valstybiná kaltinimà baudþiamosiose bylose, ginti valstybës, visuomenës ir pilieèiø teisëtus inte-
resus, uþtikrinti þmogaus teises ir laisves ástatymø numatytais bûdais ir priemonëmis. Lietuvos liberalø 
sàjungos parengtoje Konstitucijos versijoje [53] skelbta, kad Lietuvos Respublikos teismuose yra pro-
kurorai, palaikantys kaltinimà baudþiamosiose bylose ir atliekantys nuosprendþiø vykdymo prieþiûrà. 

Akivaizdu, kad në vienas ið konstitucijos projektø rengëjø taip ir nesukûrë realesnio ir konkre-
tesnio prokuratûros konstitucinio statuso. Nors daug kas galvojo, kad prokurorai lyg ir turi veikti prie 
teismø, taèiau niekas nesiryþo pateikti nuoseklesnio institucijos statuso apibrëþimo.  

2. Prokuratûros teisinio statuso formulavimas valstybës valdþios institucinëje struktûroje buvo 
viena sudëtingiausiø konstitucinio reguliavimo problemø, spræsta 1992 metais. Konstitucinio proceso 
metu rengiant Konstitucijos projektà diskusijose ryðkëjo tokios alternatyvos: perimti 1918–1940 metø 
Lietuvos Respublikos patirtá dël prokuratûros konstrukcijos; atsiþvelgiant á veikianèià prokuratûros 
sistemà bei kompetencijà, átvirtinti ðià teisinæ situacijà Konstitucijoje; rasti treèiàjá variantà, kuris reikðtø 
tam tikrà kompromisà ir neardytø jau funkcionuojanèios struktûros. Vertinta ir Europos demokratiniø 
valstybiø patirtis nustatant prokuratûros statusà ir vietà valstybës institucijø sandaroje. Beje, ði patirtis 
buvo ir yra skirtinga, o ávairovæ nulemia kiekvienos valstybinës sistemos tradicijos, istorinës raidos 
dësningumai ir kt. Ðtai Austrijoje, Ðvedijoje, Italijoje, Portugalijoje prokuratûra funkcionuoja kaip teis-
minës valdþios dalis, o Lenkijoje, Prancûzijoje, Belgijoje, Danijoje, Estijoje ji veikia vykdomosios val-
dþios jurisdikcijos zonoje. 

1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnyje átvirtinta, kad prokurorø 
pagrindinës funkcijos yra: palaikyti valstybiná kaltinimà baudþiamosiose bylose; vykdyti baudþiamàjá 
persekiojimà; kontroliuoti kvotos institucijø veiklà. Atskirai paþymëta, kad parengtiná tardymà atlieka 
tardytojai, o prokurorø ir tardytojø skyrimo tvarkà ir jø statusà turi nustatyti ástatymas. 

Nors apibrëþiant prokuratûros statusà rastas laikinas formalusis kompromisas, taèiau akivaizdu 
ir tai, kad nebuvo atsakyta á daugelá klausimø, kurie buvo aktualûs uþtikrinant stabilø prokuratûros, 
kaip konstitucinës institucijos, funkcionavimà teisëtvarkoje. Tai iðreikðta Konstitucijos „Baigiamøjø 
nuostatø“ 153 straipsnyje ir paskelbta, kad kai Lietuvos Respublikos Konstitucija bus priimta referen-
dumu, Lietuvos Respublikos Seimas iki 1993 metø spalio 25 dienos 3/5 visø Seimo nariø balsø dau-
guma galës pakeisti kai kurias Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, taip pat ir tà, kuri yra 
118 straipsnyje. Taigi Konstitucijoje buvo uþprogramuotas laikinas prokuratûros statuso teisinis regu-
liavimas, kuriuo nebuvo iðspræsti esminiai klausimai dël prokuratûros statuso tolesnës raidos. Lietu-
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vos Respublikos Seimas iki 1993 metø spalio 25 d. taip ir nepasinaudojo Konstitucijos leidëjo suteikta 
galimybe lengvesniu keliu pakoreguoti Konstitucijos nuostatas, dël kuriø siûlyta ir toliau diskutuoti. 

3. Svarbus veiksnys, turëjæs átakos teisinës sistemos pertvarkymui Konstitucijos pagrindu, buvo 
Teisinës sistemos reformos metmenys [53]. Metmenyse raðyta, kad prokuratûra pertvarkoma laips-
niðkai, atsiþvelgiant á ástatymø parengimà, taip pat teismø, Seimo kontrolieriø, valstybës kontrolës ir 
kitø institucijø tikràjá pasirengimà perimti dalá dabartiniø prokuratûros funkcijø. Prokuratûra tol turës at-
likti galiojanèiuose ástatymuose numatytas funkcijas, kol Seimas nepriims sprendimø dël ðiø funkcijø 
nutraukimo arba jø pervedimo kitoms valstybës institucijoms. Prokuratûra apibûdinta kaip teisinë ins-
titucija, kurios pagrindinë funkcija yra baudþiamasis persekiojimas. 

Sprendþiant institucijos struktûros problemà planuota, kad Generalinë prokuratûra veiks prie 
Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo, bus sudaryta prokuratûra prie Apeliacinio teismo, o apygardø ir apy-
linkiø prokuratûros – prie atitinkamø teismø. Iðreikðta nuostata, kad generaliná prokurorà ir jo pava-
duotojus turëtø skirti ir atleisti Respublikos Prezidentas. Apeliacinio teismo, apygardos ir apylinkiø   
teismø prokurorus bûtø turëjæs skirti ir atleisti generalinis prokuroras. Pabrëþiant, kad nagrinëjant bau-
dþiamàjà bylà teisme prokuroras yra tokia pati ðalis kaip ir gynëjas, buvo skelbiama, kad pagrindinës 
prokuroro priedermës turi bûti: valstybinio kaltinimo palaikymas baudþiamosiose bylose; baudþia-
mojo persekiojimo vykdymas; kvotos institucijø veiklos kontrolë. Be nurodytø ágaliojimø, formuluota 
prokuroro galimybë pareikðti civiliná ieðkiná, jei tai bûtø susijæ su baudþiamuoju persekiojimu arba 
baudþiamosios bylos nagrinëjimu teisme, taip pat kitais ástatyme numatytais atvejais. 

Tikslinant baudþiamojo persekiojimo sampratà, kurios turinys, beje, niekada nebuvo visiðkai 
aiðkus ir apibrëþtas konkreèiais kriterijais, iðreikðta nuostata, kad prokuroras turi teisæ pats atlikti kvotà 
bet kokioje byloje, o kvotai tapus pagrindine ir vienintele ikiteisminio tyrimo forma, prokuratûroje tar-
dytojo pareigos ir parengtinio tardymo teritoriniai padaliniai vienas po kito bus likviduojami. Prie gene-
ralinio prokuroro turës bûti sudaroma tardytojø, kurie atliks parengtiná tardymà itin pavojingø nusikal-
timø bylose, grupë. Tardytojams, atliekantiems tardymo veiksmus, siûlyta leisti atlikti prokurorø pro-
cesinius veiksmus. Prokuratûros statuso pilnatvæ turëjo atskleisti Prokuratûros ástatymas ir atitinkami 
procesiniai bei kiti ástatymai.  

4. Reikia pripaþinti, kad polemikà dël prokuratûros teisinio statuso tolesnës raidos ir jo suderi-
nimo su konstituciniø normø turiniu itin paskatino Konstitucinio Teismo 1994 m. vasario 14 d. nutari-
mas „Dël Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 23 straipsnio ir Lietuvos Respublikos pro-
kuratûros ástatymo 21 straipsnio treèiosios dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ [55, p. 
82–88]. Konstitucinio Teismo akte nustatyta, kad Civilinio proceso kodekso normos, kuriose numatyta 
prokuroro teisë ásitraukti á bylà bet kurioje stadijoje bei vykdyti prokurorinæ prieþiûrà civiliniame pro-
cese, prieðtarauja Konstitucijai. Pripaþinta, kad Prokuratûros ástatymo normos, átvirtinanèios prokurorø 
ágaliojimus tikrinti valdymo aktø teisëtumà ir vykdyti prokurorinæ prieþiûrà civiliniame procese, taip pat 
prieðtarauja Konstitucijai. 

Konstitucinis Teismas, interpretuodamas atitinkamas konstitucines normas, konstatavo, kad 
Konstitucijoje prokurorai vertinami kaip teisminës valdþios sudedamoji dalis, taèiau jie negali vykdyti 
teismams priskirtos teisingumo funkcijos, taip pat riboti teisminës veiklos galiø. Buvo teigiama, kad 
prokurorai, kaip teisësaugos institucija, privalo reaguoti á teisës paþeidimus, taèiau tai neturi prieðta-
rauti Konstitucijai ir jà atitinkantiems ástatymams. Teismas tvirtino, kad prokurorai turi teisæ pareikðti 
arba palaikyti pareikðtà civiliná ieðkiná baudþiamosiose bylose, jeigu to reikalauja valstybiniø arba vi-
suomeniniø interesø, arba atskirø asmenø teisiø apsauga. Ir ðiuo atveju prokuroras negali turëti dau-
giau teisiø, negu ástatymas jø suteikia ieðkovui. 

Teisinëje literatûroje skirtingai vertinamas ðis Konstitucinio Teismo nutarimas ir konkreèiai – 
prokuratûros, kaip teisminës valdþios sudedamosios dalies, apibûdinimas [55, p. 388–394; 57, p. 
114]. Samprotaujant apie ðià problemà, galima manyti, kad Konstitucinio Teismo nutarimo teiginys, 
kad prokuratûra yra teisminës valdþios sudedamoji dalis, pirmiausia reiðkë tai, kad prokuratûra kaip 
ástaiga gali bûti teismo organizacinës struktûros grandis. Visiðkai akivaizdu, kad Konstitucinis Teismas 
atribojo teismo organizacinæ struktûrà nuo teismo funkcijos – teisingumo vykdymo. Ðia prasme ir 
tada, ir dabar yra aiðku, kad prokurorai teisingumo vykdyti negali ir niekada negalës, kol bus supran-
tama teisinës demokratinës valstybës savastis ir ið jos iðplaukiantys principai. Ðiuo metu retrospekty-
viai þvelgiant á praeitá galima manyti, kad Konstitucinis Teismas atsiþvelgë á tai, kad tuo metu dar ne-
buvo ásteigti administraciniai teismai, buvo rengiamasi reformuoti bendrosios jurisdikcijos teismø si-
stemà, atlikti kità valstybës institucijø rekonstrukcija. Kitaip sakant, negalima buvo neatsiþvelgti ir á tai, 
ar egzistuojanti valstybës institucijø tuometinë sistema ir veikiantys teisiniai mechanizmai visavertiðkai 
galës uþtikrinti þmogaus teises ir laisves. 



 

26 

5. Dël teisinës sistemos reformos metmenø ir Konstitucinio Teismo nutarimo átakos brendo 
prokuratûros teisinio statuso konkretesnis apibrëþimas. Tai atsispindëjo 1994 m. geguþës 31 d. Lietu-
vos Respublikos teismø ástatyme [58, p. 309–332] bei 1994 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos pro-
kuratûros ástatyme [59, p. 97–108]. Ðtai Teismø ástatyme, realizuojant prokuratûros, kaip teisminës 
valdþios, sudedamosios dalies koncepcijà, buvo specialus XV skirsnis „Prokuratûra“. Jame nustatyta 
tokia prokuratûros struktûra: Generalinë prokuratûra prie Aukðèiausiojo Teismo, apygardø prokuratû-
ros prie apygardø teismø; apylinkiø prokuratûros prie apylinkiø teismø. Ástatyme átvirtintas prokurorø 
nepriklausomumo principas, nustatyta visø grandþiø prokurorø skyrimo tvarka. Apibrëþiant prokuroro 
dalyvavimà teisminiame procese, pabrëþta, kad nagrinëjant baudþiamàjà bylà, prokuroras negali tu-
rëti daugiau teisiø negu gynëjas. Nors Teismø ástatyme padarytas þingsnis gráþtant prie 1918–1940 m. 
Lietuvos Respublikoje veikusios prokuratûros sistemos, taèiau toliau nebuvo einama. 

Prokuratûros ástatyme buvo numatytos ðios prokuratûros funkcijos: pradëti ir vykdyti baudþia-
màjá persekiojimà; kontroliuoti kvotos institucijø veiklà; atlikti parengtiná tardymà; palaikyti valstybiná 
kaltinimà; kontroliuoti nuosprendþiø vykdymà; derinti kvotos ir parengtinio tardymo institucijø veiks-
mus, nukreiptus prieð nusikalstamumà; ástatymø nustatyta tvarka ginant teisëtus valstybës interesus 
bei asmenø paþeistas teises, rengti medþiagà civilinei bylai teisme iðkelti ir dalyvauti jà nagrinëjant. 
Prokuratûra buvo apibûdinama kaip prokurorø ir darbuotojø visuma, savarankiðka teisminës valdþios 
dalis. Dar buvo skelbiama, kad prokuratûra, veikdama prie teismø ir atstovaudama valstybei, ástatymø 
nustatyta tvarka turi padëti vykdyti teisingumà bei siekti uþtikrinti teisëtumà. 

Prokuratûros institucinë ir ágaliojimø turinio reforma nesibaigë, nes tolesnë jos seka buvo uþ-
programuota 1998 m. birþelio 25 d. Teisinës sistemos reformos metmenyse, kurie vëliau dar buvo ko-
reguojami 2002 m. lapkrièio 19 d. Seimo nutarimu [60]. Metmenyse vël buvo atsisakoma apibrëþimo, 
kad prokuratûros veikia prie Aukðèiausiojo Teismo, Apeliacinio teismo, apygardø ir apylinkiø teismø. 
Taigi nors prokuratûra nebuvo priskirta vykdomosios valdþios srièiai, taèiau nebuvo ir linkstama aið-
kiau apibrëþti jos santykio su teismu. Buvo reiðkiama nuostata, kad prokuroro funkcija yra baudþia-
mojo persekiojimo vykdymas – ikiteisminio tyrimo organizavimas, koordinavimas ir kontrolë bei vals-
tybinio kaltinimo baudþiamosiose bylose palaikymas. Remdamasis ðiais metmenimis, prokuroras, 
vykdydamas baudþiamàjá persekiojimà, bûtø turëjæs teisæ priimti sprendimà dël ikiteisminio tyrimo 
pradþios, sudaryti ikiteisminio tyrimo grupes, joms vadovauti, kontroliuoti bei koordinuoti jø veiklà, 
duoti privalomus nurodymus, panaikinti procesinius sprendimus vykstant ikiteisminiam tyrimui, pats 
atlikti procesinius veiksmus bet kurioje baudþiamojoje byloje, apskøsti teisëjo (teismo) procesinius 
sprendimus. 

6. Tolesnæ prokuratûros statuso raidà nulëmë keletas esminiø aplinkybiø. Priëmus Lietuvos 
Respublikos baudþiamojo proceso kodeksà, buvo átvirtintos naujos Konstitucijoje nenumatytos pro-
kurorø funkcijos. Ðtai ikiteisminio tyrimo organizavimas ir vadovavimas buvo pavedamas prokuro-
rams. Baudþiamojo proceso kodekse „kvotos“ sàvoka nebeegzistavo, todël ir ðiuo aspektu reikëjo 
derinti konstitucines ir ástatymø nuostatas. Prokurorø pareiga organizuoti ikiteisminá tyrimà ir jam va-
dovauti savaime nulëmë kitas prokurorø funkcijas, pavyzdþiui, pareigà kontroliuoti ikiteisminio tyrimo 
ástaigø procesinæ veiklà bei teisæ atlikti visà ikiteisminá tyrimà arba jo dalá. Keièiantis prokurorø vaid-
meniui ikiteisminio tyrimo procese, sàvoka „baudþiamasis persekiojimas“, kurá pagal Konstitucijos 18 
straipsná turëjo vykdyti prokurorai, buvo tokia abstrakcija, kurios turinio ástatymø leidëjas negalëjo su-
konkretinti, o teisës mokslininkai negalëjo paaiðkinti doktrinos atþvilgiu. Baudþiamajame procese atsi-
sakius parengtinio tardymo, minëto Konstitucijos 118 straipsnyje, taip pat paðalinus sàvokas „tar-
dymo organai“, „tardytojai“, esamos teisinës situacijos konstitucinis apibrëþimas buvo netikslus ir ne-
atspindëjo procesinës tikrovës. 

2001 m. sausio 1 d. ásigaliojo Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymas, o 
2001 m. liepos 1 d. – naujas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Ðiais ástatymais ið esmës pa-
keistos prokurorø funkcijos vieðojo intereso ir asmenø paþeistø teisiø arba saugomø ástatymo interesø 
gynimo srityje. Prokurorai ðiais klausimais ágijo daugiau pareigø ir teisiø (teismo pareiga nagrinëti 
administracinæ bylà pagal prokuroro skundà dël valstybës arba kitø vieðøjø interesø gynimo; proku-
roro teisë pareikðti ieðkiná dël neveiksnaus fizinio asmens sudaryto sandorio pripaþinimo negaliojan-
èiu; prokuroro teisë paduoti praðymà teismui dël pripaþinimo asmens neveiksniu ir kt.), todël tokios 
funkcijos konstitucinis pripaþinimas turëjo iðspræsti problemà, ar prokuroras, atstovaudamas valsty-
bei, turi atitinkamus ágaliojimus ir ar jie neprieðtarauja Konstitucijai. Be to, atkreiptas dëmesys á tai, 
kad analogiðkos ir panaðios prokuroro funkcijos buvo numatytos Slovakijos, Vengrijos, Ispanijos, 
Portugalijos, Ðvedijos konstitucijose. 
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Turint galvoje tai, kad prokuratûros konstituciná statusà bûtina tiksliau apibrëþti ir sukonkretinti 
Prokuratûros ástatyme, reikëtø paminëti ir 2000 m. spalio 16 d. Europos Tarybos Ministrø komiteto 
Rekomendacijà „Prokuratûros vaidmuo kriminalinës justicijos sistemoje“. Ðiame dokumente nusta-
tyta, kad ðalyse, kuriose prokuratûra nepriklauso nuo Vyriausybës, valstybë privalo imtis visø áma-
nomø priemoniø, kad prokuratûros nepriklausomybës garantijos bûtø nustatytos ástatymais. Reko-
mendacijoje pabrëþiama, kad valstybës imasi visø ámanomø priemoniø, kad ástatymai apibrëþtø pro-
kuratûros pareigûnø teisiná statusà, kompetencijà ir procesiná vaidmená, kad teisëjø nepriklausomybei 
ir neðaliðkumui nesukeltø jokiø teisiniø abejoniø. Valstybës ypaè garantuoja, kad niekas negali vienu 
metu eiti prokuratûros pareigûno ir teisëjo pareigø ir pan. 

Buvo ir kitø prieþasèiø, nulëmusiø prokuratûros statuso tikslesná teisiná reguliavimà, prokurorø 
nepriklausomumo garantijø konstituciná átvirtinimà. Ðtai kad ir generalinio prokuroro skyrimo tvarkos 
klausimas. Buvo visiðkai akivaizdu, kad nuolatiniu ðios tvarkos keitimu siekta ágyvendinti ir konkreèius 
politinius interesus. Teisinio reguliavimo stabilumà ðiuo klausimu galëjo bent ið dalies uþtikrinti gene-
ralinio prokuroro skyrimo tvarkos átvirtinimas ne Prokuratûros ástatyme, bet Konstitucijoje. 

7. 2003 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas priëmë ástatymus, kuriais pakeitë Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 118 straipsná bei 84 straipsná [61] ir konkreèiau apibrëþë prokurorø pagrin-
dines funkcijas, statuso esminius bruoþus. Naujosios konstitucinës nuostatos dël prokuratûros buvo 
realizuotos jas sukonkretinant Prokuratûros ástatyme, kurio nauja redakcija patvirtinta 2003 m. balan-
dþio 22 d. [62]. Iðskirtinai paþymëtini ðie prokuratûros statuso naujojo konstitucinio reguliavimo bruo-
þai: 

1. Prokuratûros statuso apibrëþimas paliktas Konstitucijos IX skirsnyje „Teismas“. Tai reiðkia, 
kad prokurorai ne priskiriami vykdomajai valdþiai, o ágyvendina teises ir pareigas, kurios yra artimos 
teismo funkcijoms. Ið to iðplaukia Prokuratûros ástatyme suformuluotas apibûdinimas, kad prokura-
tûra yra valstybës institucija, atliekanti Konstitucijoje ir ástatymuose nustatytas funkcijas ir padedanti 
uþtikrinti teisëtumà bei vykdyti teisingumà. 

2. Prokuratûros esminës konstitucinës priedermës yra organizuoti ikiteisminá tyrimà ir jam va-
dovauti; palaikyti valstybiná kaltinimà baudþiamosiose bylose; ginti asmens, visuomenës ir valstybës 
teises bei teisëtus interesus ástatymo nustatytais atvejais. Prokuroras, vykdydamas ðias funkcijas, yra 
nepriklausomas ir klauso tik ástatymo. 

3. Ypaè pabrëþta prokurorø prerogatyva ginti vieðàjá interesà. Tai reiðkia, kad prokurorai, nu-
statæ asmens, visuomenës, valstybës teisiø ir teisëtø interesø paþeidimà, vieðàjá interesà gina pagal 
asmens, valstybës arba savivaldybiø institucijos, arba ástaigos praneðimà, pasiûlymà, pareiðkimà, 
skundà arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais, kai kitø institucijø pareigûnai, tarnautojai ir jiems 
prilyginti asmenys, privalantys ginti ðá interesà, nesiëmë priemoniø paþeidimams paðalinti. Ástaty-
muose numatyta, kokiomis teisinëmis formomis prokurorai ágyvendina ðias funkcijas. 

4. Vienas svarbiausiø naujojo prokuratûros statuso konstitucinio reguliavimo bruoþø yra tas, 
kad Konstitucijoje átvirtinta generalinio prokuroro skyrimo tvarka (generaliná prokurorà skiria ir atleidþia 
Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu). Tai labai reikðmingas sprendimas, nulemiantis ne tik ge-
neralinio prokuroro, bet ir visos prokuratûros sistemos stabilumà bei jos nepriklausomumà politiniø 
procesø atþvilgiu. 
 
 

Iðvados 
 

1. Lietuvos Respublikos prokuratûros teisinio statuso raida susijusi su Lietuvos visuomenës ir 
jos sukurtos valstybës organizacijos istorija. Þvelgiant istoriðkai á ðiuolaikiná prokuratûros teisiná sta-
tusà, yra prielaidø teigti, kad ðis statusas atspindi ne tik optimalios teisinës tvarkos paieðkos proble-
mas dabartyje, taèiau ir tuos klausimus, kurie buvo sprendþiami 1918–1940 m. Lietuvos Respublikoje. 

2. 1918–1940 m. Lietuvos Respublikoje prokurorø veiklos teisiniai pagrindai buvo ne átvirtinti 
konstitucijose, o nustatyti teismø veiklà reglamentuojanèiuose teisës aktuose. Prokurorai ir jø padë-
jëjai buvo prie apygardø teismø, Apeliaciniø rûmø ir Vyriausiojo Lietuvos tribunolo. Apeliaciniø rûmø 
prokuroras vadovavo apygardø teismø prokurorams, o Vyriausiojo Lietuvos tribunolo prokuroro juris-
dikcijai priklausë apygardø teismø prokurorai ir Apeliaciniø rûmø prokurorai bei Klaipëdos kraðto tei-
smø prokurorai. Teisingumo ministras buvo vyriausias Respublikos prokuroras. 

3. Prokurorø statusas, kuris ðiuo metu átvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, brendo 
laipsniðkai, atsiþvelgiant ne tik á istoriná teisiná paveldà, bet ir á aktualijas, kurias nulëmë patirtis, ágyta 
organizuojant teisëtvarkà. Reikðmingas veiksnys apibrëþiant prokurorø teisiná statusà buvo Konstitu-
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cinio Teismo formuluojama koncepcija dël prokurorø vaidmens teisëtvarkoje: prokurorai negali vyk-
dyti teismams priskirtos teisingumo funkcijos, taip pat riboti teisminës veiklos galiø; prokurorai, kaip 
teisësaugos institucija, privalo reaguoti á teisës paþeidimus, taèiau tai neturi prieðtarauti Konstitucijai ir 
jà atitinkantiems ástatymams; prokurorai turi teisæ pareikðti arba palaikyti pareikðtà civiliná ieðkiná bau-
dþiamosiose bylose, jeigu to reikalauja valstybiniø ir visuomeniniø interesø arba atskirø asmenø teisiø 
apsauga, taèiau ir ðiuo atveju prokuroras negali turëti daugiau teisiø, negu ástatymas jø suteikia ieðko-
vui. 

Konstitucinio Teismo interpretacines nuostatas ðiuo metu atsispindi Konstitucija ir ástatymuose 
nustatytas prokurorø statuso teisinis reguliavimas. 
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

The article seeks to disclose the legal historical factors under whose influence the constitutional status of 
present prosecutors was evolving and later became entrenched in legal documents. An exceptional attention 
should be drawn to the fact that in the legal system of the Republic of Lithuania of 1918-1940 the legal status of 
prosecutors was entrenched not in constitutions but in legal acts regulating the activities of courts. According to 
the July 11, 1933 Law on the Structure of Courts, after the establishment of four-stage courts, the prosecutors 
worked at county courts, the Palace of Appeal and the Chief Tribunal of Lithuania. The prosecutor of the 
Palace of Appeal was in charge of the prosecutors of county courts and their assistants, and the prosecutor of 
the Chief Tribunal was in charge of the prosecutors of county courts and their assistants as well as of the 
prosecutors of the Klaipėda region. At that time the Minister for Justice was the general prosecutor of the 
Republic. He was in charge of the prosecutors of the Chief Tribunal, the Palace of Appeal as well as of the 
prosecutors of county courts and their assistants.  

In 1940-1941 the law and order of the Republic of Lithuania and its prosecutor’s office were destructed. 
It was conditioned by the occupation of Lithuania which resulted in the legal order of an alien country. Even 
though the validity of some law was restored during the period of the occupation by the Nazi Germany, the Nazi 
occupational government limited and controlled the activities of courts and the prosecutors who worked at 
them. In the re-occupied Lithuania in 1944 the validity of the constitution and some laws as well as state 
institutions were restored. The Prosecutor’s Office renewed its activities on the same grounds.  

The present article contends that the modern development of the status of prosecutors in the legal system 
of the Republic of Lithuania should be analyzed in the context of political and legal processes since 1988, i.e., 
since the period of Revival when Lithuania was endeavouring to struggle free from political and legal 
dependence on the USSR. While analyzing the maturing process of the concept of the legal status of prosecutors 
in this respect, attention should be paid to the Provisional Basic Law of the Republic of Lithuania adopted on 
March 11, 1990 and to the October 25, 1992 Constitution of the Republic of Lithuania on whose basis the 
construction of state institutions was formed. It should be stressed that the establishment of the legal status of 
the Prosecutor’s Office in the institutional structure of state power was one of the most complicated problems of 
constitutional regulation. This problem was being solved not only in the process of drafting the Constitution but 
also in subsequent constitutional process.  

 
 

 




