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S a n t r a u k a  
 

Tiriant svarbiausiųjų Lietuvos valstybės institucijų, kurios funkcionavo Lietuvos Respub-
likos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo galiojimo laikotarpiu (1990–1992 m.), veiklą atkuriant ir 
įtvirtinant Lietuvos valstybingumą būtina atskirai įvertinti jų vaidmenį teisėkūroje. 

Analizuojant to laikotarpio konstitucinio proceso ypatumus, darytina išvada, kad Lietu-
vos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas, vaidindamas išskirtinį politinį ir teisinį 
vaidmenį valstybės valdžios institucijų struktūroje, turėjo didelę įtaką visuomeninių santykių 
teisiniam reguliavimui ir taip stiprino valstybės teisinius pagrindus.  

Šiame straipsnyje pagrindiniai Prezidiumo konstitucinio statuso bruožai apibūdinami 
tiek, kiek jie buvo susiję su teisės normų kuriamąja veikla. Šis problemos aspektas atsklei-
džiamas vertinant ne tik Prezidiumo veiklą tiesiogiai kuriant teisės normas, bet ir koordinuo-
jant, inicijuojant atitinkamų teisės aktų svarstymą bei priėmimą. Šiame kontekste žvelgiant į 
Prezidiumo veiklą reikia atkreipti dėmesį, kad Prezidiumo politinė valia, kuri buvo reiškiama jo 
teisės aktuose, buvo svarbus reiškinys, veikiantis to meto teisėkūros turinį ir formą. 
 

1. Prezidiumo teisës normø kuriamosios veiklos  
konstituciniai pagrindai 

 
1.1. Nagrinëjant ðá klausimà visø pirma reikia atsiþvelgti á Aukðèiausiosios Tarybos ir 

jos Prezidiumo konstitucinæ prigimtá, ðiø dviejø valstybës institucijø tarpusavio santykiø 
konstitucinius pagrindus [1]. Tik ðiame kontekste analizuojant teisinæ padëtá atsiranda prie-
laidos visapusiðkiau ávertinti Prezidiumo konstitucinius ágaliojimus, o ðiuo konkreèiu atveju – 
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Prezidiumo veiksmus teisës normø kuriamojoje veikloje. Reikëtø pabrëþti esminá ðio klau-
simo aspektà – Prezidiumo funkcijos ir prerogatyvos teisës normø kuriamojoje veikloje buvo 
besàlygiðkai susijusios ne tik su Lietuvos Respublikos Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme 
átvirtintais ágaliojimais, bet ir su konstitucines normas konkretizuojanèiomis ir veikimo formas 
nustatanèiomis Aukðèiausiosios Tarybos reglamento bei kitø ástatymø nuostatomis. 

Mokslinëje literatûroje, kurioje nagrinëjamos 1990–1992 m. konstitucionalizmo pro-
blemos, apibûdinant Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà paprastai sakoma, kad tai nebuvo origi-
nalus konstitucinis aktas, nes Aukðèiausioji Taryba naujai konstitucijai parengti paprasèiau-
siai neturëjo laiko. Laikinojo Pagrindinio Ástatymo struktûroje ir turinyje ganëtinai ryðkiai atsi-
spindëjo nemaþa tarybiniø laikø teisiniø reliktø [2, p. 155]. Ið tiesø 1990–1992 m. laiko 
tarpsná pagrástai galima ávardyti kaip pereinamàjá. Tai buvo prieðtaringa ir eklektiðka sistema, 
daugeliu formaliøjø ir ne tik formaliøjø parametrø panaði á prieð tai buvusià sistemà. Laikinojo 
Pagrindinio Ástatymo normø sistemai buvo bûdinga ávairiø teisiniø reiðkiniø, tradicijø, kultûrø 
samplaika. Kitaip sakant, ið buvusios sistemos perëmus nemaþà dalá konstitucinio regulia-
vimo formø ir papildþius jas naujovëmis, pati sistema buvo prieðtaringa ir nenuosekli [3, p. 
162, 166]. 

Negalima nepastebëti, kad ávyko reikðmingø Prezidiumo konstitucinio statuso, ir ypaè 
jo funkcijø teisës normø kuriamojoje veikloje, pokyèiø. Vienas svarbiausiøjø buvo tas, kad 
Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme buvo atsisakyta Prezidiumo teisës laikotarpiu tarp 
Aukðèiausiosios Tarybos sesijø prireikus, vëliau pateikiant Aukðèiausiajai Tarybai tvirtinti eili-
nëje sesijoje, daryti pakeitimus galiojanèiuose ástatymø aktuose. Atsisakius tokios buvusios 
teisinës tvarkos, kuri ið esmës reiðkë ne kà kita, o tai, kad funkcionavo dvi ástatymø leidybos 
institucijos, buvo nustatyta, jog Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumas 
leidþia „nenormatyvinius ásakus ir priima nutarimus“ (LPÁ 85 str. 3 d.) [4]. Laikinojo Pagrindi-
nio Ástatymo leidëjas – Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba perëmë savo þinion visas 
funkcijas, susijusias su teisës normø kuriamàja veikla. Taèiau, kaip matysime vëliau, nors 
Prezidiumas ir buvo nuðalintas nuo norminiø teisës aktø leidimo, taèiau darbo praktikoje vis 
pasitaikydavo, kai ði institucija veikë Aukðèiausiosios Tarybos kompetencijos ribas þymin-
èioje teisinëje erdvëje. Ir ðis reiðkinys byloja apie konstitucinio reguliavimo bei Lietuvos pa-
rlamento veiklos bruoþus pereinamuoju valstybingumo átvirtinimo laikotarpiu. 

1.2. Prezidiumo veiklos formas teisëkûroje lëmë ne tik Laikinasis Pagrindinis Ástaty-
mas, bet ir tuo metu galiojæ kiti teisës aktai. 1990 m. kovo 11 d. ástatyme „Dël Lietuvos Res-
publikos Laikinojo Pagrindinio Ástatymo“ Aukðèiausioji Taryba nustatë, kad Lietuvos Res-
publikoje ir toliau galioja tie iki ðiol veikæ Lietuvos ástatymai bei kiti teisës aktai, kurie ne-
prieðtarauja Lietuvos Respublikos Laikinajam Pagrindiniam Ástatymui [5]. Taigi pirmajame 
etape, kai pradëjo veikti Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba, jos, taip pat, aiðku, ir 
Prezidiumo, veiklà reguliavo Aukðèiausiosios Tarybos reglamentas, kuris buvo priimtas dar 
1980 m. balandþio 9 d., ir kuriame iki 1990 m. kovo 11 d. buvo padaryti neesminio pobûdþio 
pakeitimai [6]. Tiesa, vienas pirmøjø veiksmø, kuriø ëmësi Aukðèiausioji Taryba 1990 m. 
kovo 11 d. susirinkusi á savo oficialius pirmuosius posëdþius, buvo dalinis Reglamento pa-
keitimas. Taèiau ðios Reglamento pataisos buvo susijusios ne tiek su Aukðèiausiosios Tary-
bos darbo organizavimo klausimais, kiek su Aukðèiausiosios Tarybos Pirmininko rinkimø 
procedûromis [7], Prezidiumo sudarymu [8], deputatø teisiniu statusu [9], balsavimo tvarka 
[10]. 

Taigi galima konstatuoti, kad visiðkai naujos politinës kokybës Lietuvos Respublikos 
parlamentas – Aukðèiausioji Taryba pradëjo veikti vadovaudamasi iki tol galiojusiu Regla-
mentu, kuris savo turiniu ir forma nebeatitiko ne tik tø politiniø ir teisiniø aplinkybiø, kuriomis 
dirbo Aukðèiausioji Taryba, bet ir Aukðèiausiosios Tarybos ir jos Prezidiumo konstitucinio 
statuso, kuris buvo átvirtintas Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme. Tai svarstant visø pirma 
reikia atsiþvelgti, kokius uþdavinius sprendë Aukðèiausioji Taryba: Lietuvos Respublikos – 
nepriklausomos valstybës atkûrimas; valstybingumo átvirtinimas; tarptautinio pripaþinimo si-
ekimas ir santykiø su uþsienio valstybëmis nustatymas; kova su vidaus ir iðorës reakcingo-
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mis jëgomis; Tautos ûkio atkûrimas ir kokybiðkai naujø socialiniø santykiø reguliavimas; at-
kurtosios valstybës teisës ir teisinës sistemos kûrimas ir kt. Ðie ir kiti tikslai bei uþdaviniai 
vertë ieðkoti naujø Aukðèiausiosios Tarybos bei jos Prezidiumo veiklos teisiniø formø ir pro-
cedûrø. 

Vienas ið galiojanèio Reglamento, kurio pagrindu organizavo savo darbà Aukðèiausioji 
Taryba ir jos Prezidiumas, prieðtaringumø buvo tas, kad jame buvo átvirtintos tos Prezidiumo 
veiklos formos, kurios rëmësi buvusios tarybinës konstitucijos nuostatomis apie Prezidiumà 
ne tik kaip Aukðèiausiosios Tarybos neatskiriamàjà dalá, bet ir sàlyginai savarankiðkà valsty-
bës valdþios institucijà. Aiðku, tokio teisinio reguliavimo pagrindas buvo oficialioji Lietuvos 
TSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo doktrina, kuri tvirtino, kad „Prezidiumas yra nuolat 
veikiantis Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos organas, atskaitingas jai uþ visà savo veiklà 
ir vykdantis Konstitucijos numatytose ribose Lietuvos TSR aukðèiausiojo valstybës valdþios 
organo funkcijas laikotarpiu tarp Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos sesijø“. Savo ruoþtu 
ði doktrina buvo iðplëtota galiojanèiame Reglamente ir tai akivaizdþiai konfliktavo su nau-
juoju konstituciniu Prezidiumo statusu, kuris buvo átvirtintas Laikinajame Pagrindiniame 
Ástatyme.  

Apibendrinus Prezidiumo veiklos teisëkûroje konstitucinius pagrindus ir atsiþvelgiant á 
Prezidiumo praktinius veiksmus ðioje srityje 1990–1992 m., galima daryti keletà apibendri-
nanèiø iðvadø. Visø pirma reikëtø konstatuoti, kad Prezidiumo veiklos dalyvaujant teisëkû-
roje teisinis reguliavimas buvo nenuoseklus. Be to, atkreiptinas dëmesys, kad toks Prezi-
diumo funkcijø ðioje srityje teisinis reguliavimas sàlygojo ávairias Prezidiumo statuso ir teisi-
nës veiklos galimybiø interpretacijas, kurios politiniame procese sukeldavo konfliktø ir ne-
sutarimø. Paminëtina ir tai, kad to meto Prezidiumo veiklos bûdai ir metodai formavosi re-
miantis sukaupta parlamentinio darbo patirtimi, o tai vëliau atsispindëjo ir buvo átvirtinta 1991 
m. balandþio 18 d. priimtame Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos reglamente 
[11]. 

Reikëtø iðskirtinai paþymëti kai kurias Prezidiumo dalyvavimo teisëkûroje formas, ku-
rios buvo numatytos Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme ir Aukðèiausiosios Tarybos regla-
mente: ástatymø leidybos iniciatyvos teisë; Prezidiumo prerogatyvos koordinuojant ástatymø 
leidybos procesà. Atskirai nagrinëtinas klausimas dël Prezidiumo veiklos kuriant ir priimant 
norminio pobûdþio teisës aktus, nors tai ir nebuvo numatyta Laikinajame Pagrindiniame 
Ástatyme bei Reglamente. 

 
 

2. Prezidiumas – teisëkûros proceso subjektas 
 
2.1. Ástatymø leidybos iniciatyvos teisës subjektai buvo átvirtinti Laikinajame Pagrindi-

niame Ástatyme. Perëmus ið buvusios sistemos galiojusià pozicijà buvo numatyta, kad ásta-
tymø leidybos iniciatyvos teisë priklauso Aukðèiausiosios Tarybos deputatams, Aukðèiau-
siosios Tarybos Prezidiumui, Aukðèiausiosios Tarybos Pirmininkui, Aukðèiausiosios Tarybos 
nuolatinëms komisijoms, Ministrø Tarybai, Aukðèiausiajam Teismui, Lietuvos Respublikos 
prokurorui. Ástatymø leidybos iniciatyvos teisæ taip pat turëjo politinës partijos, visuomeninës 
organizacijos (jø respublikiniai organai). Ir ði konstitucinë nuostata dël subjektø, turinèiø 
ástatymø leidybos iniciatyvos teisæ, ávairovës atspindëjo to meto politinæ teisinæ kultûrà ap-
skritai ir atskirai – prieð tai egzistavusià vieningos valstybës valdþios koncepcijà. 

Galima pabrëþti, kad bûtent Prezidiumo ástatymø leidybos iniciatyvos teisë vertintina 
kaip pagrindinë ðios institucijos konstitucinë galimybë dalyvauti ástatymø leidyboje, o kartu ir 
prielaida savo veiksmais aktualizuoti teisëkûroje politines bei socialines problemas, kurias 
reikëjo spræsti Lietuvos Respublikos ástatymø leidëjui. Analizuodami to meto Prezidiumo 
darbà matome, kad ðia savo teise Prezidiumas, galima sakyti, nesinaudojo, o vienkartiniai 
pavyzdþiai nëra pagrindas tvirtinti, kad ði prerogatyva buvo sistemiðkai diegiama to meto pa-
rlamentinëje praktikoje [12]. 
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2.2. Viena sudëtingiausiø problemø vertinant Prezidiumo dalyvavimo teisëkûroje for-
mas ir bûdus yra tie atvejai, kai Prezidiumas priimdavo teisës aktus, kurie buvo norminio 
pobûdþio, t. y. visiðkai atitiko norminio teisës akto poþymius, pripaþintus teisës teorijoje ir 
konstitucinëje teisëje. Klausimo esmë, susijusi su teisës aktø konstitucingumu, yra ta, kad 
Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme buvo nustatyta, jog Prezidiumas „leidþia nenormatyvi-
nius ásakus ir priima nutarimus“ (85 str. 3 d.). Toks konstitucinis Prezidiumo teisës aktø pri-
gimties apibûdinimas tartum vertë daryti iðvadà, kad Prezidiumas negalëjo nustatyti teisës 
normø, t. y. visuotinai privalomø elgesio taisykliø. Paminëjus Prezidiumo teisës aktus, t. y. jø 
formà, kuri buvo átvirtinta Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme, kartu paþymëtina ir tai, kad 
Prezidiumas, bûdamas aktyvus politinio proceso dalyvis, priimdavo ir kitus aktus (pareiðki-
mus, kreipimusis), kuriø teisinë prigimtis nors ir nebuvo apibrëþta, bet patvirtina tai, kad Pre-
zidiumas, kartu su Aukðèiausiàja Taryba, dalyvavo plëtojant vadinamàjà „parlamento rezo-
liucijø teisæ“. Ði veikla buvo itin aktyvi pirmuoju Aukðèiausiosios Tarybos darbo laikotarpiu, 
kai reikëjo greitai reaguoti á vidaus ir uþsienio politikos reiðkinius [13]. 

Taèiau atkreipus dëmesá á nagrinëjamos temos aspektà, t. y. á teisës aktø normiðkumà, 
kartu reikia turëti galvoje Laikinojo Pagrindinio Ástatymo nuostatà, kad Prezidiumas „vykdë 
kitokius Aukðèiausiosios Tarybos pavedimus“ (85 str. 1 d. 12 p.). Kitaip ðià teisinæ padëtá ga-
lima apibûdinti ir taip: ar galëjo Aukðèiausioji Taryba suteikti Prezidiumui norminiø teisës 
aktø leidimo prerogatyvas? Pagaliau kyla ir kitas klausimas – kokios galëjo bûti tø pavedimø 
ribos ir apimtys? Nors ðiuo metu bûtent taip formuluojama problema yra perdëm akademi-
nio pobûdþio, taèiau ji savaime atsiranda teisiniu aspektu vertinant 1990–1992 m. atkurto-
sios Lietuvos Respublikos valstybës institucijø tarpusavio sàveikà ir konstitucinës raidos 
bruoþus. 

Atvejai, kai Aukðèiausioji Taryba pavesdavo Prezidiumui atlikti atitinkamus veiksmus, 
taip pat ir iðleisti teisës aktus, buvo nereti, ir todël tikslinga juos visapusiðkiau nagrinëti. Ðtai 
1991 m. sausio 15 d. Aukðèiausioji Taryba priëmë nutarimà, kuriuo ásteigë Lietuvos Respub-
likos gynybos fondà. Nutarimu buvo pavesta Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumui parengti 
ir patvirtinti Lietuvos Respublikos gynybos fondo nuostatus [14]. Prezidiumas, ágyvendin-
damas ðá Aukðèiausiosios Tarybos pavedimà, 1991 m. sausio 15 d. nutarimu sudarë Gyny-
bos fondo komisijà, nustatë, kad sprendimai naudoti Fondo lëðas priimami Fondo komisijos 
posëdyje, vadovaujantis Fondo nuostatais. Fondo lëðoms kaupti buvo pavesta Lietuvos 
bankui atidaryti einamàjà bei valiutinæ sàskaitas [15]. Vëliau, t. y. 1991 m. sausio 21 d., Pre-
zidiumas patvirtino Lietuvos Respublikos nepriklausomybës gynimo fondo nuostatus [16]. 
Pagal ðá dokumentà Fondà sudarë Lietuvos Respublikos ir kitø valstybiø gyventojø, ámoniø, 
ástaigø, visuomeniniø organizacijø ir judëjimø savarankiðkos ámokos. Fondo lëðos galëjo bûti 
naudojamos nepriklausomybës gynëjø aukø ðeimoms bei nukentëjusiesiems nuo agresijos 
ðelpti, kraðto apsaugos sistemai stiprinti – ginkluotei, amunicijai, aprangai ásigyti; kraðto ap-
saugos sistemai talkinantiems savanoriams maitinti; komunikacijos sistemoms atkurti; vardi-
nëms kursantø stipendijoms; vienkartinëms pensijoms bei vardinëms dovanoms, skirtoms 
savanoriams ir kraðto apsaugos darbuotojams. 

Panaðiai buvo elgiamasi, kai 1990 m. gruodþio 22 d. Prezidiumas priëmë nutarimà, ku-
riuo patvirtino Lietuvos radijo ir televizijos finansavimo tvarkà [17, p. 626–627]. Patvirtinta 
Tvarka buvo norminio pobûdþio – buvo nustatyta, kad Lietuvos radijo ir televizijos finansa-
vimo ðaltinis yra valstybës biudþeto lëðos, skiriamos pagal normatyvus vienai radijo progra-
mos valandai ir televizijos laidø ið studijø valandai. Papildomas finansavimo ðaltinis taip pat 
buvo lëðos, gaunamos ið komercinës ûkinës veiklos, numatytos Lietuvos radijo ir televizijos 
statute. Á bendràsias pajamas nebuvo áskaitomos ið valstybës biudþeto skiriamos tikslinës 
lëðos apmokëti uþ Ryðiø ministerijos techniniø priemoniø nuomà. Be visø kitø taisykliø, buvo 
numatyta, kad Lietuvos radijas ir televizija savarankiðkai tvirtina struktûrà, etatus ir pareigines 
darbuotojø algas, nustatyta tvarka laikydamasis patvirtintos atlyginimø schemos. Be to, buvo 
pabrëþiama, kad Lietuvos radijo ir televizijos darbo santykiai grindþiami trumpalaikëmis ir il-
galaikëmis sutartimis, taip pat sutartimis, sudarytomis neapibrëþtam terminui [18, p. 320]. 
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1990 m. spalio 4 d. Aukðèiausioji Taryba patvirtino Lietuvos Respublikos prokuratûros 
darbuotojø skatinimo ir drausminës atsakomybës nuostatus, taip pat Lietuvos Respublikos 
prokuratûros darbuotojø laipsniø ir priemokø uþ juos bei iðtarnautà laikà nuostatus [19]. 
Prezidiumas, plëtodamas ðios srities visuomeniniø santykiø reglamentavimà, 1992 m. kovo 4 
d. patvirtino Lietuvos Respublikos prokuratûros vadovaujanèiøjø darbuotojø ir kitø pareigûnø 
premijavimo nuostatus [20, p. 466–470]. Aiðku, kad, patvirtindamas minëto premijavimo 
nuostatus, Prezidiumas sukûrë atskirà teisës normø sistemà, kuria patikslino prokuratûros 
darbuotojø premijavimo tvarkà ir taip iðplëtë Aukðèiausiosios Tarybos jau nustatytà teisiná 
reguliavimà. 

Atsakant á anksèiau suformuluotà klausimà, t. y. ar Aukðèiausioji Taryba galëjo suteikti 
Prezidiumui kai kurias teises teisëkûroje, reikëtø pabrëþti tà aplinkybæ, kad Laikinajame Pa-
grindiniame Ástatyme nebuvo nuorodos apie galimybæ valstybës institucijoms viena kitai 
perduoti joms suteiktus ágaliojimus. Kita vertus, Laikinojo Pagrindinio Ástatymo norma dël 
Aukðèiausiosios Tarybos pavedimø Prezidiumui apimties buvo neapibrëþta, o teisinio regu-
liavimo vakuumo sàlygomis buvo aiðkinama pleèiant ðios sàvokos turiná. Negalima neatsi-
þvelgti dar ir á tai, kad pagal Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà Aukðèiausiajai Tarybai priklausë ir 
ástatymø aiðkinimo funkcija, kuri taip pat buvo paveldëta ið buvusios teisinës tvarkos. At-
kreiptinas dëmesys ir á dar vienà to meto konstitucinës sistemos bruoþà – dar nebuvo su-
kurtas konstitucinës kontrolës mechanizmas, o priimtø teisës aktø teisëtumo patikrinimo 
funkcijà ágyvendino pati Aukðèiausioji Taryba [21]. 

2.3. Prieð tai nagrinëti Prezidiumo norminiø teisës aktø leidimo pavyzdþiai tiesiogiai 
arba bent ið dalies buvo susijæ su Aukðèiausiosios Tarybos pavedimais, bet paminëtina ir ta 
Prezidiumo veiklos sritis, kai Prezidiumas nustatydavo atitinkamà teisiná reguliavimà sava-
rankiðkai ir taip darë valingà poveiká reikðmingø visuomeniniø santykiø teisiniam reguliavi-
mui. 

Tokios teisës normø kuriamosios veiklos pavyzdys gali bûti 1991 m. spalio 23 d. Pre-
zidiumo nutarimu patvirtinti Laikinosios visuomeninës tarybos netekusiø darbo asmenø tei-
sëms ginti nuostatai [22]. Kad ðie Nuostatai akivaizdþiai buvo norminio pobûdþio, patvirtina 
ðio teisës dokumento turinio analizë. Ðiai Tarybai buvo pavesta registruoti Aukðèiausiosios 
Tarybos gautus pilieèiø pareiðkimus, skundus bei kreipimusis atleidimo ið darbo klausimais, 
vesti jø apskaità bei kontrolæ. Taryba gautus pareiðkimus, skundus galëjo siøsti nagrinëti 
„kompetentingiems valstybës organams“ ir domëtis jø tyrimo rezultatais. Tarybai taip pat 
buvo suteikta prerogatyva kreiptis su teikimu á Lietuvos Respublikos civilinio proceso ko-
dekso 352 straipsnyje numatytus pareigûnus dël sprendimo uþprotestavimo tais atvejais, kai 
paaiðkëjo aplinkybës, dël kuriø sprendimas galëjo bûti uþprotestuotas. Taryba galëjo teikti 
pasiûlymus dël darbo ástatymø ir kitø aktø pakeitimo Aukðèiausiosios Tarybos komisijoms 
bei kitoms institucijoms. 

1992 m. kovo 4 d. Prezidiumas priëmë nutarimà „Dël priemoniø prokuratûros darbuo-
tojø kaitai stabilizuoti“ [23, p. 470]. Jame Prezidiumas nustatë, kol bus iðspræstas teisësau-
gos ástaigø darbuotojø socialiniø garantijø klausimas, prokurorams ir tardytojams taikyti 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1991 m. balandþio 12 d. nutarime Nr. 127 policijos dar-
buotojams numatytas socialines garantijas ir leido Generaliniam prokurorui mokëti aukðtos 
kvalifikacijos darbuotojams iki 10 proc. tarnybinio atlyginimo dydþio personalinius priedus.  

Ðie bei kiti pavyzdþiai iðpleèia galimybes visapusiðkiau suvokti ir ávertinti Prezidiumo 
statusà ir jo leidþiamø teisës aktø prigimtá, sudaro prielaidas parodyti Prezidiumo ne tik 
konstituciná, bet ir faktiná statusà 1990–1992 metais. Galima sakyti, kad kai kurie Prezidiumo 
veiksmai teisëkûroje, siekiant sparèiau spræsti aktualiausius visuomenës socialinës ir politi-
nës raidos diktuojamus klausimus, kai kuriais atvejais kirtosi su Laikinajame Pagrindiniame 
Ástatyme nustatytomis jo ágaliojimø ribomis. Taèiau, kaip jau buvo minëta anksèiau, ðiuos 
reiðkinius skatino kai kurie konstitucinio reguliavimo prieðtaringumai, nenuoseklumai bei 
konstitucinës teisës spragos.  
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3. Prezidiumas – teisëkûros proceso koordinatorius 
 
3.1. Prezidiumo koordinacinës funkcijos teisëkûroje bendrais bruoþais buvo apibû-

dintos Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme. Jo 84 straipsnyje buvo paþymëta, kad viena ið 
Prezidiumo prerogatyvø – uþtikrinti Aukðèiausiosios Tarybos darbo organizavimà. 85 
straipsnyje buvo átvirtinta, kad Prezidiumas organizuoja Aukðèiausiosios Tarybos sesijø ren-
gimà, taip pat koordinuoja Aukðèiausiosios Tarybos nuolatiniø komisijø veiklà. 

Ðie Prezidiumo konstituciniai ágaliojimai buvo plaèiau atskleisti Aukðèiausiosios Tary-
bos reglamente. Pagal Reglamentà Prezidiumas svarstë Aukðèiausiosios Tarybos Sekreto-
riaus parengtus sesijø darbø programos ir savaitës posëdþiø darbotvarkës projektus ir teikë 
juos Aukðèiausiajai Tarybai. Aukðèiausiosios Tarybos Pirmininkui praðant, Prezidiumas tu-
rëjo padëti vykdyti bendràjá vadovavimà rengiant klausimus, kuriuos svarstë Aukðèiausioji 
Taryba. Nurodytàsias prerogatyvas tartum vienijo Reglamento nuostata, suteikianti Prezi-
diumui teisæ svarstyti Aukðèiausiosios Tarybos gautus ástatymø projektus ir teikti siûlymus 
Aukðèiausiajai Tarybai dël tolesnës jø eigos (Reglamento 17 str. 3 d.). 

Prireikus Prezidiumas galëjo duoti pavedimà kitoms nuolatinëms komisijoms prelimi-
nariai iðnagrinëti ástatymo projektà arba pasiûlyti Vyriausybei parengti savo iðvadas. Prezi-
diumas taip pat galëjo sudaryti specialiàsias parengiamàsias darbo grupes ið Aukðèiausio-
sios Tarybos deputatø, suinteresuotø valstybës institucijø atstovø, ekspertø ir mokslininkø 
ástatymo projektus parengti svarstyti. Prezidiumas turëjo teisæ ástatymø projektà perduoti 
kompetentingoms visuomeninëms organizacijoms, kad jos pareikðtø savo nuomonæ.  

Reikðmingi ágaliojimai Prezidiumui buvo suteikti ir vëlesnëse ástatymø leidybos proceso 
stadijose. Ðtai, pristaèius projektà Aukðèiausiosios Tarybos posëdyje, turëjo bûti perskaityta 
Prezidiumo iðvada, jeigu ji buvo gauta. Prezidiumas galëjo pareikðti savo nuomonæ ir dël 
ástatymo projekto áraðymo á sesijos darbø programà ar savaitës darbotvarkæ. 

Pagaliau Prezidiumas, greta nuolatiniø komisijø ir frakcijø, turëjo teisæ siûlyti skubesnæ 
ástatymo svarstymo procedûrà. Galima paþymëti, kad tokia procedûra buvo daþnai naudo-
jama Aukðèiausiosios Tarybos darbo praktikoje. Taigi reikia pabrëþti, kad Prezidiumui buvo 
suteikta svariø galiø daryti átakà teisëkûros procesui, spartinti arba lëtinti atitinkamø sociali-
niø santykiø teisiná reguliavimà, veikti ástatymø leidybos politikà.  

Prezidiumo veikloje, ágyvendinant anksèiau nurodytàsias prerogatyvas, iðskirtini kai 
kurie bûdai ir formos, kuriuos taikant buvo veikiamas teisëkûros procesas.  

3.2. Viena svarbiausiøjø formø, kuria buvo siekiama spartinti teisës aktø projektø ren-
gimà, buvo atitinkamø specialistø darbo grupiø sudarymas. Ðia prasme reikðmingas buvo 
1990 m. liepos 8 d. Prezidiumo nutarimas, kuriuo buvo sudarytos darbo grupës kodifikuotø 
ástatymø projektams rengti [24, p. 507]. Atskiros darbo grupës buvo sudarytos rengti Bau-
dþiamojo kodekso, Baudþiamojo proceso kodekso, Civilinio kodekso, Civilinio proceso ko-
dekso, Santuokos ir ðeimos kodekso, Bausmiø vykdymo kodekso projektus. Ðis Prezidiumo 
þingsnis paspartino teisës reformà, skatino mokslininkø ir teisæ taikanèiø institucijø darbuo-
tojø diskusijà dël Lietuvos teisës sistemos naujos koncepcijos ir raidos.  

Prezidiumo pastangos spartinti ástatymø sisteminimo ir kodifikacijos darbus atsispin-
dëjo sudarant ir kitø kodeksø projektø rengimo darbo grupes. 1991 m. sausio 30 d. buvo 
patvirtinta darbo grupë rengti Lietuvos Respublikos darbo ástatymø kodekso projektà [25], o 
1991 m. balandþio 24 d. – Lietuvos Respublikos administraciniø teisës paþeidimø kodekso 
redakciniø pataisø rengimo grupë [26, p. 500]. Nors tokiø fundamentaliø teisës aktø kaip 
kodeksai parengimo terminai buvo nerealûs, vis dëlto reikia pabrëþti, kad mokslininkø ir 
praktikø sutelkimas á atskirus kolektyvus buvo visapusiðkai naudingas – darbo grupës pra-
dëjo apibendrintai nagrinëti ir spræsti svarbiausias atitinkamø teisës srièiø mokslines ir prak-
tines problemas. Kita vertus, ðiose srityse dirbantys specialistai buvo aktyvûs rengiant ga-
liojusiø kodeksø pakeitimus ir papildymus, kuriuos diktavo socialinës ir politinës aktualijos. 
Nelaukiant, kol bus priimti nauji kodeksai, galiojanti teisë buvo koreguojama, atnaujinama 
atsiþvelgiant á spartø visuomeninio gyvenimo vyksmà. Aukðèiausiosios Tarybos veiklos lai-
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kotarpiu Prezidiumo iniciatyva buvo sudarytos ir kitø ástatymø projektø rengimo darbo gru-
pës: Policijos [27], Teismø santvarkos ir teisëjø statuso [28], Lietuvos desovietizacijos [29], 
Lobistinës veiklos [30], Kardomojo kalinimo [31, p. 653, 654], Komercinio kodekso [32], 
Valstybës darbo inspekcijos [33, p. 535], Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo politi-
kos koncepcijos [34]. 

Sudaryti kai kurias darbo grupes inicijavo Aukðèiausiosios Tarybos nuolatinës komisi-
jos. Ðtai 1990 m. gruodþio 12 d. Prezidiumas, remdamasis Aukðèiausiosios Tarybos Ðvie-
timo, mokslo ir kultûros komisijos spendimu, patvirtino darbo grupæ Nekilnojamøjø kultûros 
vertybiø apsaugos ástatymo projektui rengti [35]. 

Besipleèiant teisës aktø projektø rengimo darbui buvo siekiama spræsti organizacinius, 
finansinius klausimus, susijusius su ðia darbo sritimi [36, p. 484]. 

3.3. Realizuodamas savo funkcijas dël Aukðèiausiosios Tarybos nuolatiniø ir laikinøjø 
komisijø veiklos koordinavimo, Prezidiumas ne tik svarstë komisijø pasiûlymus, bet galëjo 
perduoti komisijoms preliminariai ar papildomai svarstyti ir pateikti iðvadas dël ástatymø bei 
kitokiø Aukðèiausiosios Tarybos arba Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo teisës aktø pro-
jektø [37, p. 443]. Prezidiumas taip pat galëjo duoti komisijoms pavedimus ir teikti reko-
mendacijas ástatymø projektams rengti. Taigi Prezidiumo galimybës skatinti, orientuoti nuo-
latines ir laikinàsias komisijas ágyvendinti ástatymø leidybos politikà buvo plaèios.  

Prezidiumas sëkmingai naudojosi ðiomis konstitucinëmis prielaidomis. Tai galima pai-
liustruoti to meto Prezidiumo praktinës veiklos pavyzdþiais. Ðtai 1990 m. balandþio 30 d. 
nutarimu Prezidiumas pasiûlë Aukðèiausiosios Tarybos Teisinës sistemos, Valstybës atkû-
rimo, Pilieèiø teisiø ir tautybiø reikalø komisijoms parengti Pilietybës klausimø spendimo 
tvarkos nuostatø projektà, taip pat pavedë Vyriausybei nustatyti pilietybës dokumentø ren-
gimo tvarkà. Ðiuo klausimu atitinkami pavedimai buvo duoti miestø, rajonø savivaldybiø ta-
ryboms [38, p. 446]. 

1990 m. geguþës 30 d. protokoliniu nutarimu Prezidiumas pasiûlë Aukðèiausiosios Ta-
rybos Valstybës atkûrimo ir ðvietimo, mokslo ir kultûros komisijoms pateikti Prezidiumui pa-
siûlymus dël Lietuvos Respublikos valstybiniø apdovanojimø [39, p. 472]. Taip buvo atsi-
þvelgta á Kultûros ir ðvietimo ministerijos, Lietuvos teatro sàjungos, Lietuvos nacionaliniø lite-
ratûros, meno ir architektûros premijø komiteto teikimus dël valstybiniø apdovanojimø teisi-
nio reguliavimo. Prezidiumas pavedë Aukðèiausiosios Tarybos Teisinës sistemos bei Svei-
katos apsaugos ir socialiniø reikalø komisijoms parengti ir pateikti Aukðèiausiajai Tarybai 
Lietuvos Respublikos profesiniø sàjungø ástatymo projektà [40, p. 622].  

Vertinant Prezidiumo pastangas atnaujinti galiojusià teisæ ir skatinti nuolatines komisi-
jas veikti ðia kryptimi, paþymëtina, kad ði organizacinio darbo sritis buvo ypaè svarbi telkiant 
tiek atgimstanèias frakcijas, tiek ir nuolatines komisijas bei deputatus ágyvendinti Aukðèiau-
siosios Tarybos tikslus – stiprinti atkurto valstybingumo teisinius pagrindus. Prezidiumas ne 
tik koordinavo nuolatiniø ir laikinøjø komisijø veiklà, bet siekë kuo plaèiau á ðá darbà átraukti ir 
kitas valstybës valdymo ir visuomenës struktûras [41, p. 611]. Prezidiumo galimybës daryti 
átakà teisës aktø kuriamajai veiklai dar labiau buvo iðplëstos Aukðèiausiosios Tarybos regla-
mente. Ðtai Reglamento 187 straipsnio 3 dalyje buvo nurodyta, kad Prezidiumas taip pat 
galëjo sudaryti specialià parengiamàjà darbo grupæ ið Aukðèiausiosios Tarybos deputatø, 
suinteresuotø valstybës institucijø atstovø, ekspertø ir mokslininkø ástatymo projektui pa-
rengti. 

3.4. Prezidiumo pavedimø Vyriausybei pobûdis taip pat buvo nepakankamai teisiðkai 
apibrëþtas, taèiau Prezidiumo teisinës direktyvos Vyriausybei atspindëjo ne tik teisëkûros 
aktualijas, bet ir ðiø dviejø valstybës institucijø tarpusavio santykiø politinæ teisinæ prigimtá. 
Ðtai 1990 m. rugpjûèio 22 d. nutarimu Prezidiumas pasiûlë Vyriausybei nustatyti spaudos 
leidiniø bei videosalonuose rodomø filmø, turinèiø pabrëþtinai erotiná pobûdá ir abejotinà mo-
ralinæ vertæ, leidimo ir platinimo reglamentacijà, taip pat pateikti Aukðèiausiajai Tarybai pasi-
ûlymus dël masinës informacijos priemoniø leidëjø bei platintojø apmokestinimo ir atsako-
mybës [42, p. 639]. 
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1990 m. rugsëjo 6 d. Prezidiumas pavedë Vyriausybei parengti laikinàjà mokslo ir mo-
kymo institucijø, iðskyrus aukðtàsias mokyklas, statutø (nuostatø) tvirtinimo tvarkà, taip pat 
valstybiniø ir visuomeniniø organizacijø bei ástaigø rejestro ástatymo projektà. Priëmus ðias 
direktyvas kartu buvo pasiûlyta Vyriausybei iki tol, kol Aukðèiausioji Taryba patvirtins mokslo 
ir mokymo institucijø statutø (nuostatø) tvirtinimo tvarkà, netvirtinti jø teisës aktø Vyriausy-
bëje, ministerijose bei Lietuvos Respublikos valstybinëse tarnybose [43, p. 555]. 

Atkreiptinas dëmesys á tai, kad Prezidiumo veikloje, inicijuojant teisë aktø projektø ren-
gimà, buvo ir tokiø atvejø, kai Prezidiumas, skatinamas kuo greièiau spræsti atitinkamo teisi-
nio reguliavimo nustatymà, aprobuodavo Vyriausybës teisës akto projektà. Ðtai 1990 m. 
spalio 17 d. Prezidiumas pritarë Vyriausybës nutarimo „Dël abejotinos moralinës vertës 
spaudos leidiniø bei videofilmø leidimo ir platinimo reglamentavimo“ projektui, pasiûlë ðiame 
nutarime apibûdinti „platintojo“ sàvokà [44, p. 584]. 

Minima Prezidiumo veiksmø teisinë forma rodo Prezidiumo ir Vyriausybës bendradar-
biavimo ir sàveikos kai kuriuos aspektus bei to meto politinës sistemos institutø funkciona-
vimo kai kurias aktualijas. Aktyvià Prezidiumo veiklà orientuojant Vyriausybæ teisës normø 
kuriamojoje veikloje patvirtina ir kiti atvejai [45]. 

 
Iðvados 

 
1. Analizuojant Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo teisëkûros 

veiklà visø pirma reikia turëti galvoje Prezidiumo konstituciná statusà, jo santykiø su Aukð-
èiausiàja Taryba, Vyriausybe ir kitomis valstybës institucijomis prigimtá. Atsiþvelgiant á tai ga-
lima visapusiðkiau ávertinti Prezidiumo ágaliojimø apimtá ir jø turiná teisës normø kûrimo pro-
cese. Klausimas dël Prezidiumo vaidmens ðioje srityje sietinas ne tik su tiesiogiai Laikina-
jame Pagrindiniame Ástatyme numatytais jo konstituciniais ágaliojimais, bet ir su tomis teisi-
nio veikimo formomis ir bûdais, kurie buvo numatyti Aukðèiausiosios Tarybos reglamente 
bei kituose ástatymuose. 

2. Pabrëþtinas esminis klausimas – Prezidiumo prerogatyvomis teisës normø kûrime 
buvo siekiama kuo sparèiau atnaujinti teisës ir teisinæ sistemas, eliminuoti tuos teisës aktus 
ir tas teisës normas, kurios neatitiko spartëjanèio demokratinio socialinio politinio proceso 
poreikiø. Ðiuos Prezidiumo veiksmus sàlygojo naujø valstybës institucijø kûrimas, jø sàvei-
kos gerinimas, atstovaujamosios institucijos – Aukðèiausiosios Tarybos vaidmens átvirtini-
mas ðalies konstitucinëje sistemoje. Apibendrintai galima pasakyti, kad per labai trumpà 
laikà reikëjo pasiekti maksimaliø rezultatø – teisinio reguliavimo bûdu uþtikrinti tokios teisës, 
kuri garantuotø efektyvø politiniø, socialiniø, ekonominiø visuomeniniø santykiø teisiná regu-
liavimà, sukûrimà. Ðia prasme Prezidiumas buvo reikðmingas veiksnys valstybës institucijø 
struktûroje.  

3. Prezidiumo veiklos kuriant teisës normas tyrimas patvirtina teiginá, kad valstybës 
valdþios institucijø ágaliojimai ir jø konstrukcija pagal Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà buvo 
prieðtaringa ir nenuosekli. Tai atspindi ir Prezidiumo konstitucinis statusas, ir praktinë veikla. 
Vienas labiausiai diskutuotinø klausimø – Prezidiumo sukurtø norminiø teisës aktø konstitu-
cinë prigimtis.  

4. Analizuojant 1990–1992 m. laikotarpio teisëkûros proceso ypatumus darytina ið-
vada, kad Prezidiumas, koordinuodamas Aukðèiausiosios Tarybos nuolatiniø ir kitø komisijø 
veiklà, valingai skatino spartinti teisës aktø rengimà. Ðià Prezidiumo veiklos kryptá rodo Pre-
zidiumo sudaromos darbo grupës ástatymø projektams rengti, pavedimai Aukðèiausiosios 
Tarybos nuolatinëms ir laikinosioms komisijoms, Vyriausybei ir kitoms valstybës instituci-
joms. 
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

Analysis of the work of state institutions of Lithuania at the time when the Provisional Basic 
Law was in force on the territory of the Republic of Lithuania (1990-1992) and when the statehood 
of the Republic was being re-established and consolidated, should give an evaluation of their work in 
creating legal rules. 

Study of the peculiarities of the constitutional process of that period leads to the conclusion 
that the Presidium of the Supreme Council of the Republic of Lithuania, which played an exclusive 
role in the field of policy and law, had a considerable influence on legal regulation of the public 
relations, thus strengthening the legal foundations of the state. 

The present article specifies the main aspects of the constitutional status of the Presidium that 
were related to the activity of creating legal rules. This issue is revealed through the assessment of the 
Presidium’s work in creating legal rules and through evaluation of its work where the Presidium 
coordinated and initiated deliberation and enactment of relevant legal acts. Analysis of the work of 
the Presidium in this context shows that the Presidium’s political will expressed in legal acts was an 
important factor determining the content and the form of the lawmaking of that period. 


