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PRATARMË 
 

Kaip matote, konstitucinës teisës vadovëlis lietuviø kalba pasirodo 
praëjus daugiau kaip deðimèiai metø po Lietuvos valstybës nepriklauso-
mybës atkûrimo. Galëtume pagrástai priekaiðtauti ðalies konstitucinin-
kams dël jø nerangumo. Tik vël – ðalies konstitucinës sistemos formavi-
mosi ir raidos peripetijos, teisinës reformos eiga, visuomenës gyvenimo 
pokyèiai – tai aplinkybës, pateisinanèios toká vëlavimà. Neginèijama tiesa: 
tik ilgesnio ðalies konstitucinës raidos tarpsnio analizë leidþia tikëtis, kad 
analitikams ir vertintojams pasiseks atskleisti konstitucinës tikrovës es-
mines savybes ir vystymosi tendencijas. 

Laikinasis Pagrindinis ástatymas, 1992 m. spalio 25 d. referendumu 
priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybës valdþios institucijø 
konstitucinës sistemos suformavimas, konstitucinës kontrolës1 ásitvirtini-
mas, ryðkëjanti teisës konstitucionalizacija – gairës, þyminèios ðalies kon-
stitucinës raidos kelià. Ðis kelias grindþiamas pagarba þmogaus teisëms ir 
laisvëms, valdþios institucijø ir pareigûnø tiksliomis veiklos ribomis. Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos preambulëje átvirtintas atviros, teisingos, 
darnios pilietinës visuomenës ir teisinës valstybës siekis aiðkiai parodo 
Lietuvos þmoniø orientacijà. 

Pradedantieji konstitucinës teisës studijas nesunkiai ras ðalies Konsti-
tucijos, ástatymø ar poástatyminiø aktø tekstus, Konstitucinio Teismo nu-
tarimus (visi ðie teisës aktai skelbiami „Valstybës þiniose”). Studijuojan-
tiems konstitucinæ teisæ ypaè svarbûs yra Lietuvos Respublikos Konstitu-
cinio Teismo aktai, kuriuose suformuluota Lietuvos konstitucinës san-
tvarkos samprata, iðdëstytos ávairiø Konstitucijos principø ir normø in-
terpretacijos. Straipsniai konstitucinës teisës klausimais retsykiais pasi-
rodo akademinëje spaudoje: Lietuvos teisës universiteto leidinyje „Ju-
risprudencija. Mokslo darbai”, Vilniaus universiteto leidinyje „Teisë. 
Mokslo darbai”, Vytauto Didþiojo universiteto Teisës instituto þurnale 
„Teisës apþvalga”. Ne vienu straipsniu ar Konstitucijos normø komen-
taru galëjo pasidþiaugti ir leidiniø „Teisës problemos”, „Justitia” skaity-
tojai. Susidomëjusiems konstitucine teise ypaè pravartu pasklaidyti ir 
Vilniaus universiteto Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø instituto 
leidþiamà „Politologijà”, kurios kone kiekviename numeryje rasime straip-
sniø konstitucininkams rûpimomis temomis. Be to, kartas nuo karto pasi-
rodo moksliniø konferencijø medþiagos. Tikimës, kad neiðvengiamai artëja 
ir monografijø ar didesniø studijø konstitucinës teisës klausimais metas. 

                                            
1 Teisinëje literatûroje vartojamas sàvokas „konstitucinë kontrolë”, „konstitucinë 

prieþiûra” ar „konstitucinë justicija”, nepaisydami jø reikðmiø niuansø, esame linkæ laikyti 
sinonimais. Vadovëlyje vartojama sàvoka „konstitucinë kontrolë”. 
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Taip pat paþymëtina, kad iki ðiol nëra knygos, kurioje bûtø bandoma 
suformuluoti konstitucinës teisës teorijos pagrindus, kompleksiðkai ið-
nagrinëti nûdienos Lietuvos konstitucinæ teisinæ tikrovæ (konstitucines 
teisines idëjas, konstitucinës teisës normas, principus ir institutus, konsti-
tucinius teisinius santykius). Teoriniø pagrindø daþniausiai tenka ieðkoti 
dar tarpukaryje paraðytuose M. Römerio – pripaþinto Lietuvos valstybës 
tyrinëtojo, konstitucinës teisës mokslo klasiko – veikaluose. Klasika visa-
dos klasika. Nors turime pastebëti, kad daugiau kaip per pusæ amþiaus ið 
esmës pasikeitë konstitucinës teisës mokslo peizaþas. Regime naujas 
problemas, naujas mokyklas, naujus ieðkojimus. Dar gerai, kad ðiais lai-
kais anglø, prancûzø, vokieèiø, rusø ar lenkø kalbomis paraðytø monog-
rafijø, kuriose nagrinëjamos konstitucinës teisës problemos, ar konstitu-
cinës teisës vadovëliø2 ir Lietuvoje galima gauti. Bëda kita – uþsienio 
autoriø darbuose dominuoja savos realijos, specifinë problematika, savita 
tyrimo metodologija. Todël reikëtø bûti atsargiems ir mechaniðkai netai-
kyti vienø ar kitø autoriø formuluojamø teoriniø nuostatø tiriant Lietu-
vos konstitucinæ teisinæ tikrovæ, juo labiau, kad ir tie patys reiðkiniai ne-
retai ávardijami skirtingomis sàvokomis. Tik pradëjus studijas, nëra taip 
paprasta atsirinkti, kas universalu, iðties reikðminga, o kas – mokslinë 
mada ar tik mokslo paraðtës. Þinoma, paþiûrø ávairovë moko kritiðkai 
þvelgti á tikrovæ, padeda formuoti savo poþiûrá. Taèiau pradþioje reikia 
pagrindø.  

Konstitucinës teisës mokslas – ne vien teisiniø þiniø sankaupa. Tai vi-
sados tam tikras konstitucinës teisinës tikrovës vertinimas, tam tikrø po-
þiûriø nuosekli sistema. Tiriant konstitucines teisines problemas, daþniau 

                                            
2 Norëtøsi nurodyti bent keletà vadovëliø uþsienio kalbomis, kurie vienu ar kitu, 

daþniausiai teoriniu ar lyginamuoju, aspektu pravartûs ir pradedantiems Lietuvos 
konstitucinës teisës studijas: Burdeau G., Hamon F., Troper M. Droit Constitutionnel. 25e 
édition. Paris, L. G. D. J., 1997; Ardant Ph. Institutions politiques et droit constitutionnel. 4e 
édition. Paris, L. G. D. J., 1992; Favoreu L., Gaïa P., Ghevontian R., Mestre J. L., Pfersmann 
O., Roux A., Scoffoni G. Droit constitutionnel. 2e édition. Paris, Dalloz, 1999; Tribe L. H. 
American Constitutional Law. Mineola, New York, 1978; Redlich N., Schwartz B., Attanasio 
Y. Constitutional Law. Second edition. New York, 1992; Wade E. G. S. and Bradley A. W. 
Constitutional and Administrative Law. London, 1986; Alder J. Constitutional and 
Administrative Law. Second edition. London, 1994; Bradley A. W. and Ewing K. D. 
Constitutional and Administrative Law. Twelve edition. Longman, 1998; Stern K. Staats und 
Verfassungsrecht. Einführung in das deutsche Recht. München, 1989; Stein E. Staatsrecht, 
15., neu bearbeitete Auflage, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen, 1995; Handbuch des 
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Herausgegeben von J. Isensee und P. 
Kirchkof. Heidelberg, 1987–1992; Hesse K. Grundzüge des Verfassungsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland, 18, erg. Aufl. Heidelberg, Müller Jur. Verl., 1991; Garlicki L. 
Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykùadu. Wydanie 3. Warszawa, 1999; Banaszak B. 
Prawo konstytucyjne. Warszawa, 1999; Sagan S. Prawo konstytucyjne RP. Warszawa, 1999; 
Baglaj M. Konstitucionnoje pravo Rosijskoj Federaciji. Moskva, 1998; Konstitucionnoje 
pravo (red. V. Lazarev). Moskva, 1999; Èirkin V. Konstitucionnoje pravo: Rosija i 
zarubeþnyj opyt. Moskva, 1998. 
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svarbesni ne atsakymai á keliamus klausimus, bet tø atsakymø argumen-
tai, argumentai, atskleidþiantys reiðkinio siûlomos sampratos esmæ.  

„Konstitucija, konstitucingumas, konstitucionalizmas – tai þodþiai ir 
sàvokos, kurios tapo ypaè aktualios ðiandien iðsivadavusiø ið komunizmo 
despotijos ðaliø, taip pat ir Lietuvos politologijai, teisës mokslui ir visuo-
menës sàmonei”3. Todël suprasti ðias sàvokas, iðmokti praktiðkai taikyti 
teisæ – vienas ið studijuojanèio teisës mokslus asmens uþdaviniø. Ðalies 
politinis ir teisinis gyvenimas prieðtaringas – tai „gyvos” visuomenës po-
þymis. Taèiau nûdienos sàlygomis sëkminga visuomenës raida galima tik 
gerbiant asmens teises ir laisves, suprantant, kad valdþia prasminga tik 
tarnaudama þmonëms. Konstitucijos esmæ geriausiai iðreiðkia dvi idëjos: 
valdþios ribojimas bei þmogaus teisiø ir laisviø apsauga.  

Labai svarbu konstitucinius pradus átvirtinti visoje teisinëje sistemoje. 
Tai teisës stabilumo, demokratiðkumo, teisiðkumo geriausias laidas. 
Gaila, kad teisinio gyvenimo konstitucionalizacijos idëja tik skinasi kelià. 
Lietuva negali nejausti ir tarptautinio konteksto átakos. Konstitucinës 
teisës reiðkiniø tyrinëtojai pastebi bûdingas konstitucinës teisës raidos 
ðiuolaikinëse valstybëse tendencijas: konstitucijos – teisinës sistemos 
branduolio – reikðmës pripaþinimà, konstitucinio teisinio reguliavimo 
apimties iðaugimà, bendraþmogiðkø vertybiø átakà konstituciniam teisi-
niam reguliavimui, konstitucinës teisës dëmesá svarbiausioms visuomenës 
ekonominëms, socialinëms ir kultûrinëms problemoms, tarptautinës tei-
sës átakà nacionalinei teisei ir t.t.  

Kiekvieno dalyko studijoms reikia pradþiamokslio. Ðis vadovëlis – 
pradedanèiøjø konstitucinës teisës studijas „kelionës vadovas”. Juo sie-
kiama iðmokyti analizuoti ir vertinti konstitucinæ teisinæ tikrovæ. Vado-
vëlyje pabandyta atskleisti svarbiausiø konstitucinës teisës koncepcijø 
esmæ, siekta parodyti teisiniø reiðkiniø tarpusavio sàsajas, vidinius ryðius. 
Vadovëlis – tik paèiø pagrindiniø konstitucinës teisës teorijos ir Lietuvos 
konstitucinës teisës problemø apþvalga, bandymas paaiðkinti bent paèias 
svarbiausias problemas. Dëstydami savo poþiûrá, pasistengsime priminti, 
kad yra autoriø, tam tikrà reiðkiná vertinanèiø kitaip. Manome, kad stu-
dentas nuo pat pirmøjø studijø dienø turëtø suprasti, kad moksle nëra 
vienos tiesos, kad tà patá dalykà galima tirti ir vertinti ávairiais poþiûriais. 
Taèiau didesnës mokslinës polemikos vengsime – nuolat prisimename, 
kad raðome vadovëlá. 

Keletas klausimø, á kuriuos reikia atsakyti. 
Pirmas: kodël, nors vadovëlis pavadintas „Lietuvos konstitucinë tei-

së”, o ne „Konstitucinë teisë”, jame gana daug vietos skiriama konstitu-

                                            
3 Stačiokas S. Mykolas Römeris ir mûsø dienø Lietuva // Römeris M. Konstitucinës ir 

teismo teisës pasieniuose. Vilnius, 1994. P. 1. 
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cinës teisës teorinëms problemoms? Kodël nevengiama pasiremti meto-
dika, bûdinga lyginamajai teisëtyrai? Atsakymas: konkreèios ðalies kons-
titucinës teisës studijos nelabai ásivaizduojamos be teoriniø konstitucinës 
teisës pagrindø iðdëstymo. Lietuvos konstitucinæ sistemà galima suprasti 
tik perpratus konstitucinës teisës teorijos pagrindus. Todël konstitucinës 
teisës teorijai, ypaè pirmoje vadovëlio dalyje, bus skiriamas didesnis 
dëmesys, taip pat atskleidþiant ir Lietuvos konstitucinæ specifikà. Antroje 
vadovëlio dalyje daugiausia bus aiðkinama apie Lietuvos konstitucinës 
teisës institutus. Autoriai nevengs ir istorinio rakurso. Ir Lietuvos vals-
tybës, konstitucinës minties, ir konstitucinio reguliavimo raidos, ir atskirø 
konstitucinës teisës institutø vystymosi analizë padës suprasti ðiø dienø 
realijas. Prireikus, kaip minëta, nevengsime ir palyginimø. Tiesa, kompa-
ratyvistikos bus nedaug, tik tiek, kiek bûtina ðiame studijø etape. Ly-
ginamoji konstitucinë teisë studentø lauks kitais studijø metais. Tai bus 
pradëtø konstitucinës teisës studijø tæsinys. 

Antras klausimas: kas vadovëlyje bus nagrinëjama? Visø pripaþintos 
konstitucinës teisës mokymo programos Lietuvoje kol kas nëra. Aukðto-
sios mokyklos paèios rengia mokymo planus. Aiðku viena, kur besimo-
kytø studentas, tam tikras þiniø minimumas yra bûtinas. Todël vadovëlio 
pirmame skyriuje „Konstitucinës teisës ávadas” aiðkinsime konstitucinës 
teisës sàvokos vartojimà ávairiais aspektais, analizuosime konstitucinæ 
teisæ kaip teisës sritá, teisës mokslà ir studijø disciplinà. Antrame skyriuje 
„Konstitucija” bandysime dëstyti konstitucijos teorijos pagrindus, Lietu-
vos konstitucijø raidà, 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos bruo-
þus. Treèias skyrius „Lietuvos Respublikos Konstitucijos principai” at-
skleidþia konstitucinio reguliavimo esmæ. Þmogaus teisës, pilietybës san-
tykiai nagrinëjami ketvirtame skyriuje „Þmogaus teisës ir jø átvirtinimas 
Lietuvos Respublikos konstitucinëje teisëje” bei penktame skyriuje „Lie-
tuvos Respublikos pilietybë. Uþsienieèiø teisinë padëtis”. Ðeðtas skyrius 
„Konstitucijos apsauga. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas” 
skirtas konstitucinës kontrolës institutui. Septintame ir aðtuntame sky-
riuose „Valstybë” bei „Valstybës forma” nagrinëjamos valstybës organi-
zacijos konstitucinës problemos. Devinto skyriaus pavadinimas „Nevals-
tybinës organizacijos konstitucinëje teisëje” rodo, kad bus nagrinëjamos 
nevalstybiniø organizacijø konstitucinëje teisëje problemos. Deðimto sky-
riaus „Rinkimai ir referendumai”, vienuolikto skyriaus „Konstitucinë 
valstybës valdþios sistema” pavadinimai atskleidþia, kokie klausimai nag-
rinëjami. Dvyliktame–ðeðioliktame skyriuose aptariama Lietuvos valsty-
bës valdþios institucijos – Lietuvos Respublikos Seimas, Respublikos 
Prezidentas, Lietuvos Respublikos Vyriausybë, teismai, taip pat vietos 
savivalda ir valdymas. Palyginæ ðio vadovëlio turiná su uþsienio autoriø 
paraðytais panaðaus pobûdþio darbais, pastebësite, kad kai kurios konsti-
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tucinës teisës problemos liko nepaliestos, o kitoms, atrodo, skirta daug 
dëmesio. Tai paaiðkinama paprastai: lëmë ir Lietuvos konstitucinës rea-
lijos, ir pasirinkta vadovëlio koncepcija. Vadovëlis – tai ir bandymas ieð-
koti optimalios konstitucinës teisës paþinimo klausimø bei temø visumos.  

Treèias klausimas: kaip bus nagrinëjamos nurodytos temos? Vadovë-
lis nëra monografija. Jo tikslas kuklesnis – suteikti bûtinø þiniø prade-
danèiam teisës studijas. Taèiau nesame linkæ „nuleisti” mokslinio nagri-
nëjimo „kartelës”. Aiðkus ir iðsamus klausimo nagrinëjimas – siektinas 
idealas. Teoriniai pagrindai, Lietuvos konstitucinis teisinis reguliavimas 
ir jo taikymo praktika – kiekvieno skyriaus svarbiausi elementai. Ðio va-
dovëlio ypatumas – konstitucinës teisës klausimø nagrinëjimas kuo pla-
èiau remiantis konstitucine jurisprudencija. Tikimës, kad vadovëlis padës 
geriau suprasti svarbiausias konstitucinës teisës idëjas, teisiná reguliavimà 
ir konstitucinius teisinius santykius.  

Ketvirtas klausimas (tikriausiai iðkils vëliau, jau ëmusis tarptautinës, 
civilinës, baudþiamosios, administracinës ar kitø teisës srièiø, taip pat 
politologijos studijø): kodël tos paèios problemos nagrinëjamos, pvz., ir 
konstitucinëje, ir tarptautinëje teisëje bei konstitucinëje teisëje ir polito-
logijoje? Atsakymas: taip, tai tos paèios problemos, taèiau jos nagrinëja-
mos skirtingu aspektu. Toks ávairiapusis tyrimas tik didina tikimybæ, kad 
pavyks atskleisti esminius reiðkinio bruoþus, padës geriau suprasti jo esmæ. 

Vadovëlio autorius, nepaisant jø gyvenimo patirties, moksliniø paþiûrø 
skirtumø (moksle ginèai neiðvengiami ir netgi bûtini) vienijo noras pa-
rengti bûtinà teisës studijø lietuviðkà konstitucinës teisës vadovëlá. Tvar-
kydami tekstà, siekëme, kiek tai padaryti yra ámanoma, pusiausvyros tarp 
vadovëlá vienijanèios idëjos ir atskirø autoriø paþiûrø savitumo. Bendras 
darbas nepaneigia autoriø siûlomø koncepcijø individualumo. Taip pat 
siekëme pusiausvyros tarp to, kas laikoma konstitucinës teisës mokslo 
klasika, ir tarp to, kas moderniuose ieðkojimuose atspindi nûdienos dvasià. 

Vadovëlyje panaudota norminë medþiaga, datuojama 2001 m. birþelio 
15 d. Cituodami teisës norminius aktus (taip pat ir Konstitucinio Teismo 
nutarimus), vadovëlyje nenurodome „Valstybës þiniø” numerio, kuriame 
jie buvo iðspausdinti, kadangi visus ðiuos teisinius ðaltinius pateikiame 
vadovëlio pabaigoje – literatûros sàraðe. 

Jei ðis darbas padës konstitucinës teisës studijoms, galësime manyti, 
kad savo tikslà pasiekëme. Lauksime pastabø ir pasiûlymø. Tai padës 
mûsø tolesniame darbe. 

Dëkojame visiems, padëjusiems rengti ðá vadovëlá. Be jø pagalbos 
vargu ar bûtume ávykdæ uþsibrëþtà tikslà. 
 
 

Autoriø vardu – vadovëlio parengimo koordinatorius  dr. Egidijus Jaraðiûnas 
Vilnius, 2001 m. birþelio 15 d. 
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I skyrius 
 
KONSTITUCINËS TEISËS ÁVADAS 

 
 
 
 

1 poskyris.  Konstitucinė teisė – nacionalinės teisės sistemos branduolys  
 ir teisės sistemą integruojanti teisės sritis 

2 poskyris.  Lietuvos konstitucinės teisės šaltiniai 
3 poskyris.  Konstitucinės teisės mokslas. Konstitucinė teisė kaip studijų 
 disciplina 
 
 

1. Pirmame skyriuje „Konstitucinės teisės įvadas” supažindinsime su 
svarbiausiomis konstitucinės teisės sąvokomis bei problemomis. Jas išnagri-
nėjus, galima sėkmingai tęsti pradėtą pažintį su konstitucine teise. Pirmiau-
sia paaiškinsime sąvokos „konstitucinė teisė” vartojimą įvairiais aspektais. 
Mus domins konstitucinė teisė kaip nacionalinės teisės sritis, kaip teisės 
mokslas ir studijų disciplina. 
Įvadinį skyrių sudaro trys poskyriai: „Konstitucinė teisė – nacionalinės 

teisės sistemos branduolys ir teisės sistemą integruojanti teisės sritis”, „Kons-
titucinės teisės šaltiniai”, „Konstitucinės teisės mokslas. Konstitucinė teisė 
kaip studijų disciplina”.  

2. Konstitucinė teisė – nacionalinės teisės sritis – paprastai suprantama 
kaip sistema teisės normų, nustatančių valstybės organizaciją, viešosios val-
džios (iš esmės – valstybės valdžios) organizavimą ir jos įgyvendinimo pa-
grindus, taip pat asmens ir valstybės santykių pagrindus. Konstitucinė teisė – 
centrinė nacionalinės teisės sritis, reguliuoja svarbiausius visuomeninius 
santykius, įtvirtina visos teisės sistemos kūrimo principus. Taigi konstitucinė 
teisė nustato ir kitų teisės sistemos sričių teisinio reguliavimo pradus. 

3. Demokratinėje visuomenėje teisė privalo reikšti ir ginti visuomenės 
bendrus interesus, suderindama įvairius socialinius siekius, rasdama komp-
romisinius sprendimus. Įgyvendinant šiuos socialinius uždavinius, konstitu-
cinei teisei tenka ypač svarbus vaidmuo. Konstitucinės teisės normos nustato 
svarbiausias politinio proceso taisykles. Demokratinei santvarkai būdinga 
politinės valdžios kaita. Politinio gyvenimo demokratinėje valstybėje pokyčiai 
vyksta tik pagal konstitucinės teisės nustatytas taisykles. 
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4. Konstitucinę teisę kaip objektyviosios teisės sritį padeda išskirti savitas 
reguliavimo objektas bei reguliavimo metodas.  

5. Konstitucinės teisės šaltiniai – tai įvairios konstitucinės teisės normų 
išraiškos formos. Konstitucija, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
nutarimai, konstituciniai įstatymai, įstatymai, tarptautinės sutartys, poįsta-
tyminiai aktai bei kiti teisės šaltiniai sudaro Lietuvos konstitucinės teisės 
šaltinių sistemą. Konstitucinės teisės moksle nesibaigia ginčai dėl vieno ar 
kito teisės šaltinio reikšmės ar jo vietos konstitucinės teisės šaltinių sistemoje. 
Bandysime išdėstyti ne vien tai, dėl ko iš esmės daugelis autorių sutaria, bet 
ir kai kuriuos diskutuotinus klausimus. Tikimės, kad tai padės geriau su-
prasti Lietuvos konstitucinės teisės specifiką.  

6. Konstitucinės teisės mokslas pasaulyje ir Lietuvoje, svarbiausios kons-
titucinės teisės mokslo problemos, taip pat konstitucinės teisės disciplinos 
studijos – tai klausimai, kuriuos aiškinantis atskleidžiami nauji konstituci-
nės teisinės tikrovės bruožai.  
 
 
 
 
1 poskyris 
KONSTITUCINË TEISË – NACIONALINËS TEISËS  
SISTEMOS BRANDUOLYS, TEISËS SISTEMÀ INTEGRUOJANTI  
TEISËS SRITIS 
 
 
 
1.1. Konstitucinës teisës sàvokos vartojimo aspektai 
1.2. Konstitucinës teisës reguliavimo objektas ir metodas 
1.3. Konstitucinë teisë – nacionalinës teisës sistemos branduolys ir  
       teisës sistemà integruojanti teisës sritis 
1.4. Konstitucinë teisë ir Konstitucijos teisë arba konstitucinë teisë  
       siauràja prasme ir konstitucinë teisë plaèiàja prasme 
1.5. Socialinë konstitucinës teisës paskirtis 
1.6. Konstitucinës teisës normos, principai ir institutai 
1.7. Konstituciniai teisiniai santykiai 
 
 
1.1. Konstitucinës teisës sàvokos vartojimo aspektai 

 
Beveik kiekvienas konstitucinës teisës vadovëlis pradedamas tuo pa-

èiu klausimu: kà reiðkia sàvoka „konstitucinë teisë”? Teisinëje literatûro-
je sàvoka „konstitucinë teisë” vartojama keliais aspektais. Vienu atveju 
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kalbama apie asmens subjektinæ teisæ, átvirtintà konstitucijoje, kitu – apie 
nacionalinës teisës sritá, treèiu – apie vienà ið teisës mokslø, ketvirtu – 
apie studijø disciplinà. Toks vienos sàvokos vartojimas ávairiais aspektais 
rodo, kad visi ðie aspektai susijæ, taèiau netapatûs. 

Kai sàvoka „konstitucinë teisë” vartojama konstitucijoje – pagrindi-
niame ðalies ástatyme – átvirtintoms asmenø subjektinëms teisëms apibû-
dinti, turima galvoje teisinio santykio dalyvio galimas (leistinas) elgesys, 
t.y. jo galimybë vienaip ar kitaip elgtis. Subjektinës teisës turiná sudaro 
trys teisinës galimybës: galimybë elgtis taip, kaip numato teisës normos; 
galimybë reikalauti, kad kiti teisinio santykio dalyviai atliktø pareigà, taip 
pat galimybë kreiptis á kompetentingas institucijas, kad jos apgintø sub-
jektinæ teisæ (t.y. priverstø kità teisinio santykio dalyvá atlikti pareigà). 

Sàvoka „konstitucinë teisë” vartojama ir objektyviosios teisës (t.y. ða-
lyje galiojanèios teisës normø sistemos) tam tikrai srièiai apibûdinti. Ðiuo 
atveju konstitucinë teisë suvokiama kaip tam tikroje ðalyje galiojanèiø 
teisës normø, reguliuojanèiø tam tikrà visuomeniniø santykiø sritá, visu-
ma. Teisinëje literatûroje nurodoma, kad konstitucinës teisës normos 
reguliuoja santykius, susijusius su vieðosios valdþios ágyvendinimu. Tai 
valstybës organizacija, vieðosios valdþios (ið esmës valstybinës valdþios) 
organizavimas bei ðios valdþios ágyvendinimo pagrindai, taip pat asmens 
ir valstybës svarbiausieji santykiai.  

Sàvoka „konstitucinë teisë” gali reikðti ir vienà ið teisës mokslø (t.y. 
visumà mokslo þiniø, teorijø, koncepcijø, mokymø), kuris tiria ir konsti-
tucinës teisës normas, ir jø ágyvendinimo praktikà, ir konstituciniø teisi-
niø idëjø pasaulá. 

Ir pagaliau ketvirtuoju atveju „konstitucinë teisë” reiðkia studijø dis-
ciplinà, t.y. specialø kursà, dëstomà studentams teisininkams aukðtojoje 
mokykloje. Konstitucinë teisë kaip studijø disciplina yra glaudþiai susijusi 
su konstitucinës teisës mokslu, remiasi jo pasiekimais. Þinoma, mokymo 
disciplina visø konstitucinës teisës mokslo problemø negali aprëpti, supa-
þindina tik su pagrindinëmis. 

Taigi aptarus ávairius „konstitucinës teisës” sàvokos vartojimo aspek-
tus, galima pradëti nagrinëti konstitucinës teisës kaip objektyviosios tei-
sës, t.y. kaip nacionalinës teisës srities, problemas. Taèiau prieð imantis ðá 
klausimà nagrinëti, reikia susitarti dël terminijos. Prieþastis paprasta: 
teisinëje literatûroje ið esmës tas pats reiðkinys vienø yra ávardijamas kaip 
konstitucinë, o kitø – kaip valstybinë teisë. Ið pirmo þvilgsnio atrodytø, 
kad ðias sàvokas turëtume laikyti sinonimais. Kodël vartojamos skirtingos 
sàvokos? Ar ið tiesø jos – sinonimai?  

Vienose ðalyse dominuoja „valstybinës teisës” pavadinimas (Vokieti-
ja), kitose (pvz.: JAV ir Prancûzijoje) ásitvirtinusi „konstitucinës teisës” 
sàvoka. Skirtingø sàvokø pasirinkimà lëmë konkreèios istorinës aplinky-
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bës. Antai Vokietijoje formuojantis ðiai teisës srièiai, teisinë mintis ak-
centavo valstybës raidà, valstybës institutø, jø teisinio reguliavimo reikð-
mæ. JAV ar Prancûzijoje demokratinës jëgos, siekdamos permainø, rë-
mësi Konstitucijos – pagrindinio ðalies ástatymo, átvirtinanèio asmens tei-
ses bei laisves, nustatanèio valstybës valdþios galiø ribas idëjomis. Todël 
vienur ásitvirtino sàvoka „valstybinë teisë”, kitur – „konstitucinë teisë”. 
Teisinio reiðkinio skirtingas ávardijimas nëra vien kalbos problema. Tai 
greièiau tam tikro poþiûrio á patá teisiná reiðkiná iðraiðkos problema. Pasi-
rinkus vienà ar kità sàvokà, jà nuolat vartojant, susiklosto ir sàvokos var-
tojimo tradicija. 

Kokia yra lietuviðka tradicija? Antai skaitydami P. Leono „Teisës en-
ciklopedijos paskaitas” rasite, kad „valstybinë teisë nustato valdþios or-
ganizacijà ir santykius tarp valdþios ir pilieèiø”1. Lietuvos valstybinës tei-
sës kursà Vytauto Didþiojo universitete tarpukariu yra skaitæs A. Tumë-
nas. Taigi matome „valstybinës teisës” sàvokos vartojimo praktikà. Antra 
vertus, þinoma ir „konstitucinës teisës” vartojimo tradicija. 

„Konstitucinës teisës” sàvokos ásitvirtinimà Lietuvoje reikëtø sieti su 
M. Römerio átaka. Tarpukariu Vytauto Didþiojo universiteto Teisiø fa-
kultete dëstoma teisës mokslo disciplina pagal Universiteto statutà buvo 
vadinama „valstybine teise”. Taèiau M. Römeris ir savo paskaitose, ir 
mokslo darbuose jà vadino „konstitucine teise”. Toká savo pasirinkimà 
M. Römeris aiðkino ir prancûzø teisës mokyklos poveikiu, ir aplinkybe, 
kad sàvoka „valstybinë teisë” „apima ne tiktai tà teisæ valstybëje <···> 
kurià mûsø Vytauto Didþiojo universiteto statutas vadina „valstybine”, 
bet ir valstybës administracinæ, ir baudþiamàjà, ir net civilinæ teisæ, þo-
dþiu, – visas valstybës teisës ðakas”2. Pagal M. Römerá, terminas „valsty-
binë teisë” vartotinas visai tai teisei, kuri yra valstybës (jos valdþios) nu-
statoma ir kuri veikia valstybëje kaip jos tam tikra funkcija, taip pat jà tuo 
terminu atskiriant nuo kitø socialiniø junginiø teisës (baþnyèios ir baþny-
tinës teisës, tarptautinës teisës ir bet kurios kitos ne valstybinës teisës). 
Ðià socialiniø junginiø teisæ M. Römeris vadino bendru socialinës teisës 
vardu. Laikantis pasirinktos vardijimo logikos, terminu „valstybinë teisë” 
negalima vadinti kurios nors vienos valstybës teisës ðakos, nes tai prieðta-
rautø pasirinktai teisës koncepcijai. Todël M. Römeris daro iðvadà: „Toji 
gi valstybinës teisës ðaka, kurià að dëstau ir kurià að ypatingai savo moks-
lo raðiniuose studijuoju, savo bûtent ta, kuri lieèia paèià valstybës konst-
rukcijà visais valstybës elementais ir ypaè valstybës valdþios konstrukcija, 
tai ta teisë, kuri priimta greta man netinkamo „valstybës teisës” termino 
vadinti dar konstitucinës teisës terminu; taip að jà ir vadinu”3. Tiesa, M. 
                                            

1 Leonas P. Teisës enciklopedijos paskaitos. Antra laida. Kaunas, 1931. P. 160. 
2 Römeris M. Valstybë. T. 1. Vilnius: Pradai, 1995. P. 317. 
3 Römeris M. Op. cit. P. 317. 
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Römeris priduria, kad tiksliausias bûtø „valstybinës konstitucinës teisës” 
pavadinimas, nors galima pasitenkinti ir „terminu „konstitucinë teisë” be 
priedo „valstybinë”, nes mes ið viso ið valstybinës teisës ribø neiðeiname 
ir todël nebûsime átarti turëjimu galvoje visokiø socialiniø junginiø kons-
titucinës teisës”1. 

Taigi tarpukario Lietuvoje teisinë mintis svyravo tarp dviejø pasirin-
kimø: valstybinës teisës (tai ir vokiðkos teisës mokyklos tiesioginë átaka, ir 
ðios mokyklos átaka per carinës Rusijos teisinæ mintá, perëmusià vokiðkà-
jà tradicijà) ir konstitucinës teisës (M. Römerio átaka). Pamaþu teisinëje 
apyvartoje pastarasis poþiûris ëmë vis plaèiau vyrauti. 

Sovietmeèiu „konstitucinës teisës” sàvoka buvo nustumta á pakraðtá. 
Tuo laikotarpiu studentams teisininkams buvo dëstomas „Tarybinës vals-
tybinës teisës”, „Uþsienio socialistiniø ðaliø valstybinës teisës” bei „Bur-
þuaziniø ir besivystanèiø ðaliø valstybinës teisës” kursai. Atkûrus nepri-
klausomà Lietuvos valstybæ, kaip ir daugelyje Vidurio ir Rytø Europos 
pototalitariniø valstybiø, stebëtinai lengvai ásitvirtina „konstitucinës tei-
sës” sàvoka. 

„Konstitucinës teisës” sàvokos vartojimas sietinas su konstitucijos – 
valdþià ribojanèio aukðèiausios teisës galios dokumento – reikðmës pripa-
þinimu ðiuolaikinës visuomenës gyvenime, su konstitucionalizmo idëjø 
sàmoningu átvirtinimu. Vartojant sàvokà „valstybinë teisë”, akcentuoja-
ma valstybë, valstybës valdþios organizacija, valstybës valdþios institucijø 
veiklos reguliavimo svarba, o asmens teisës ir laisvës, valstybës valdþios 
ribojimas atsiduria tarsi antroje vietoje. Be to, vartojant skirtingas sàvo-
kas, gali iðkilti ir jø turinio problemø. Reikëtø prisiminti, kad sàvokos 
„valstybinë teisë” ir „konstitucinë teisë” apima ne visai tas paèias teisës 
sritis. Antai „valstybinës teisës” sàvokos vartojimo bastione, Vokietijoje, 
iðleistoje Brockhauzo enciklopedijoje raðoma, kad „valstybinë teisë paèia 
siauriausia þodþio prasme sutampa su konstitucine, o paèia plaèiausia – ji 
apima viskà, kas susijæ su valstybe”2. Taigi valstybinë teisë gali bûti su-
prantama kaip teisës sritis, kurià sudaro ne tik konstitucinës normos, bet 
ir kitø teisës srièiø (administracinës, finansø ir kt.) normos, reguliuojan-
èios valstybës valdþios institucijø veiklà. Antra vertus, negalima nepaste-
bëti, kad konstitucinæ teisæ sudaro ne tik valstybës valdþios institucijø 
organizacijà ir veiklà reguliuojanèios normos, bet ir normos, nustatanèios 
nuosavybës, ðeimos, gamtos apsaugos ir kitø santykiø pagrindus. Taigi 
siekiant iðvengti dviprasmybiø, bûtina apsispræsti dël konkreèios sàvokos 
vartojimo. Vargu ar reikia griauti jau ásitvirtinusá Lietuvoje „konstituci-

                                            
1 Römeris M. Op. cit. P. 318. 
2 Brockhaus Enzyklopädia. B. 17. Wiesbaden, 1973. S. 810. 
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nës teisës” sàvokos vartojimà. Todël atsiþvelgdami á ðá ir kitus iðdëstytus 
argumentus, vartosime „konstitucinës teisës” sàvokà. 

Bet kurios teisës srities studijose didþiausias dëmesys skiriamas teisi-
nio reguliavimo paþinimui. Konstitucinë teisë – ne iðimtis. Tiesa, bûtina 
pastebëti, kad paprastai objektyviosios teisës analizë apsiriboja tik teisës 
normø analize. Taigi tokiu atveju bûtø kalbama apie konstitucinæ teisæ 
kaip apie tam tikrà teisës normø sistemà, kuri nustato valstybës organiza-
cijà, valstybës valdþios institucijø sistemà ir jos veiklos pagrindus, svar-
biausias asmens teises ir laisves. 

Be jokios abejonës, teisinio reguliavimo analizë turëtø labiausiai do-
minti teisininkà. Bet antra vertus, analizuodami ðià teisës sistemos sritá, 
neturëtume pamirðti ir teisiniø idëjø, koncepcijø, teorijø, paþiûrø, inspi-
ravusiø teisinio reguliavimo atsiradimà, taip pat konstitucinës teisës 
normø ágyvendinimo praktikos. Teisiniø idëjø ir teisiniø santykiø tyrimas 
neretai atskleidþia esminius teisinio reguliavimo bruoþus. Apsiribojus 
vien teisës normø nagrinëjimu ir nekreipiant dëmesio á teisinæ praktikà, 
nesunku kurá nors autoritariná ar net totalitariná reþimà palaikyti visai 
demokratiðku. Todël siekdami paaiðkinti Lietuvos konstitucinës teisës 
sistemà, nagrinësime ne tik teisiná reguliavimà, bet bandysime atsiþvelgti 
á ðá reguliavimà grindusias teisines idëjas (t.y. ávairus teisinius poþiûrius, 
teorijas, doktrinas), taip pat ir teisës normø ágyvendinimo praktikà (kons-
titucinës teisës studijose, jeigu nenagrinësime konstitucinës jurispruden-
cijos, paþinsime tik pavirðinius konstitucinës teisinës tikrovës klodus). 
 
 
 
1.2. Konstitucinës teisës reguliavimo objektas ir metodas 
 

„Objektyvioji teisë yra paprastai apibrëþiama kaip sistema elgesio tai-
sykliø, kurios reguliuoja santykius, galinèius ásiðaknyti daugiau ar maþiau 
organizuotoje visuomenëje”1. Ðios taisyklës, t.y. teisës normos, sudaro 
tam tikrà kryptingà sistemà. Kitaip teisinis reguliavimas bûtø beprasmis ir 
neveiksmingas, neuþtikrintø tam tikros tvarkos visuomenëje. 

Kalbëti apie teisës sistemà, vadinasi, kalbëti apie objektyviosios teisës 
struktûrà, iðreiðkianèià vidiná teisës normø suderinamumà, ðiø normø 
skirstymà á teisës ðakas, poðakius ir institutus. Teisës ðaka – tai teisës si-
stemos dalis, kurià sudaro teisës normos, reguliuojanèios tam tikrà vi-
suomeniniø santykiø sritá. Giminingi, tarpusavyje glaudþiai susijæ tam 
tikros srities visuomeniniai santykiai lemia ir tam tikros teisës ðakos susi-

                                            
1 Bergel J.–L. Théorie générale du droit, deuxième édition. Paris, Dalloz, 1989. P. 40. 
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formavimà. Teisës ðakoje galima iðskirti teisës institutus, kuriuos sudaro 
teisës normos, reguliuojanèios vienarûðius santykius. 

Nacionalinës teisës sistemà sudaro ávairios teisës ðakos, reguliuojan-
èios tam tikrà visuomeniniø santykiø sritá. Antai civilinë teisë reguliuoja 
turtinius santykius ir su jais susijusius asmeninius neturtinius santykius, 
darbo teisë – darbo santykius ir su jais susijusius santykius, finansø teisë – 
finansinius santykius (biudþetas, mokesèiai, kreditai, paskolos), baudþia-
moji teisë nustato nusikalstamas veikas bei numato bausmes uþ tokias 
veikas, baudþiamojo proceso teisë reguliuoja baudþiamøjø bylø nagrinë-
jimo santykius ir t.t. Teisës skirstymo á teisës ðakas pagrindai yra teisinio 
reguliavimo objektas ir teisinio reguliavimo metodas. 

Teisës ðakos reguliavimo objektas yra ðios teisës normø reguliuojami 
visuomenës santykiai. Norint atskleisti konstitucinës teisës specifikà, rei-
kia iðnagrinëti jos normø reguliuojamos visuomeniniø santykiø srities 
specifikà. 

Perþvelgæ teisinæ literatûrà, galëtume tvirtinti, kad dominuoja poþiû-
ris, jog konstitucinë teisë reguliuoja dvi dideles visuomeniniø santykiø 
grupes. Konstitucinës teisës normos nustato valstybës organizacijà, vieðo-
sios valdþios institucijø sistemà ir jos veiklos pagrindus, taip pat (tuo aið-
kinamas konstitucinio reguliavimo prasmingumas) átvirtina asmens ir 
valstybës tarpusavio santykiø pagrindus, t.y. asmens pagrindines teises ir 
laisves bei pareigas. 

Þinoma, ávairiø teisës mokyklø ar pakraipø atstovai nevienodai api-
brëþia konstitucinës teisës reguliavimo objektà. Poþiûriø skirtumus lemia 
daugybë veiksniø (be jokios abejonës, visø pirma – ðalies konstitucinio 
reguliavimo praktika, taip pat teisinio màstymo tradicijos, autoriaus gy-
venimo laikotarpis, pasaulëþiûros ar formuluojamos doktrinos ypatumai 
ir kt.). Antai XX a. pradþioje A. Esmeinas „Konstitucinës teisës princi-
pø” ávade teigë, kad konstitucinë teisë turi trigubà objektà. „Ji nustato: 1) 
valstybës formà; 2) valdþios ir jos organø formà; 3) valstybës teisiø ri-
bas”1. Aptaræs ðias konstitucinës teisës reguliuojamø santykiø sritis, mi-
nëtas autorius konstatuoja: „Valstybës forma, valdymo forma, pripaþini-
mas ir laidavimas pilietiniø teisiø – ðtai pagrindiniai ir bûtini konstituci-
nës teisës objektai. Kitø objektø, kurie ið esmës priklausytø konstitucinei 
teisei, nëra <···>”2. A. Esmeino amþininko A. V. Dicey poþiûriu, konsti-
tucinë teisë, „kaip ðis terminas yra vartojamas Anglijoje apima visas nor-
mas, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai yra susijusios su suverenios valdþios 
padalijimu ir vykdymu valstybëje. Taigi ji apima (be kitø dalykø) visas 
normas, apibrëþianèias suverenios valdþios sudëtá, visas normas, regla-
                                            

1 Esmein A. Konstitucinës teisës principai (Prancûzø ir palyginamieji). l t. 1 d. Kaunas, 
1932. P. 1. 

2 Esmein A. Op. cit. P. 42. 
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mentuojanèias tà suverenià valdþià ágyvendinanèiø ástaigø savitarpio ry-
ðius, arba nustatanèios bûdà, kaip suvereni valdþia ar jos sudedamosios 
dalys vykdo savo ágaliojimus. Jos normos nustato: sosto paveldëjimo tvar-
kà, vyriausiojo magistrato nario prerogatyvas, ástatymø leidybos valdþios 
formà ir jos rinkimø bûdà. Ðios normos apima ministrus, jø atsakomybæ ir 
veiklos sritis, apibrëþia teritorijà, kurioje ágyvendinamas valstybës suve-
renitetas, taip pat nustato, kas yra jos valdiniai ar pilieèiai”1. Taigi ðis au-
torius kur kas detaliau bando apibûdinti atskiras konstitucinës teisës 
normø reguliuojamas sritis. 

Taigi matome, kad kalbama apie valstybës valdþià, jos ágyvendinimo 
santykius, taip pat tos valdþios santykiø su pilieèiais pagrindus. 

Ir XX a. antros pusës autoriai nëra pernelyg nutolæ nuo laiko iðbandy-
tos konstitucinës teisës reguliuojamø santykiø sampratos. Tai patvirtintø 
ir mûsø pateikiamos kelios tokiø poþiûriø iliustracijos. Antai garsiajame 
„Black's Law Dictionary” raðoma, kad konstitucinë teisë yra „vieðosios 
teisës ðaka, kuri nustato valdþios organizacijà, ágaliojimus ir ribas, val-
dþios bei politiniø galiø ir funkcijø paskirstymà, valdþios ir pilieèiø santy-
kiø reguliavimo pagrindinius principus <···>”2. E. G. S. Wade'o ir A. W. 
Bradley'io nuomone, konstitucinë teisë turi reguliuoti valstybës valdymà, 
pilieèiø ir svarbiausiø valstybës institucijø santykius, ðiø institucijø svar-
biausias funkcijas3.  

Prancûzø autoriai paprastai akcentuoja politiná konstitucinës teisës 
pobûdá. Nagrinëdami vieðàjà teisæ, iðskiria „konstitucinæ teisæ, kuri nusta-
to valstybës organizacijà ir jos politiná reþimà, taip pat pilieèiø dalyvavimà 
vieðojoje valdþioje”4. M. Prélot konstitucinæ teisæ suvokia kaip politinæ 
konstitucinæ teisæ, kaip visumà institutø, kuriais „valstybëje valdþia átvir-
tinama, vykdoma ar perduodama”5. Þinomo Rusijos konstitucininko M. 
Baglajaus nuomone, konstitucinë teisë yra „visuma teisiniø normø, sau-
ganèiø þmogaus pagrindines teises ir laisves, ir tuo tikslu nustatanèiø ati-
tinkamà valstybës valdþios sistemà”6. Pagal lenkø autorius B. Banaszakà 
ir A. Preisnerá, konstitucinës teisës normos „nustato valstybës padëtá vi-
daus ir uþsienio santykiuose, valstybës valdþios subjektà ir formas, ku-
riomis jà ágyvendina suverenas, individo statusà valstybëje, ypaè jo teises, 

                                            
1 Dicey A. V. Konstitucinės teisės studijų įvadas. Vilnius, 1998. P. 25. 
2 Black's Law Dictionary, St. Paul, Minn. West Publishing CO, 1991. P. 215. 
3 Wade EZ. G. S. and Bradley A. W. Constitutional and Administrative Law. London, 1986. 

P. 9. 
4 Piédelièvre A. Introduction à l'étude du droit. Paris, Masson, 1981. P. 40. 
5 Prélot M. Institutions politiques et droit constitutionnel, 11e édition. Paris, Dalloz, 1990. P. 

33. 
6 Baglaj M. Konstitucionnoje pravo Rosijskoj Federaciji. Moskva, Norma, 1998. S. 3. 
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laisves ir pareigas, valstybës institucijø organizavimo ir funkcionavimo 
principus bei jø tarpusavio santykius, teisës kûrimo principus”1. 

Atrodo, kà tik iðdëstyta poþiûriø á konstitucinës teisës reguliuojamus 
santykius apþvalga leidþia teigti dominuojant sampratà, jog nacionalinë 
konstitucinë teisë reguliuoja dvi dideles visuomeniniø santykiø sritis. 

Pirma sritis – valstybës organizacija, vieðosios valdþios organizavimo ir 
jos ágyvendinimo santykiai. 

Antra sritis – asmens ir valstybës santykiai. Ðios santykiø srities svarba 
ypaè pabrëþtina atkurianèioms demokratinæ santvarkà ar tik pradëju-
sioms þengti demokratijos keliu ðalims. Jose bûtina átvirtinti pagarbà 
þmogaus teisëms, apsaugoti jas nuo valstybës valdþios institucijø ir ástaigø 
neteisëto kiðimosi á pagrindiniø teisiø sritá. 

Ávairiakalbëje teisinëje literatûroje rasite, kad kai kurie autoriai linkæ 
iðskirti ir daugiau konstitucinës teisës reguliuojamø santykiø srièiø. Viena 
ið jø – visuomenës ekonominës ir socialinës organizacijos principai. Antai 
P. Ardant'as raðo, jog ðiais laikais nusistovëjo poþiûris, kad Konstitucijoje 
taip pat reikia átvirtinti ir tam tikrà visuomenës ekonominës ir socialinës 
organizacijos principø skaièiø. Jie iðdëstomi Preambulëje, Teisiø dekla-
racijoje bei Konstitucijos pagrindinio teksto specialiame skyriuje ir suda-
ro socialinæ Konstitucijà, ðalia politinës Konstitucijos2. Panaðias iðvadas 
rasime ir V. Èirkino knygoje, kurioje raðoma, kad „konstitucinës teisës 
sritis – ne tik asmenybë ir valdþia (t.y. asmens ir visuomenës santykiai, 
susijæ su prigimtiniø teisiø paskelbimu, taip pat þmogaus, ir valstybës san-
tykiai, susijæ, su pozityviomis teisëmis), ne tik valstybës organizacija”. Jo 
nuomone, konstitucinë teisë „taip pat reguliuoja (ávairiais metodais ir 
skirtinga apimtimi) visuomenës socialines–ekonomines struktûras, jos 
politinës sistemos ir dvasinio gyvenimo pagrindus”3. Toks teiginys atitin-
ka K. Sterno tezæ: „Ðiuolaikinë konstitucija negali nenustatyti pagrindi-
niø visuomenës santvarkos principø, kitaip ji neatliktø stabilizacijos ir 
tvarkos funkcijø”4. 

Atrodo, apibrëþiant konstitucinës teisës reguliuojamø santykiø sritis, 
bûtø galima ir taip pasakyti: „Konstitucinë teisë – tai sistema konkreèios 
ðalies teisës normø, reguliuojanèiø þmogaus padëtá visuomenëje ir valsty-

                                            
1 Banaszak B., Preisner A. Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wydanie lll zmienioné. 

Wroclaw, 1996. S. 52. 
2 Ardant P. Institutions politiques et droit constitutionnel. 4 édition. Paris, L.G.D.J., 

1992. P. 66. 
3 Čirkin V. Konstitucionnoje pravo. Rosija i zarubeþnyj opyt. Moskva, Zercalo, 1998. S. 

26–27. 
4 Stern K. Staats - und Verfassungsrecht. Einführung in das deutsche Recht. München, 

1989.  S. 17–18. 
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bëje, visuomeninës santvarkos pagrindus, vieðosios valdþios organø si-
stemos organizacijos ir veiklos pagrindus”1. 

Mums labiausiai rûpi Lietuvos konstitucinë teisë kaip Lietuvos teisës 
sistemos sritis. Vargu ar galëtume ginèytis dël visuotinai pripaþintos kon-
stitucinës teisës reguliavimo objekto sampratos: valstybës organizacijos, 
vieðosios valdþios organizavimo ir ágyvendinimo santykiø, taip pat dël 
asmens ir valstybës svarbiausiø santykiø. 

Taèiau ar galime pamirðti kà tik iðdëstyto ávairiø ðaliø autoriø poþiû-
rio, pagal kurá á konstitucinës teisës reguliavimo sritá taip pat patenka 
valstybës ir visuomenës santykiø pagrindai. Ar galima Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijoje identifikuoti normas, nustatanèias valstybës ir visuo-
menës santykiø pagrindus? 

Atsivertæ Lietuvos Respublikos Konstitucijà, jos III skirsnyje „Vi-
suomenë ir valstybë” ar IV skirsnyje „Tautos ûkis ir darbas” rasime to-
kias normas ar principus: „Valstybë saugo ir globoja ðeimà, motinystæ, 
tëvystæ ir vaikystæ” (38 str. 2 d.), „Valstybë remia kultûrà ir mokslà, rûpi-
nasi Lietuvos istorijos, meno ir kitø kultûros paminklø bei vertybiø ap-
sauga” (42 str. 2 d.), „Lietuvos ûkis grindþiamas privaèios nuosavybës 
teise, asmens ûkinës veiklos laisve ir iniciatyva. Valstybë remia visuome-
nei naudingas ûkines pastangas ir iniciatyvà. Valstybë reguliuoja ûkinæ 
veiklà taip, kad ji tarnautø bendrai tautos gerovei. Ástatymas draudþia 
monopolizuoti gamybà ir rinkà, saugo sàþiningos konkurencijos laisvæ. 
Valstybë gina vartotojo interesus” (46 str.). 

Atrodo, galima sakyti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra 
átvirtinti visuomenës ir valstybës santykiø pagrindai. Taèiau á nurodytas 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos normas galima þvelgti ir kaip á nuo-
statas, kurios atskleidþia valstybës socialines, ekonomines ar kultûrines 
funkcijas, tam tikrus valstybës uþdavinius, t.y. kaip á valstybei tenkanèias 
pareigas globoti ðeimà, remti kultûrà ir mokslà, remti visuomenei nau-
dingas ûkines pastangas ir t.t. Visø ðiø funkcijø galutinis tikslas – asmens 
pagrindiniø teisiø ir laisviø garantavimas tam tikroje gyvenimo srityje. 
Todël ðiuos konstitucinës teisës normomis reguliuojamus santykius gali-
ma nesunkiai ir pagrástai ákomponuoti ir á valstybës valdþios ágyvendini-
mo, ir á asmens ir valstybës santykiø blokus. 

Tokiu bûdu nustatydama asmens teisiná statusà, valstybës valdþios ins-
titucijø sistemà, jø veiklos kryptis ir valdþios galiø ribas, konstitucinë tei-
së, taip pat átvirtina ir visuomenës gyvenimo svarbiausius principus. To-
dël pakanka anksèiau minëtas dvi pagrindines konstitucinës teisës regu-
liavimo sritis iðskirti. Þinoma, galima ðias sritis skaidyti. Tokiu atveju de-

                                            
1 Konstitucionnoje (gosudarstvennoje) pravo zarubeþnych stran. Èastj obðèaja. T. 1–2. 

(otv. red. B. A. Straðun). Moskva, BEK, 2000. S. 6. 
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taliau apibrëþtume konstitucinës teisës reguliavimo objektà, taèiau toks 
apibrëþimas, prarasdamas apibendrinamàjá pobûdá, bûtø daugiau apra-
ðomasis, atskleidþiantis atskirus kiekvienos reguliavimo srities aspektus. 

Visuotinai pripaþástamas konstitucinës teisës kaip á visà teisæ integ-
ruojanèios dalies vaidmuo. Tai kelia tam tikrø problemø nagrinëjant 
konstitucinës teisës reguliavimo objektà. Konstitucinës teisës normos 
átvirtina teisës kûrimo principus, tiesiogiai átakojanèius kitø teisës srièiø 
normø turiná, taip pat jø priëmimà. Taigi susiduriame su tam tikra „pe-
reinamàja” teisës srièiø juosta ar „pereinamàja” teisës sritimi. Pvz.: Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos 31 str. 1 d. nuostata „Asmuo laikomas 
nekaltu, kol jo kaltumas neárodytas ástatymo numatyta tvarka ir pripaþin-
tas ásiteisëjusiu teismo nuosprendþiu” yra ir konstitucinis, ir baudþiamojo 
proceso principas. Ar galëtume ðià „pereinamàjà” sritá laikyti savarankið-
ku konstitucinës teisës reguliavimo objektu? Pats „pereinamosios” srities 
sàvokos vartojimas verèia bûti atsargius. Juolab, kad tokios „pereinamo-
sios” teisës juostos ar srities buvimas – vienas ið motyvø, dël kurio konsti-
tucinë teisë ávardijama kaip teisës sritis, o ne kaip teisës ðaka (ðá klausimà 
plaèiau aptarsime nagrinëdami konstitucinës teisës vietà teisës sistemo-
je). Neabejotina, kad konstitucinë teisë átvirtina teisëkûros pagrindus, 
nors vienà ar kità jø aspektà prireikus nesunkiai susietume su valstybës 
valdþios ágyvendinimu ar þmogaus teisine padëtimi. Todël ir neskubame 
iðskirti dar vienos konstitucinës teisës objektà sudaranèios srities. Tokia 
sritis iðtirpsta kituose santykiuose, konstitucinës teisës átakà jauèia visa 
teisës sistema. 

Aptaræ ðiuos klausimus, gráþkime prie konstitucinës teisës reguliuo-
jamø santykiø. Pirmiausia tai valstybës organizacija, vieðosios valdþios1 
(be jokios abejonës turëtume pabrëþti – visø pirma valstybës valdþios) 
organizavimo ir ágyvendinimo santykiai. Tai plati teisinio reguliavimo 
sritis. Konstitucinëje teisëje átvirtinta, kad Lietuvos valstybë yra nepri-
klausoma demokratinë respublika, kad visos valdþios ðaltinis – Tauta, 
kurianti Lietuvos valstybæ, kad suverenitetas priklauso Tautai. Tiesioginë 
ir atstovaujamoji demokratija, valdþios galiø ribojimas Konstitucija, val-
dþios tarnavimas þmonëms, valdþiø padalijimas, valstybës valdymo forma, 
sandara ir politinis reþimas – Lietuvos valstybës organizacijos pagrindas. 
Konstitucinës teisës normos nustato visà valstybës valdþios organizavimo 
ir ágyvendinimo sistemà. Jos apibrëþia ástatymø leidþiamosios, vykdomo-
sios ir teisminës valdþios institucijø teisinæ padëtá, jø sudarymo tvarkà, 
kompetencijà, tarpusavio santykius. Antai konstitucinë teisë nustato ða-
lies parlamento formavimo tvarkà, tautos atstovø statusà, ástatymø lei-
                                            

1 Konstitucinëje teisëje vartojama „vieðosios valdþios” sàvoka platesnë uþ „valstybës 
valdþios” sàvokà, ji taip pat apima vietos savivaldos institucijø ágyvendinamà valdþià. Konsti-
tucinë teisë, kaip þinote, nustato ir vietos savivaldos pagrindus. 
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dþiamosios valdþios institucijos ágaliojimus, ástatymø leidybos procedûrà 
ir t.t. Konstitucinës teisës normos nustato ástatymø leidþiamosios ir vyk-
domosios valdþios institucijø santykiø pagrindus. Pastarieji átakoja ðalies 
valdymo formà. Konstitucinë teisë reglamentuoja centrinës ir vietinës 
valdþios santykius, lemianèius valstybës sandaros formà, o konstitucinës 
teisës normomis átvirtinti vieðosios valdþios ágyvendinimo bûdai rodo ða-
lies politinio reþimo orientacijà ir t.t. Be to, konstitucinë teisë nustato ir 
vietinio valdymo bei savivaldos (dar kartà primename, kad todël kalbame 
apie vieðosios, o ne vien apie valstybës valdþios ágyvendinimà) pagrindus. 

Konstitucinëje teisëje svarbiausia problema – valdþios ribos. Taigi 
átvirtindama valstybës valdþios institucijø organizacijà, valstybës valdþios 
institucijø ágaliojimus ir veiklos pagrindus, jø tarpusavio santykiø pagrin-
dus, konstitucinë teisë ne tik nustato valstybës valdþios institucijø galiø 
ribas paèioje valstybës valdþios sistemoje (ðiuo atveju uþtikrinamas vals-
tybës valdþios sistemos vidaus suderinamumas ir veiklos darna), bet ir 
valstybës valdþios galiø ribas iðvardytø institucijø santykiuose su asmeniu. 
Pastarasis aspektas – neabejotinai svarbiausias uþtikrinant pagrindines 
asmens teises ir laisves. Valdþios ribojimo doktrina tiesiogiai atsispindi 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatose. Antai Lietuvos Respub-
likos Konstitucijos 5 str. 2 d. átvirtinta: „Valdþios galias riboja Konstituci-
ja”. Ði nuostata – svarbiausias imperatyvas, lakoniðkiausiai iðreiðkiantis 
konstitucionalizmo esmæ.  

Konstitucinë teisë nustato asmens ir valstybës santykiø pagrindus, ki-
taip sakant, ji nustato asmens teisinio statuso pagrindus. Taip pat reikia 
paþymëti, kad konstitucinës teisës normos nustato tik asmens teisinio 
statuso principus, pagrindines teises ir laisves, taip pat ir pareigas. Kons-
titucinis asmens teisinis statusas lemia asmens statuso detalø átvirtinimà 
civilinëje, administracinëje, darbo, socialinio aprûpinimo bei kitose teisës 
ðakose. 

Valstybës valdþios institucijø paskirtis – tarnauti þmonëms. Demokra-
tinës konstitucinës valstybës svarbiausia pareiga – saugoti þmogaus teises 
ir laisves. Konstitucinë teisë átvirtina þmogaus teises ir laisves. Derinda-
ma asmens ir visuomenës interesus, ji nustato ir ðiø teisiø ir laisviø ribo-
jimo pagrindus. Antai Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str. nustaty-
ta, kad þmogus turi teisæ turëti savo ásitikinimus ir juos laisvai reikðti, kad 
þmogui neturi bûti kliudoma ieðkoti, gauti ir skleisti informacijà bei idë-
jas. To paties Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnio 3 ir 4 d. nu-
statytos ir ðios teisës ribos: laisvë reikðti ásitikinimus, gauti ir skleisti in-
formacijà negali bûti ribojama kitaip, kaip tik ástatymu, jei tai bûtina ap-
saugoti þmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privaèiam gyvenimui, doro-
vei ar ginti konstitucinei santvarkai. Laisvë reikðti ásitikinimus ir skleisti 
informacijà nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinës, rasi-
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nës, religinës ar socialinës neapykantos, prievartos bei diskriminacijos 
kurstymu, ðmeiþtu ar dezinformacija. 

Papildomas teisës skirstymo á teisës ðakas kriterijus – teisinio regulia-
vimo metodas. Teisinio reguliavimo metodà atskleidþia toje srityje nau-
dojami reguliavimo bûdai. Konstitucinës teisës reguliavimo objektas le-
mia ir ðios teisës srities reguliavimo bûdus. Tai teisinio poveikio priemo-
nës, kuriomis konstitucinë teisë veikia reguliuojamus visuomeninius san-
tykius. Ðie bûdai parodo ðios teisës srities reguliavimo metodà. 

Konstitucinëje teisëje taikomi ávairûs reguliavimo bûdai. Konstituci-
nës teisës normos nustato teises ir pareigas, atsakomybæ, leidimà ir drau-
dimà. Galima kalbëti apie ávairiø teisinio reguliavimo bûdø (ágaliojimo, 
ápareigojimo, draudimo ar leidimo) santyká ðioje teisës srityje. 

Konstitucinës teisës normose átvirtinami ávairiø valstybës valdþios ins-
titucijø ágaliojimai. Antai pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 
str. Seimas svarsto ir priima Konstitucijos pataisas, leidþia ástatymus, pri-
ima nutarimus dël referendumø, skiria Lietuvos Respublikos rinkimus, 
steigia ástatymo numatytas valstybës institucijas bei skiria ir atleidþia jø 
vadovus ir t.t. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 str. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybë tvarko kraðto reikalus, saugo Lietuvos Respubli-
kos teritorijos nelieèiamybæ, garantuoja valstybës saugumà ir vieðàjà 
tvarkà, vykdo ástatymus ir Seimo nutarimus dël ástatymø ágyvendinimo, 
taip pat Respublikos Prezidento dekretus, koordinuoja ministerijø ir kitø 
Vyriausybës ástaigø veiklà, rengia valstybës biudþeto projektà ir teikia já 
Seimui, vykdo valstybës biudþetà ir t.t. 

Konstitucinëje teisëje yra taikomas ir ápareigojimas. Lietuvos Respub-
likos Konstitucijos 71 str. yra toks ápareigojimo pavyzdys: referendumu 
priimtà ástatymà ar kità aktà ne vëliau kaip per 5 dienas privalo pasiraðyti 
ir oficialiai paskelbti Respublikos Prezidentas. Panaðaus pobûdþio yra ir 
Konstitucijos 68 str. 2 d. norma, kad Seimas privalo svarstyti 50 tûkstan-
èiø pilieèiø, turinèiø rinkimø teisæ, pateiktà ástatymo projektà. 

Konstitucinëje teisëje neretai taikomas ir draudimas. Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 21 str. 3 d. nustatyta: „Draudþiama þmogø kankin-
ti, þeminti jo orumà, þiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias baus-
mes”. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 58 str. 3 d. átvirtinta panaðaus 
pobûdþio norma: „Respublikos Prezidentas negali skelbti pirmalaikiø 
Seimo rinkimø, jeigu iki Respublikos Prezidento kadencijos pabaigos 
liko maþiau kaip 6 mënesiai, taip pat jeigu po pirmalaikiø Seimo rinkimø 
nepraëjo 6 mënesiai”. 

Konstitucinëje teisëje neapsieinama ir be leidimo. Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijoje iðdëstytos ir normos, kurios nei ápareigoja, nei drau-
dþia, bet leidþia teisiniø santykiø dalyviams atlikti tam tikrus veiksmus 
arba jø neatlikti. Antai Lietuvos Respublikos Konstitucijos 61 str. nusta-
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tyta, kad sesijos metu ne maþiau kaip 1/5 Seimo nariø gali pateikti inter-
peliacijà Ministrui Pirmininkui ar ministrams. Seimas, apsvarstæs Minist-
ro Pirmininko ar ministro atsakymà á interpeliacijà, gali nutarti atsakymà 
esant nepatenkinamà ir pusës visø Seimo nariø balsø dauguma pareikðti 
nepasitikëjimà Ministrui Pirmininkui ar ministrams. Taigi pagal ðá Lietu-
vos Respublikos Konstitucijos straipsná ne maþiau nei 1/5 Seimo nariø 
gali pateikti interpeliacijà Ministrui Pirmininkui ar ministrams, taèiau 
Seimo nariai tokios interpeliacijos gali ir nepateikti ir t.t.  

Atsiþvelgiant á naudojamø teisinio poveikio bûdø derinius, yra iðski-
riami du teisinio reguliavimo metodai: imperatyvinis ir dispozityvinis. 
Imperatyviniam metodui bûdinga grieþtas privalomumas, teisinio santy-
kio dalyviø (subjektø) tarpusavio santykiai grindþiami subordinacija, tei-
sinio santykio dalyviai neturi pasirinkimo laisvës, jie privalo elgtis kaip 
nustatyta teisës normø. Dispozityviniam metodui bûdinga teisiniø santy-
kiø dalyviø lygybës pripaþinimas, teisiniø santykiø dalyviø savarankiðku-
mas ir galimybë pasirinkti tam tikrà elgesio modelá. 

Konstitucinëje teisëje taikomø reguliavimo bûdø analizë leidþia teigti, 
kad ðioje teisës srityje vyrauja imperatyvinio pobûdþio reguliavimas. Kon-
stitucinës teisës normos nustato tam tikrus ápareigojimus, draudimus ar 
suteikia tam tikrus ágaliojimus, kuriuos reikia ágyvendinti. Ðis reguliavi-
mas ypaè svarbus þmogaus ir valstybës santykiø srityje, kadangi bûtina 
tiksliai apibrëþti valstybës galiø ribas, nustatyti asmens teisiø ir laisviø 
ágyvendinimo mechanizmà. Tuo tarpu dispozityviniø normø (leidþianèiø 
teisës subjektams jomis pasinaudoti ar nepasinaudoti) konstitucinëje tei-
sëje yra nepalyginamai maþiau.  
 
 

1.3. Konstitucinë teisë – nacionalinës teisës sistemos branduolys ir  
       teisës sistemà integruojanti teisës sritis 

 

Norint suprasti konstitucinës teisës kaip nacionalinës sistemos dalies 
vietà ir reikðmæ teisës sistemoje, pirmiausia reiktø aptarti paèios teisës 
sistemos ypatumus. Primename, kad teisës sistema – tai objektyviosios 
teisës vidinë sandara, iðreiðkianti teisës normø suderinamumà ir jø skirs-
tymà á ðakas, poðakius, institutus ar poinstituèius. Teisës ðaka – tai sava-
rankiðka teisës sistemos dalis, kuri jungia teisës normas, reguliuojanèias 
tam tikros srities visuomeninius santykius. Atsiþvelgiant á teisinio regulia-
vimo objektà ir metodà, skiriamos baudþiamosios, civilinës, darbo, finan-
sø ir kitos teisës ðakos. Teisës ðakoje normos gali jungtis á poðakius, insti-
tutus ar poinstituèius. Atsiþvelgdami á konstitucinës teisës normø regu-
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liuojanèiø santykiø (prireikus ir á reguliavimo metodà), jas galima atriboti 
nuo kitø teisës sistemos daliø normø.  

Taèiau teisës sistemai bûdinga ne tik teisës dalijimas á tam tikras dalis 
(ðakas, institutus), bet ir sistemos vienovë, darna. Teisës normos yra susi-
jusios, viena su kita suderintos. Kitaip teisinis reguliavimas taptø be-
prasmis ir neveiksmingas. Todël ðiuo aspektu konstitucinei teisei tenka 
ypatingas vaidmuo. 

Konstitucinæ teisæ sudaro normos, reguliuojanèios valstybës organiza-
cijà, valstybës valdþios institucijø sistemà ir jos veiklos pagrindus, asmens 
ir valstybës santykius. Neabejotina, kad tai yra svarbiausi santykiai vi-
suomenëje. Nuo ðiø santykiø srièiø sureguliavimo priklauso visø kitø san-
tykiø reguliavimo kryptis.  

Teisinëje literatûroje pabrëþiama, kad konstitucinei teisei tenka ypa-
tinga vieta teisës sistemoje. Tai centrinë teisës sistemos sritis, reguliuo-
janti reikðmingiausius visuomeninius santykius ir átvirtinanti teisës kûri-
mo principus. Todël galima tvirtinti, jog konstitucinë teisë yra fundamen-
tinë teisës sistemos sritis – ji kompleksiðkai reguliuoja svarbiausius vi-
suomenës gyvenimo klausimus. Ji nustato teisinio reguliavimo pagrindus 
ir kitoms teisës sistemos sritims. Todël konstitucinei teisei tenka visà tei-
sës sistemà integruojantis vaidmuo. Toks konstitucinës teisës pobûdis 
neleidþia jos ávardyti kaip vienos ið teisës ðakø, turinèios grieþtai apibrëþ-
tà reguliavimo objektà. Konstitucinës teisës vietai teisës sistemoje apibû-
dinti labiau tinka pagrindinës teisës srities, teisës sistemos branduolio 
pavadinimai. 

Konstitucinës teisës – teisës sistemos branduolio, jos pagrindinës ir vi-
sà sistemà integruojanèios dalies vaidmená lemia keletas aplinkybiø.  

Pirma – konstitucinës teisës reguliuojamø santykiø svarba visuomenës 
gyvenime. Valstybë, valstybës valdþios institucijø sistema, vieðosios val-
dþios ágyvendinimas, asmens santykio su valstybe pradø átvirtinimas – 
fundamentalûs dalykai, sàlygojantys daugelá kitø teisinio reguliavimo sri-
èiø. 

Antra – konstitucinës teisës svarbiausias ðaltinis yra Konstitucija – pa-
grindinis ir aukðèiausiosios galios ðalies ástatymas. Jis yra taikomas tiesio-
giai ir jam negali prieðtarauti joks kitas teisës aktas, nesvarbu, kokius 
klausimus jis reguliuotø. Konstitucija yra teisinës sistemos „stuburas”, jos 
pagrindinis elementas. Teisës sistemà galima traktuoti ir kaip hierarchinæ 
sistemà, kurios þemesnio lygmens normos negali prieðtarauti aukðtesnës 
teisinës galios normoms. Aukðèiausiosios galios normos yra átvirtintos 
Konstitucijoje, taigi jas turi atitikti visos kitos teisës normos. Konstituci-
joje randame kiekvienos teisës srities iðtakas, pradus. Antai Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 23 str. normos, kad nuosavybë nelieèiama, kad 
nuosavybës teises saugo ástatymai, kad nuosavybë gali bûti paimama tik 
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ástatymo nustatyta tvarka visuomenës poreikiams ir teisingai uþ jà atlygi-
nant, yra vienas ið civiliniø teisiniø santykiø reguliavimo pagrindø. Teisë-
jo ir teismø, vykdanèiø teisingumà, nepriklausomumo principas, átvirtin-
tas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str., yra svarbiausias princi-
pas, kuriuo grindþiamas civilinio ar baudþiamojo proceso santykiø teisinis 
reguliavimas. 

Treèia – konstitucinës teisës normos apibrëþia ðalies konstitucinæ san-
tvarkà, valstybës valdþios ðaltiná, átvirtina valstybës formà (jos valdymo 
sistemà, valstybës sandarà ir politiná reþimà), valstybës valdþios institucijø 
sistemà bei valstybës valdþios institucijø ágaliojimus, jø tarpusavio santy-
kius, taip pat vietiná valdymà ir savivaldos pagrindus.  

Ketvirta – ðalies konstitucinëje teisëje átvirtintos þmogaus pagrindinës 
teisës ir laisvës. Todël konstitucinëje teisëje átvirtintø þmogaus ir valsty-
bës santykiø koncepcijos bûtina nuosekliai laikytis visose teisinio regulia-
vimo srityse.  

Penkta – konstitucinë teisë ið esmës apibrëþia ir teisëkûros pagrindus. 
Neretai jos normos nustato valstybës valdþios institucijas, priimanèias 
teisës aktø rûðis; ji taip pat nustato ir teisës aktø hierarchijà; neretai kon-
stitucinës teisës normose ir principuose esti átvirtinta ir teisinio regulia-
vimo kryptis. 

Ðios aplinkybës leidþia tvirtinti, kad konstitucinë teisë yra nacionali-
nës teisës sistemos branduolys, jos pagrindinë sritis. Ji yra visø sistemø 
integruojanti dalis. Þinoma, konstitucinë teisë nepakeièia ir nesiekia pa-
keisti kitø teisës srièiø, ji tik nustato bendrus visø teisës ðakø principus, 
svarbiausius pradus. Juo labiau tø srièiø teisinis reguliavimas atitinka 
konstitucinës teisës reikalavimus, juo didesnë tikimybë, kad ðalyse veikia 
harmoninga, teisiðkumo reikalavimus atitinkanti, teisës sistema. 

Aiðkinantis konstitucinës teisës vietà teisës sistemoje, kartais nuro-
doma, kad ji yra svarbiausia vieðosios teisës sritis. Ðiuo atveju remiamasi 
dar ið senovës Romos laikø ásitvirtinusiu pozityviosios teisës normø skirs-
tymu á dvi dideles grupes: á vieðàjà teisæ (jus publicum) ir privatinæ teisæ 
(jus privatum). Vieðoji teisë reguliuoja valstybës, ávairiø susivienijimø, 
kitø vieðøjø junginiø tarpusavio santykius bei jø santykius su privaèiais 
asmenimis, o privatinë teisë, prieðingai, reguliuoja privaèiø asmenø tar-
pusavio santykius. Todël nurodoma, kad vieðàjà teisæ sudaro konstituci-
në, administracinë, finansø, baudþiamoji teisë ir t.t., o civilinë, prekybos, 
darbo, agrarinë teisë – privatinæ teisæ. Þinoma, turime suprasti, kad toks 
skirstymas – sàlygiðkas, nes ne visada galima tiksliai atriboti vieðo ir priva-
taus gyvenimo sritis. Konstitucinë teisë, reguliuodama vieðo gyvenimo 
klausimus, nustato santykiø tarp privaèiø asmenø pagrindus. Todël labiau 
tiktø kalbëti apie konstitucinæ teisæ kaip svarbiausià visos teisës sistemos 
sritá. 
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Taip pat turëtume konstatuoti, kad konstitucinei teisei tenka centrinë 
vieta teisinëje sistemoje. Beje, neturëtume painioti sàvokø „teisës siste-
ma” ir „teisinë sistema”. Teisinës sistemos sàvoka platesnë, ji aprëpia 
teisëkûrà, teisës sistemà, teisës ágyvendinimà ir kitus teisinius reiðkinius. 
Teisës sistema – teisinës sistemos dalis, jos pagrindas. Gi konstitucinei 
teisei tektø ir teisës sistemos, ir teisinës sistemos branduolio, pagaliau, 
svarbiausio teisinio gyvenimo pagrindo vaidmuo. 
 
 
1.4. Konstitucinë teisë ir Konstitucijos teisë arba konstitucinë teisë  
       siauràja prasme ir konstitucinë teisë plaèiàja prasme 

 
Pabandëme apibrëþti konstitucinæ teisæ kaip teisës sistemos branduo-

lá, jos centrinæ dalá. Jà sudaro teisës normos, reguliuojanèios visuomeni-
nius santykius, susijusius su vieðosios (dar kartà patiksliname – daugiau-
sia valstybës) valdþios ágyvendinimu, valstybës organizacija, valstybës val-
dþios institucijø sistema ir veiklos pagrindais, taip pat normos, nustatan-
èios asmens teisinës padëties pagrindus. Ði teisës sritis objektyviosios tei-
sës sistemoje iðsiskiria savo reguliavimo objektu, taip pat ir reguliavimo 
bûdais. 

Jau esame minëjæ, kad svarbiausias konstitucinës teisës ðaltinis – 
Konstitucija, aukðèiausios teisinës galios pagrindinis ðalies ástatymas. Jis 
yra taikomas tiesiogiai ir jam negali prieðtarauti joks kitas teisës aktas. 
Konstitucijos normø reguliuojamiems santykiams apibûdinti ið esmës 
tiktø konstitucinës teisës normø reguliuojamø santykiø apibûdinimas. 
Todël natûralu norëti konstitucinæ teisæ suvokti kaip Konstitucijos teisæ. 

Toks konstitucinës teisës sampratos dvilypumas jau nuo seno këlë 
problemø konstitucinës teisës moksle. M. Römeris, analizuodamas „kon-
stitucinës teisës” kaip objektyviosios teisës sampratà, paþymëjo, kad 
„konstitucinë teisë turi dvi prasmes: materialinæ ir formalinæ (pastaroji 
sudaro taip vadinamà raðytàjà konstitucijà, kaip tam tikrà teisinæ institu-
cijà, reiðkianèià tam tikràjá ðio tvarkymosi metodà)”1. Taigi pagal M. 
Römerá galima kalbëti apie formalinæ (jà geriau vadinti „formaliàja”) 
konstitucinæ teisæ, kurià sudarytø Konstitucijos normos ir materialinæ 
(materialiàjà) konstitucinæ teisæ, kurià sudarytø normos, átvirtinanèios 
„paèià valstybës konstrukcijà visais valstybës elementais ir ypaè valstybës 
valdþios konstrukcijà <···>”2. 

Paþymëtina, kad konstitucinës teisës kaip konstitucijos teisës sampra-

                                            
1 Römeris M. Valstybë. T. 1. Vilnius: Pradai, 1995. P. 317. 
2 Römeris M. Op. cit. P. 317. 
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ta bûdinga ne vienai teisës mokyklai ar autoriui1. Tokia konstitucinës 
teisës siauràja prasme samprata atskiroje ðalyje gali net dominuoti. Kar-
tais apibrëþiant konstitucinæ teisæ kaip teisës sistemos dalá, remiamasi ir 
materialiais, ir formaliais poþymiais. Materialieji poþymiai susijæ su kons-
titucinës teisës reguliavimo objektu, o pagal formalius poþymius konsti-
tucinë teisë – „tai visuma normø, turinèiø aukðèiausià galià lyginant su 
kitomis normomis, kurios gali bûti kitø normø teisëtumo pagrindu ir ku-
rios paèios nëra grindþiamos jokia teisine norma”2. Todël remiantis for-
maliais poþymiais, konstitucinæ teisæ reikëtø suvokti kaip „<···> teisæ 
susijusià su konstitucija <···>”3. Kitaip sakant, konstitucinë teisë yra 
Konstitucijos teisë. Pasak L. Favoreu, konstitucinës teisës vietà teisës 
sistemoje galësime suprasti, jei „<···> pirmiausia konstitucinë teisë bus 
suvokiama kaip „Konstitucijos teisë”, o paskui kaip „teisës Konstituci-
ja””4. 

Ar galima konstitucinæ teisæ sutapatinti su Konstitucijos teise? Ar vie-
ðosios valdþios ágyvendinimas, asmens teisinës padëties pagrindai átvirtin-
ti vien Konstitucijoje? 

Neabejotina, kad Konstitucijos normoms konstitucinës teisës regulia-
vimo sistemoje tenka svarbiausia vieta. Ið tiesø ðios aukðèiausios galios 
normos lemia ir asmens teisinæ padëtá (konstitucinës teisës ir laisvës), ir 
vieðosios valdþios organizavimo bei veiklos pagrindus. 

Antra vertus, jei apsiribotume vien konstitucijos teise, kai kuriø kons-
titucinës teisës institutø apimtis nepaprastai sumaþëtø. Antai Lietuvos 
Respublikos pilietybës instituto pagrindai átvirtinti Konstitucijoje, taèiau 
Lietuvos Respublikos pilietybës ástatymo normos ið esmës atskleidþia, 
detalizuoja konstitucinæ pilietybës sampratà. Þmogaus teisiø ir laisviø 
srityje neturëtume pamirðti Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø 
apsaugos konvencijos, kuri, jà ratifikavus, tapo Lietuvos teisës sistemos 
sudëtine dalimi, kuria áteisinti ðiuolaikiai þmogaus teisiø apsaugos stan-
dartai. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos V skyriaus „Seimas” normose nu-
statyti Seimo organizacijos ir veiklos pagrindai. Taèiau daugelá ðios srities 
santykiø reglamentuoja Seimo statutas. Kitaip sakant, Konstitucijos nor-

                                            
1 Konstitucinës teisës kaip Konstitucijos teisës sampratà atspindi ir A. V. Dicey klasiki-

nis veikalas „Introduction to the Study of the Law of the Constitution” (todël galima ginèytis, 
ar ne tiksliau bûtø buvæ ðios knygos pavadinimà versti kaip „Konstitucijos teisës studijø 
ávadà”, o ne kaip „Konstitucinës teisës studijø ávadà”, nes pastaruoju atveju „iðplaunamas” 
reikðmingos autoriaus pozicijos aspektas).  

2 Burdeau G., Hamon F., Troper M. Droit constitutionel. 25e édition. Paris, L. G. D. J., 
1997. P. 35. 

3 Burdeau G., Hamon F., Troper M. Op. cit. P. 23. 
4 Favoreu L. Le droit constitutionnel, droit de la Constitution et constitution du droit // 

Revue française du droit constitutionnel. 1990. No. 1. P. 72–73. 
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mø reguliavimà logiðkai papildo ástatyminis, o kartais ir poástatyminis 
reguliavimas.  

Konstitucinës teisës ir Konstitucijos teisës nereikëtø prieðpastatyti. 
Konstitucijos teisë – konstitucinës teisës centras, tai lyg konstitucinë teisë 
siauràja prasme. Ðios konstitucinës teisës centrinës srities, kuri taip pat 
yra visos teisës centrinė sritis, šaltiniai – pati Konstitucija (t.y. visas pa-
grindinis ðalies ástatymas – Konstitucija, jos pataisos ir papildymai, aktai – 
sudëtinës Konstitucijos dalys), taip pat konstitucinį reguliavimą atsklei-
džiantys Konstitucinio Teismo nutarimai. 

Konstitucinæ teisæ (konstitucinæ teisæ plaèiàja prasme) sudaro ir kons-
titucinë teisë siauràja prasme (t.y. konstitucijos teisë), ir ástatymuose, 
poástatyminiuose aktuose, kituose teisës ðaltiniuose iðdëstytos normos, 
reguliuojanèios vieðosios valdþios organizavimo ir veiklos, taip pat as-
mens ir valstybës santykius. Kitaip sakant, ðiuo atveju konstitucinæ teisæ 
padëtø apibrëþti jos reguliavimo objektas.  

Toks dviejø konstitucinës teisës srièiø iðskyrimas yra prasmingas dël 
keliø aplinkybiø. Pirma, ðitaip iðskyrus, atskleidþiamas paèios konstituci-
nës teisës specifiðkumas (t.y. parodoma, kad konstitucinæ teisæ sudaro ir 
aukðèiausios galios, ir ordinarinio teisinio reguliavimo nustatytos teisës 
normos, kitaip sakant, parodoma, kad konstitucinë teisë nëra paprasta 
teisës ðaka, bet ypatinga teisës sistemos dalis, kurioje dominuoja aukð-
èiausiosios galios teisinis reguliavimas, nors, kita vertus, joje yra ir nor-
mø, savo galià neiðsiskirianèiø ið likusios teisës dalies). Antra, santykiai, 
sudarantys konstitucinës teisës reguliavimo objektà, ne dirbtinai atski-
riami ar net iðsklaidomi po ávairias teisës ðakas, bet yra traktuojami kaip 
visuma. Treèia, tokia konstitucinës teisës samprata negriauna per de-
ðimtmetá nusistovëjusios Lietuvoje konstitucinës teisës koncepcijos, tik jà 
pakoreguoja, patikslina. Ketvirta, siûloma konstitucinës teisës samprata 
svarbi ir pedagoginiu poþiûriu, nes padës paprasèiausiu bûdu suvokti ðios 
teisës srities esmæ.  

Þinoma, neturëtume pamirðti: toks poþiûris – tik vienas ið galimø po-
þiûriø, nepaneigiantis ir kitokiø konstitucinës teisës sampratø atsiradimo 
galimybës. Ir dar viena pastaba: kalbëdami apie konstitucinæ teisæ pla-
èiàja prasme dël patogumo daþniausiai jà ávardysime tik kaip konstitucinæ 
teisæ.  

 

 
1.5. Socialinë konstitucinës teisës paskirtis 
 

Visuomenë, kurià galima nagrinëti ávairiais aspektais, gali bûti trak-
tuojama ir kaip tam tikra sistema. Ðiuo poþiûriu akcentuojamas svarbus 
visuomenës bruoþas – visuomeniniø santykiø organizuotumas, tam tikra 
jø tvarka. Socialinio gyvenimo reguliavimas – tai þmoniø ar jø bendrijø 
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elgesio nustatymas, pastangos tikslingai orientuoti jø veiksmus ir visuo-
menës vystymàsi tam tikra linkme. Tai sàmoningas visuomenës santykiø 
tvarkymas. 

Socialinio reguliavimo sistemoje teisei tenka svarbiausias vaidmuo. 
Bûtent teisiniu reguliavimu átvirtinami socialinës tvarkos pagrindai, 
sprendþiamos svarbiausios socialinës raidos problemos ir uþdaviniai. Jei-
gu teisei tenka pagrindinis vaidmuo socialinio reguliavimo sistemoje, tai 
konstitucinë teisë nustato teisinio reguliavimo pagrindus. Bûtent konsti-
tucinë teisë apibrëþia valstybës valdþios institucijø sistemà ir kompetenci-
jà, valstybës ir asmens santykiø svarbiausius pradus. Kitaip sakant, kons-
titucinë teisë nustato teisinio reguliavimo turiná, apimtá ir kryptá. 

Konstitucinës teisës socialinës paskirties klausimo negalima nagrinëti 
já atsiejus nuo paèios teisës socialinio vaidmens sampratos aiðkinimo. 
Teisinëje literatûroje rasime ávairiausiø teisës socialinës paskirties sam-
pratø. Tai suprantama, nes teisë yra sudëtingas socialinis reiðkinys. Ta-
èiau ðioje koncepcijø, doktrinø, idëjø jûroje galime iðskirti dvi kryptis. 
Vieniems teisë yra visuomenës susitarimo, kompromiso siekimo priemo-
në, o kitiems – savo (luomo, socialinës klasës ar elito) valios primetimo 
visuomenei, privertimo paklusti priemonë. Pirmuoju atveju teise siekia-
ma iðreikðti bendrà visuomenës interesà ir tikslus, antruoju – tik tam tik-
ro visuomenës sluoksnio ar socialinës grupës interesus bei siekius. 

Demokratinëje visuomenëje teisë privalo reikðti, ginti visuomenës – 
sudëtingo socialinio junginio – bendrus interesus, derinti ávairiø sociali-
niø interesø prieðprieðas, rasti kompromisinius sprendimus. Tik tokia 
teisë pajëgs uþtikrinti socialinæ paþangà, apsaugoti visuomenæ nuo socia-
liniø sukrëtimø, ðvelninti susidariusias prieðprieðas. Ágyvendinant ðiuos 
socialinius uþdavinius, konstitucinei teisei tenka ypaè svarbus vaidmuo. 
Pliuralistinëje visuomenëje veikia ávairios socialinës politinës jëgos ir 
struktûros. Jø tikslai, interesai ir idealai neretai skiriasi. Demokratinei 
santvarkai bûdinga politinës valdþios kaita, taèiau politinio gyvenimo po-
kyèiai galimi tik laikantis konstitucinës teisës nustatytø taisykliø. 

Konstitucinei teisei tenka svarbus vaidmuo uþtikrinant ir teisiðkai 
átvirtinant pagrindiniø visuomenës jëgø susitarimà dël svarbiausiø bendro 
gyvenimo taisykliø. Taigi pati konstitucija yra tokio susitarimo kûrinys ir 
iðreiðkia ðá susitarimà. Visuomenës jëgø susitarimas irgi turi ribas – juo 
negali bûti paþeistos þmogaus teisës ir laisvës. Tai ne maþiau svarbi ap-
linkybë! Anot A. Esmeino, individas turi senesniø ir „aukðtesniø” teisiø 
uþ valstybës teises, todël valstybë turi jas gerbti; tai viena svarbiausiø 
konstitucionalizmo idëjø, kad „ðis principas, syká paimtas kartu su savo 
iðvadomis, sudaro pagrindinæ konstitucinës teisës nuostatà”1. Kitaip sa-

                                            
1 Esmein A. Op. cit. P. 42. 
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kant, ðiuo principu iðreiðkiamas pagrindinis socialinio susitarimo reikala-
vimas. Konstitucijoje átvirtintø pradø privalo laikytis visi teisiniø santykiø 
subjektai. 

Konstitucinë teisë átvirtina svarbiausius teisinio reguliavimo pradus, 
reguliuoja svarbiausius socialinius klausimus. Tai tautos suverenitetas ir 
suverenios galios vykdymas. „Lietuvos valstybæ kuria Tauta. Suverenite-
tas priklauso Tautai” (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2 str.), „Aukð-
èiausià suverenià galià Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiðkai iðrink-
tus savo atstovus” (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 4 str.). Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 5 str. nustatyta, kad valstybës valdþià Lietuvoje 
vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybë, Teismas. Valdþios 
galias riboja Konstitucija. Valdþios ástaigos tarnauja þmonëms. Konstitu-
cijoje taip pat átvirtinta nuostata apie prigimtiná þmogaus teisiø ir laisviø 
pobûdá. „Þmogaus teisës ir laisvë yra prigimtinës” – skelbia Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 18 str.”. Pastaroji nuostata yra konstitucinis 
pagrindas þmogaus teises ir laisves traktuoti kaip pirminá ir svarbiausià 
pradà, teisiniø vertybiø sistemoje uþimantá aukðèiausià vietà. Tai áparei-
gojimas valstybei jas ginti ir saugoti.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatyta ir valstybës valdþios si-
stema (prisiminkime jau minëtà Konstitucijos 5 str. 1 d., kad valstybës 
valdþià Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybë, 
Teismas. Valstybës valdþios institucijø organizacijos ir veiklos pagrindai 
átvirtinti ávairiuose Konstitucijos skirsniuose. Ðalies parlamento teisinæ 
padëtá nustato Konstitucijos V skirsnis „Seimas”, valstybës vadovo – VI 
skirsnis „Respublikos Prezidentas”, vyriausybës – VII skirsnis „Lietuvos 
Respublikos Vyriausybë”, konstitucinës kontrolës pagrindus – VIII skir-
snis „Konstitucinis Teismas”, teisminës valdþios – IX skirsnis „Teismas”. 
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje taip pat átvirtinta ðalies valdymo 
forma – respublika, demokratinis politinis reþimas, unitarinë valstybës 
sandaros forma. Joje taip pat nustatyti vietos savivaldos ir valdymo, fi-
nansø ir valstybës biudþeto, uþsienio politikos ir valstybës gynimo bei kiti 
svarbûs valstybës bei visuomenës gyvenimo pagrindai. 

Galima tvirtinti, kad konstitucinës teisës paskirtis – suderinti ávairiø 
visuomenës sluoksniø interesus, apginti asmens teises ir laisves, nustatyti 
tam tikrà svarbiausiø reikalø tvarkymo sistemà, t.y. laiduoti konstitucinæ 
tvarkà visuomenëje. Konstitucinës teisës apibrëþtas ágaliojimø ribas turi 
atitikti visas teisinis reguliavimas, taip pat teisës normø ágyvendinimo 
praktika. 
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1.6. Konstitucinës teisës normos, principai ir institutai 
 

Kaip esame minëjæ, konstitucinë teisë kaip objektyviosios teisës sritis 
paprastai suprantama kaip reguliuojanèiø tam tikrus visuomeninius san-
tykius teisës normø sistema. Ðià sistemà sudaro daugybë tarpusavyje susi-
jusiø elementø, daliø. Nagrinëjant konstitucinës teisës struktûrà, daþnai 
teigiama, kad jà sudaro tokie elementai, kaip konstitucinës teisës nor-
mos, principai bei institutai. Konstitucinës teisës struktûros analizë pa-
prastai pradedama nuo konstitucinës teisës normø, po to aptariami prin-
cipai ir nagrinëjami konstitucinës teisës normø junginiai – konstitucinës 
teisës institutai. 

Ið esmës galëtume laikytis tradicine tapusios nagrinëjimo schemos. 
Taèiau negalime pamirðti mûsø paèiø pasiûlytos Lietuvos konstitucinës 
teisës sampratos. Konstitucinæ teisæ sudaro konstitucinë teisë siauràja 
prasme (kitaip Konstitucijos teisë), taip pat ir kita konstitucinës teisës 
sritis, kuri su konstitucine teise siauràja prasme sudaro konstitucinæ teisæ 
plaèiàja prasme (prisiminkime, kad konstitucinæ teisæ plaèiàja prasme 
susitarëme vadinti tiesiog konstitucine teise). Konstitucinëje teisëje savo 
svarba iðsiskiria konstitucinë teisë siauràja prasme. Tai aukðèiausios ga-
lios normø ir principø sistema, daranti didþiausià átakà visai teisës siste-
mai. 

Pagrindine pozityviosios teisës làstele laikoma teisës norma. Paprastai 
teisës norma apibrëþiama kaip visiems privaloma formaliai apibrëþta 
bendro elgesio taisyklë, valstybës prievartos priemonëmis saugoma nuo 
paþeidimø. Pagal teisinio reguliavimo objektà skiriamos konstitucinës, 
civilinës, baudþiamosios, darbo, finansø ir kitø teisës srièiø normos. Kon-
stitucinës teisës normos reguliuoja specifinius santykius. Tai valstybës 
organizacija, vieðosios valdþios (ið esmës – valstybës valdþios) organiza-
vimas bei jos ágyvendinimo pagrindai, taip pat svarbiausi asmens ir vals-
tybës tarpusavio santykiai. Tokios normos visø pirma yra átvirtintos Kons-
titucijoje. 

Kadangi konstitucinës teisës normos yra teisës normø rûðis, joms tu-
rëtø bûti bûdingi ir bendri teisës normø poþymiai, ir joms bûdingi tam 
tikri ypatumai. Bûtent ðie ypatumai labiausiai mus domina. 

Analizuojant konstitucinës teisës normas1, paprastai nurodomi ðiø 
normø svarbiausieji ypatumai: 

1. Konstitucinës teisës normos reguliuoja specifinæ visuomeniniø san-
tykiø sritá. Jos nustato valstybës organizacijos, valstybës valdþios organi-

                                            
1 Konstitucinës teisës normø sàvokà ir ypatumus yra detaliai aptaræs V. Luèinas. Þr.: 

Lučin V. Konstitucionnyje normy i pravootnoðenija. Moskva, 1997. S. 7–72. 
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zacijos ir funkcionavimo pagrindus, taip pat reguliuoja valstybës ir as-
mens svarbiausius santykius. Bûtent specifinis reguliavimo objektas lei-
dþia konkreèià normà priskirti konstitucinës teisës srièiai. 

2. Konstitucinës teisës normoms, kurios nustato: valstybës organizaci-
jà, valstybës valdþios institucijø sistemà bei veiklos pagrindus, asmens ir 
valstybës santykiø pagrindus, bûdinga pirminis pobûdis. Jø pagrindu ku-
riama valstybës valdþios institucijø sistema, nustatomas valstybës valdþios 
institucijø statusas, ðiomis normomis grindþiama ðiø institucijø veikla, jos 
lemia ir asmens padëtá. 

3. Konstitucinës teisës normos, nustatydamos valstybës organizacijos, 
vieðosios valdþios organizavimo ir ágyvendinimo, asmens ir valstybës san-
tykiø pagrindus, neretai nustato ir kitø srièiø teisiniø santykiø reguliavi-
mo pradus. Antai Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 3 d. nustaty-
ta, kad valstybë reguliuoja ûkinæ veiklà taip, kad ji tarnautø tautos gero-
vei. Ði nuostata yra imperatyvas teisëkûrai ûkiniø santykiø srityje. Re-
miantis konstitucinës teisës normomis, nustatoma asmens teisinë padëtis 
civilinës, darbo, administracinës, baudþiamosios, baudþiamojo ir civilinio 
proceso bei kitø teisës ðakø reguliuojamuose santykiuose. Konstitucinës 
teisës normos – visà teisës sistemà vienijanèios normos. 

4. Konstitucinës teisës normoms bûdinga specifiniai átvirtinimo ðalti-
niai. Svarbiausios, daranèios didþiausià átakà teisës sistemai, normos yra 
iðdëstytos Konstitucijoje – svarbiausiame ðalies ástatyme, teisës „ðaltiniø 
ðaltinyje”. Kitos konstitucinës teisës normos yra iðdëstytos ir konstituci-
niuose ástatymuose, ir aukðèiau nurodytus santykius reguliuojanèiuose 
ástatymuose bei poástatyminiuose aktuose, taip pat kituose konstitucinës 
teisës ðaltiniuose. 

5. Konstitucinës teisës normos, iðdëstytos ðalies Konstitucijoje, yra 
aukðèiausios teisinës galios. Ðias normas turi atitikti visos kitos teisës 
normos. 

6. Konstitucinëje teisëje yra daug normø, kurios formuluojamos tik 
paèia bendriausia prasme. Ðiø normø ágyvendinimas yra sudëtingas. Ner-
etai tik panaudojus ávairius aiðkinimo metodus, galima iðsiaiðkinti normos 
turiná. Neretai reikia priimti kitas teisës normas, kurios detalizuotø, 
konkretintø ar iðvystytø konstitucinës teisës normose átvirtintà itin abst-
rakèiai ar lakoniðkai suformuluotà taisyklæ. 

7. Konstitucinës teisës normoms daþniausiai bûdinga imperatyvumas. 
Dispoziciniø normø ðioje teisës srityje yra kur kas maþiau. 

8. Konstitucinës teisës normø reguliuojamø teisiniø santykiø subjektai 
ypatingi. Tai ir valstybë apskritai, ir tauta, ir valstybës valdþios instituci-
jos, ir pilieèiø susivienijimai, ir individai (pilieèiai, uþsienieèiai ir t.t.). 

9. Konstitucinës teisës normos iðsiskiria savo stabilumu (lyginant su 
kitø teisës srièiø normomis). Daugelis konstitucinës teisës normø, iðdës-
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tytø Konstitucijoje ar konstituciniuose ástatymuose, yra priimamos, kei-
èiamos ir naikinamos sudëtingesne nei daugelis kitø normø tvarka. 

Teisinëje literatûroje galima rasti ir detalesniø konstitucinës teisës 
normø ypatumø apraðymø. Èia nurodëme daþniausiai akcentuojamus 
bruoþus. 

Nagrinëjant konstitucinës teisës normø specifikà, negalima pamirðti ir 
ðiø normø struktûros. Juolab, kad dël jos bene daþniausiai diskutuojama. 
Þinoma, kiekvienà nagrinëjimà lemia teisës teorijos suformuotos iðeities 
pozicijos. Deja, jos nëra aiðkios. 

Daugelyje teisës teorijos vadovëliø „daþnai etalonu laikomas vadina-
mosios trijø daliø teisës normos pavidalas („hipotezë”, „dispozicija”, 
„sankcija”)”1. Tokià teisës normà sudaro hipotezë – teisës normos dalis, 
nurodanti aplinkybes. Joms atsiradus, taikoma teisës norma – dispozicija 
– teisës normos dalis, formuluojanti paèià elgesio taisyklæ. Sankcija – tei-
sës normos dalis, nurodanti poveikio priemones, taikomas tuo atveju, kai 
nesilaikoma teisës normos reikalavimø. A. Redelbachas, S. Wronkowska 
ir Z. Ziembinskis, nagrinëdami teisës normas, konstatuoja: „Þinoma, 
galiojanèiø teisës aktø tekstuose bûtø sunku rasti tokià taisyklæ, kuri vi-
siðkai atitiktø tokià „trijø elementø struktûrà”2. Todël teisës teorijos spe-
cialistui nelieka nieko kito, kaip maþinti teisës normos elementø skaièiø 
(t.y. teigti, kad teisës normà sudaro arba hipotezë ir dispozicija, arba dis-
pozicija ir sankcija, arba hipotezë ir dispozicija) arba teisës normos struk-
tûros aiðkinimà sieti su teisës samprata ir pan. 

Atskirø teisës srièiø tyrinëtojai irgi pastebi trinarës teisës normos 
struktûros modelio neatitikimà teisinei tikrovei. Antai V. Mikelënas, 
nagrinëdamas civilinio proceso teisës normas, raðo: „pagal vidinæ konst-
rukcijà skirstoma á dviejø ir trijø elementø struktûros normas. Civilinio 
proceso teisës normas paprastai sudaro du struktûriniai elementai: hipo-
tezë ir dispozicija. Taèiau yra ir trijø struktûriniø elementø normø”3. D. 
Dièiûtës–Foigt teigimu, konstitucinës normos „neturi visø teisës nor-
moms bûdingø elementø”4. 

Þinoma, yra autoriø, kurie laikosi tradicinio poþiûrio ir teigia: „Nuo-
monë, kad teisës normos susideda tik ið dviejø daliø, pagrásta teisës nor-
mø ir norminiø aktø kai kuriø straipsniø painiojimu. Uþmirðtamas teisës 
sistemiðkumas, neatsiejamas elgesio taisyklës ryðys su jos ágyvendinimo 

                                            
1 Redelbach A., Wronkowska S., Ziembinski Z. Zarys teorii pañstwa i prawa. Warszawa, 

Wydawnictwo naukowe PWN, 1992. S. 188. 
2 Ibid. S. 188. 
3 Mikelėnas V. Civilinis procesas. 1 d. 2 leid. Vilnius: Justitia, 1997. P. 46. 
4 Dičiūtė–Foigt D. Konstitucijos aiðkinimo klausimai // Konstitucijos tiesioginio taikymo 

problemos. Tarptautinës konferencijos medþiaga. Vilnius, 1993. P. 96. 



Konstitucinės teisės įvadas  43

 

sàlygomis ir apsaugos nuo paþeidimø bûdais”1. 
Konstitucinës teisës normø struktûros analizë prasminga tik susitarus 

dël teisës normø struktûros apskritai. Paþymëtina, kad konstitucinës tei-
sës normø, kuriose galima aptikti visus tris struktûrinius elementus, rasi-
me ne itin daug, ypaè konstitucinëje teisëje siauràja prasme. Todël nere-
tai tektø konstatuoti, kad konstitucinës teisës normas sudaro vien dispo-
zicija, o kitø elementø ganëtinai daþnai lyg ir nëra.  

Dar vienas konstitucinës teisës normos elementas, dël kurio kyla gin-
èø, – sankcija. Vieniems atrodo, kad konstitucinëje teisëje apskritai nëra 
sankcijø, nes konkreèios poveikio priemonës uþ konstitucinës teisës nor-
mø dispozicijoje nustatytø taisykliø paþeidimà yra nustatytos kitø teisës 
srièiø (administracinës, baudþiamosios ir pan.) normø. Ðitaip suvokiant 
sankcijà, vadovaujamasi teisës kaip vieningos sistemos samprata. Vado-
vaujantis tokia plaèia teisës normos sankcijos samprata teigiama, kad 
konstitucinës teisës normose sankcijos retai yra tiesiogiai iðdëstomos; jos 
paprastai yra nustatytos kitø teisës srièiø normø.  

Kitø autoriø nuomone, sankcija yra laikomos paèioje teisës normoje 
numatytos teisinës pasekmës, kai paþeidþiama teisës norma. Pagal ðià 
siauràjà teisës normos sankcijos sampratà, teisës sankcija yra tik paèioje 
teisës normoje átvirtintas struktûrinis elementas. Ðiuo atveju tektø kons-
tatuoti, kaip buvo minëta, kad konstitucinëje teisëje tokiø normø nëra 
daug. 

Taigi abi pozicijos nëra apsaugotos nuo kritikos. Pirmàjà pozicijà ga-
lima kritikuoti uþ tai, kad ji sudaro prielaidas skirtingo lygmens regulia-
vime rasti tos paèios normos elementø. Antrøjø uþ tai, kad daugelis kons-
titucinës teisës normø apskritai bûtø be sankcijos.  

Teisinëje literatûroje kartais raðoma, kad konstitucinës teisës normø 
sankcijos yra politinio pobûdþio. Taigi susiduriama su politinio pobûdþio 
sankcijos samprata. Antai pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 101 
str. 3 d. Vyriausybë privalo atsistatydinti, kai Seimas du kartus ið eilës 
nepritaria naujai sudarytos Vyriausybës programai ar kai Seimas visø 
Seimo nariø balsø dauguma slaptu balsavimu pareiðkia nepasitikëjimà 
Vyriausybe ar Ministru Pirmininku. Pagal Konstitucijos 107 str. 1 d. Lie-
tuvos Respublikos ástatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo 
dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybës aktas (ar jo dalis) ne-
gali bûti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio 
Teismo sprendimas dël tam tikro akto (ar jo dalies) prieðtaravimo Lietu-
vos Respublikos Konstitucijai. Taigi pirmuoju atveju politinio pobûdþio 
sankcija – Vyriausybës atsistatydinimas, antruoju – teisës akto netaiky-
mas paskelbus, kad jis prieðtarauja Konstitucijai. 

                                            
1 Vansevičius S. Valstybës ir teisës teorija. Vilnius: Justitia, 2000. P. 137. 
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Ið to seka, kad reikia pripaþinti poþiûriø ir á teisës normos, ir á konsti-
tucinës teisës normos struktûros ávairovæ. Jeigu bandytume laikytis tradi-
cinës teisës normos struktûros, konstitucinës teisës normos, kurios ne 
viename vadovëlyje ávardijamos kaip „normos–principai”, „normos–
apibrëþimai”, „normos–tikslai” (vienos átvirtina tam tikrus principus, ki-
tos – tam tikras sàvokas, treèios – teisinio reguliavimo tikslus, valstybës 
institucijø uþdavinius) netilptø á teorinæ schemà. Todël suprantamas 
klausimas: kokiai kategorijai reikëtø priskirti konstitucines nuostatas, 
kurios nëra formuluojamos kaip grieþtos elgesio taisyklës, ypaè jei jos – 
pamatinës nuostatos, diktuojanèios, koks turi bûti teisinio reguliavimo 
turinys. Manytume, kad tokius ir panaðius ginèus kelianèios situacijos 
galëtume iðeiti pasinaudojæ E. Kûrio siûloma konstituciniø principø sam-
prata, kuri plaèiau atskleidþiama treèiame vadovëlio skyriuje „Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos principai”. Vadinasi, galime pereiti ir prie kito 
konstitucinei teisei bûdingo struktûrinio elemento – konstituciniø princi-
pø. 

Daþniausiai konstituciniai principai yra apibûdinami kaip Konstituci-
joje átvirtinti bendrieji teisës principai, kaip pagrindinës nuostatos, ku-
riomis grindþiamas visas teisinis reguliavimas. Koks yra teisës normø ir 
principø santykis? 

Konstituciniai principai – Konstitucijoje átvirtintos pamatinës nuosta-
tos, kurioms, palyginti su normomis, bûdingas labai apibendrinamasis 
pobûdis. Konstituciniai principai lemia viso teisinio reguliavimo kryptá. 
Taigi Konstitucijà sudaro ir normos, ir principai. Konstituciniai principai 
ir konstitucinës teisës normos yra glaudþiai susijæ, kartais vienas nuosta-
tas galima laikyti ir principais, ir normomis. Kitais atvejais ðias teisines 
materijas galima nesunkiai skirti. Antai Lietuvos Respublikos Konstituci-
jos 14 str. átvirtintà nuostatà „Valstybinë kalba – lietuviø kalba” ar Lietu-
vos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d. nuostatà „Ástatymui, teismui ir 
kitoms valstybës institucijoms ar pareigûnams visi asmenys lygûs” turime 
traktuoti kaip konstitucinius principus. Ðie principai suformuluoti pakan-
kamai plaèiai, ástatymø leidëjas ar kitos valstybës institucijos savo pama-
tiniuose teisës aktuose juos konkretina, detalizuoja. Þinoma, skiriant 
normas ir principus, lemiama reikðmë teikiama principui kaip nukrei-
pianèiam, vadovaujanèiam pradui, kuriuo grindþiamas teisinis reguliavi-
mas. Taèiau struktûros poþiûriu tas konstitucinës teisës nuostatas, kurio-
se sunku iðskirti teisës normos elementus, galëtume traktuoti kaip princi-
pus, o nuostatas, kuriose daugiau ar maþiau yra normos elementø poþy-
miø, galëtume traktuoti kaip konstitucinës teisës normas. 

Tokia konstituciniø principø samprata leidþia labai bendro pobûdþio 
nuostatas, kuriose, jas imant atskirai, nerastume tradiciniø teisës normos 
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poþymiø, traktuoti kaip konstitucinius principus, t.y. kaip organiná Kons-
titucijos elementà, atspindintá konstitucinës teisës normiškumą. 

Dël ðiø prieþasèiø konstitucinës teisës pirminiais elementais turëtume 
laikyti ir normas, ir principus (jie iðsiskiria ir labai apibendrinamu formu-
lavimu, ir visà teisinæ sistemà nukreipianèiu pobûdþiu). Þinoma, pripaþi-
nus konstituciniø principø normiškumą (nors principai konkreèiai nefor-
muluoja teisiniø santykiø subjekto teisiø ir pareigø, o apibendrina svar-
biausius, socialiniu poþiûriu reikðmingiausius reiðkinius ir procesus, nu-
stato jø apimtá bei ribas – taip daroma átaka visai teisinei sistemai, kadan-
gi visø teisiniø santykiø subjektai privalo jais vadovautis, jø nepaþeisti) 
pripaþástama, kad subjektai savo paþeistas teises gali ginti remdamiesi 
konstituciniais principais.  

Nuosekliai laikydamiesi ðio poþiûrio, matyt, galëtume konstitucinæ 
teisæ kaip objektyviosios teisës sritá apibrëþti kaip teisës normø ir princi-
pø sistemà, nustatanèià valstybës organizacijos, vieðosios valdþios organi-
zavimà ir jos ágyvendinimo pagrindus, taip pat asmens teisinio statuso 
pagrindus. Taip pereitume nuo teisës srities kaip teisës normø sistemos 
sampratos prie teisës srities kaip teisës normø ir principø sistemos sam-
pratos. 

Aptaræ teisës normø ir principø atskyrimà, galëtume pereiti prie tei-
sës normø klasifikavimo. Konstitucinës teisës normø klasifikavimas, t.y. 
ðiø normø suskirstymas á ávairias grupes remiantis tam tikrais kriterijais, 
sietinas su konstitucinës teisës samprata apskritai.  

Atsiþvelgæ á konstitucinës teisës siauràjà ir plaèiàjà prasmæ, konstitu-
cinës teisës normas galëtume skirti á dvi grupes: 

1) konstitucinës teisës siauràja prasme normos; 
2) kitos konstitucinës teisës normos. 
Konstitucinës teisës normas galima skirti ir pagal teisës ðaltinius, ku-

riuose jos iðdëstytos: 
1) konstitucinës teisës normos, átvirtintos Konstitucijoje;  
2) konstitucinës teisës normos, átvirtintos ástatymais;  
3) konstitucinës teisës normos, átvirtintos poástatyminiais aktais;  
4) konstitucinës teisës normos, átvirtintos kitais konstitucinës teisës 

ðaltiniais. 
Pagal galiojimo trukmæ konstitucinës teisës normos skirstomos á pas-

tovias, laikinas ir iðskirtines. 
Pastovi konstitucinës teisës norma galioja iki jos oficialaus panaikini-

mo, o laikinø konstitucinës teisës normø galiojimo trukmë nustatyta. An-
tai Lietuvos Respublikos Konstitucijos 153 str. nustatyta, kad kai Lietu-
vos Respublikos Konstitucija bus priimta referendumu, Lietuvos Res-
publikos Seimas iki 1993 m. spalio 25 d. 3/5 visø Seimo nariø balsø dau-
guma gali pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, kurios 
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yra 47, 55, 56 str., 58 str. 2 d. 2 p., 65, 68. 69 str., 84 str. 11 ir 12 p., 87 str. 
1 d., 96, 103, 118 straipsniuose, 119 str. 4 d. Taigi ðia norma Seimas galë-
jo pasinaudoti tik labai tiksliai apibrëþtà laiko tarpà – nuo Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos ásigaliojimo iki 1993 m. spalio 25 d. 

Iðskirtinës konstitucinës teisës normos galioja tik nepaprastosios ar 
karo padëties metu. Ávedus karo ar nepaprastàjà padëtá, laikinai riboja-
mos tiesës ir laisvës, nurodytos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 145 str. 

Pagal normomis átvirtintà elgesio taisykliø privalomumà konstitucinës 
teisës normos skirstomos á imperatyvias ir dispozityvias. 

Imperatyvios konstitucinës teisës normos nustato kategoriðkas, tiksliai 
apibrëþtas, elgesio taisykles. Teisiniø santykiø dalyviai jø pakeisti negali.  

Dispozityviø normø taisyklës leidþia teisiø subjektams jomis pasinau-
doti ar nepasinaudoti.  

Imperatyviø normø pavyzdþiais galëtø bûti Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 68 str. 2 d. norma nustatanti, kad Seimas privalo svarstyti 
50 000 pilieèiø, turinèiø rinkimø teisæ, pateiktà Seimui ástatymo projektà, 
arba Konstitucijos 83 str. 2 d. norma nustatanti, kad asmuo, iðrinktas 
Respublikos Prezidentu, turi sustabdyti savo veiklà politinëse partijose ir 
politinëse organizacijose iki naujos Respublikos Prezidento rinkimø 
kampanijos pradþios. Dispozityvios normos pavyzdþiu galëtø bûti Konsti-
tucijos 61 str. 2 d. norma, numatanti, kad sesijos metu ne maþiau nei 1/5 
Seimo nariø gali pateikti interpeliacijà Ministrui Pirmininkui ar ministrui 
(taèiau gali tokios interpeliacijos ir nepateikti, nes norma leidþia pasi-
rinkti elgesio variantà). 

Pagal normø paskirtá teisinio reguliavimo mechanizme konstitucinës 
teisës normos skirstomos á materialiàsias ir proceso normas.  

Materialiosios teisës normos reguliuoja socialinius santykius, nustato 
ðiø santykiø dalyviø teises ir pareigas, o proceso normas átvirtina materia-
liose teisës normose nustatytø teisiø ágyvendinimo ir gynybos tvarka, taip 
pat valstybës institucijø ar pareigûnø veikimo taikant teisës normas tvar-
ka. Antai Konstitucijos 67 str. 2 p. nustatyta, kad Seimas leidþia ástaty-
mus. Tai materialioji norma. Procesinëmis normomis reikëtø laikyti dau-
gumà Seimo statuto normø. Antai ástatymø leidybos procedûra regla-
mentuojama Seimo statuto V dalyje „Ástatymø leidybos procedûra”. Ðioje 
Seimo statuto dalyje nustatyta ástatymø ir kitø Seimo aktø registravimas, 
ástatymø ir kitø Seimo aktø projektø pateikimo Seimo posëdyje, ástatymo 
projekto svarstymo pagrindiniame komitete, ástatymo projekto svarsty-
mas Seimo posëdyje tvarka ir t.t. 

Pagal vaidmená reguliuojant visuomeninius santykius yra reguliacinës 
(t.y. nustatanèios visuomeniniø santykiø dalyviø teises ir pareigas) ir ap-
sauginës (sauganèios reguliacinës normos) teisës normos. Dauguma kon-
stitucinës teisës normø yra reguliacinës.  
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Pagal teisës normose iðdëstytø taisykliø pobûdá konstitucinës teisës 
normos gali bûti ápareigojamosios, draudþianèios ar ágalinanèios.  

Ápareigojamosios normos teisinio santykio subjektams nustato pareigà 
atlikti tam tikrus veiksmus (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 str. 3 
d. nustatyta: „Valstybë ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinkà nuo 
kenksmingø poveikiø”), draudþianèios draudþia atlikti tam tikrus veiks-
mus („Draudþiama þmogø kankinti, þaloti, þeminti jo orumà, þiauriai su 
juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes” – Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 21 str. 3 d., „Draudþiama versti duoti parodymus prieð save, 
savo ðeimos narius ar artimus giminaièius” (Lietuvos Respublikos Kons-
titucijos 31 str. 3 d.). Ágalinanèios normos suteikia galimybæ atlikti tam 
tikrus veiksmus („Pilietis gali laisvai kilnoti ir pasirinkti gyvenamàjà vietà 
Lietuvoje, gali laisvai iðvykti ið Lietuvos” – Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos 32 str. 1 d.). 

Taip pat turime pasakyti, kad teisinëje literatûroje konstitucinës teisës 
normos skirstomos ir pagal jose formuluojamø taisykliø pobûdá. Ðiuo 
atveju tai, kas telpa á konstituciniø principø ir normø santyká, taptø skirs-
tymu á bendràsias ir konkreèiàsias konstitucinës teisës normas. Pagal ðá 
skirstymo kriterijø bendrosios normos tiesiogiai neformuluoja teisiniø 
santykiø dalyviø teisiø ir pareigø, o formuluoja teisinius principus, tikslus, 
uþdavinius. Konkreèiosios normos tiesiogiai numato teisiniø santykiø 
dalyviø teises ir pareigas. Pagal toká skirstymà normø, skelbianèiø konsti-
tucinius principus, pavyzdþiai galëtø bûti: Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos 5 str. 2 d. norma „Valdþios galias riboja Konstitucija” ar Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 18 str. norma „Þmogaus teisës ir laisvës yra 
prigimtinës”. Apibrëþianèia norma galima laikyti Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 1 str. normà, kad Lietuvos valstybë yra nepriklausoma de-
mokratinë respublika. Numatanti tam tikrà tikslà norma bûtø Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 46 str. 3 d.: „Valstybë reguliuoja ûkinæ veiklà 
taip, kad ji tarnautø bendrai tautos gerovei”. Konkreèiøjø normø pavyz-
dþiu galëtø bûti Konstitucijos 64 str. 2 d., kad neeilines Seimo sesijas 
ðaukia Seimo pirmininkas ne maþiau kaip treèdalio visø Seimo nariø siû-
lymu, o Konstitucijos numatytais atvejais – Respublikos Prezidentas. 

Þinoma, pastarasis skirstymas praranda bet kokià prasmæ, jei imame 
aiðkiai skirti teisës principus nuo teisës normø. Tokiu atveju reikëtø kal-
bëti ne apie konstitucinës teisës normas, skelbianèias principus, bet apie 
paèius konstitucinës teisës principus. Taigi neturëtume pamirðti abiejø 
skirstymø reliatyvumo. Tiesiog á kiekvienà jø reikëtø þvelgti kaip á tam 
tikrà reiðkiniø skirstymo, laikantis tam tikrø kriterijø, bandymà. Mano-
me, kad reikðmingus konstituciniø teisiniø normø aspektus atskleistø ir 
H. L. A. Harto pasiûlytas teisës normø skirstymas á „pirmines taisykles” ir 
„antrines taisykles ar M. Z. Ziembinskio propaguojamas teisës normø 
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skirstymas á „kompetencijos normas” ir „elgesio normas” 1 ir t.t.  
Minëti skirstymai – tik plaèiausiai þinomi konstituciniø normø klasifi-

kavimo bandymai. Teisinëje literatûroje galima rasti ir kitokiø konstitu-
cinës teisës normø skirstymø (pvz., skirstymas pagal funkcinæ paskirtá ir 
pan.). Skirstymas yra prasmingas, jei atskleidþia nurodyto teisinio reiðki-
nio esmines savybes, padeda geriau já suprasti. 

Aptaræ tokius konstitucinës teisës sistemos elementus, kaip konstitu-
cinës teisës normos ir konstituciniai principai (primename, kad pastarieji 
bus detaliai nagrinëjami skyriuje „Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
principai), turëtume aptarti konstitucinës teisës institutø vietà konstituci-
nëje teisëje. 

Konstitucinës teisës institutas – tai konstitucinës teisës normø grupë, 
jungianti normas, reguliuojanèias vienarûðius ar giminingus visuomeni-
nius santykius. Konstitucinës teisës normos á teisës institutus jungiamos 
atsiþvelgiant á jø reguliuojamus tam tikrus, tarpusavyje tiesiogiai susiju-
sius, santykius. Taigi normos á institutus jungiamos pagal jø reguliavimo 
objektà. Toká jungimà lemia ir objektyvios aplinkybës (t.y. normø regu-
liuojami santykiai), ir mokslininkø – tokio klasifikavimo autoriø – poþiû-
ris. 

Konstitucinëje teisëje galima skirti þmogaus teisiø ir laisviø, piliety-
bës, valstybës vadovo, parlamento, vyriausybës, savivaldos, rinkimø teisës 
ir kitus institutus. Antai pilietybës institutas apima konstitucinës teisës 
normas, reglamentuojanèias pilietybës ágijimà, iðsaugojimà, pasibaigimà, 
vaikø pilietybæ pasikeitus tëvø pilietybei ir kitus ðios srities santykius. 

Teisinëje literatûroje teisës institutai kartais skirstomi á paprastus ir 
sudëtingus (jie dar vadinami kompleksiniais ar generaliniais). Paprasti 
institutai nëra skirstomi á atskirus junginius. Sudëtingus institutus sudaro 
poinstituèiai (subinstitutai). Sudëtingo instituto pavyzdþiu konstitucinëje 
teisëje galëtume laikyti þmogaus teisiø ir laisviø institutà, kurá sudaro 
pilietiniø (asmeniniø), politiniø, ekonominiø, socialiniø ir kultûriniø tei-
siø ir laisviø poinstituèiai. Ðiuos poinstituèius galima suskirstyti á dar ma-
þesnes grupes. 

Reikia paþymëti, kad vienø valstybiø konstitucinëje teisëje gali nebûti 
institutø, kuriuos rasime kitø ðaliø konstitucinëje teisëje. Antai respubli-
kose nerasime monarchinei valdymo formai bûdingø institutø ir prieðin-
gai. 
 
 

                                            
1 Þr.: Hart H. L. A. Teisës samprata / Vertë E. Kûris. Vilnius: Pradai, 1997. P. 161–187.; 

Ziembinski M. Z. Le contenu et la structure des normes concédant les compétences // Nor-
mative structures of the social world. Ed. Giuliano di Bernardo. Amsterdam, 1988. 
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1.7. Konstituciniai teisiniai santykiai 
 

Konstituciniai teisiniai santykiai – tai konstitucinës teisës normø sure-
guliuoti visuomeniniai santykiai. Jø dalyviai turi tam tikras subjektines 
teises ir teisines pareigas. Ðie santykiai yra viena ið teisiniø santykiø rûðiø. 

Jei sektume P. Leonu, galëtume tvirtinti, kad teisiniu santykiu yra lai-
komas „gyvenimo santykis juridinës normos tetvarkomas”1. Ðiuolaikinëje 
teisinëje literatûroje „vyrauja dvejopa teisiniø santykiø samprata. Vieni 
teisininkai teigia, kad teisiniai santykiai yra teisës normomis sureguliuoti 
visuomeniniai santykiai, kiti tvirtina, kad teisiniai santykiai yra ypatingos 
rûðies visuomeniniai santykiai, t.y. visuomeninio santykio teisinë forma”2. 
Kokiu aspektu bevertintume ðá teisiná reiðkiná, regime, kad teisinis santy-
kis – tai tam tikrø subjektø teisinis ryðys.  

Konstituciniai teisiniai santykiai, bûdami viena ið teisës reguliuojamø 
santykiø rûðiø, turi bendrø visiems teisiniams santykiams poþymiø. Ðie 
santykiai turi ir tam tikrø ypatumø. 

Konstituciniams santykiams bûdingi ir bendri visiems teisiniams san-
tykiams poþymiai: ðie santykiai atsiranda teisës normø pagrindu, jie yra 
faktinio visuomeninio santykio teisinë iðraiðka; teisiniai santykiai yra ðiø 
santykiø dalyviø teisës normø pagrindu atsiradæ ryðiai; tai teisiniai ryðiai 
tarp konkreèiø subjektø; tai sàmoningi, valios santykiai, pagaliau, teisinio 
santykio dalyviø subjektinës teisës ir teisinës pareigos ágyvendinimas yra 
garantuotas valstybës prievarta. 

Kuo konstituciniai teisiniai santykiai iðsiskiria ið kitø teisiniø santy-
kiø? Tuos skirtumus geriausiai galima pastebëti nagrinëjant ðiø santykiø 
elementus: subjektus, turiná bei objektà, taip pat ir santykiø sukûrimo, 
pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindus. 

Konstituciniai teisiniai santykiai atsiranda ágyvendinant konstitucinës 
teisës normas, nustatanèias valstybës organizacijà, vieðosios valdþios or-
ganizavimà ir ágyvendinimà, taip pat asmens ir valstybës santykiø pagrin-
dus. 

Teisiniø santykiø subjektai yra ðiø santykiø dalyviai. Jiems teisës nor-
momis nustatomos subjektinës teisës ir teisinës pareigos. Teisës teorijoje 
nurodoma, kad teisiniø santykiø subjektai yra asmenys, kurie pagal ásta-
tymà yra veiksnûs ir teisnûs. Teisnumas – asmens gebëjimas turëti teises 
ir pareigas, o veiksnumas – galëjimas savo veiksmais ágyvendinti jam pri-
klausanèias teises ir pareigas. Veiksnûs asmenys ne tik ágyja teises ar su-
sikuria pareigas, bet ir atsako uþ padarytus teisës paþeidimus.  

                                            
1 Leonas P. Teisës enciklopedija. Vilnius, 1995. P. 144. 
2 Vansevičius S. Valstybës ir teisës teorija. Vilnius, 2000. P. 210. 
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Teisiniø santykiø subjektai gali bûti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. 
Fizinio asmens teisnumas daugeliu atveju atsiranda þmogui gimus, o 
veiksnumo atsiradimo momentas siejamas su tam tikrø reikalavimø atiti-
kimu (pvz.: civilinëje teisëje pilietis yra visa apimtimi veiksnus sulaukæs 
pilnametystës). Juridiniø asmenø teisnumas ir veiksnumas sutampa. Juri-
dinis asmuo tampa veiksnus nuo jo ástatø patvirtinimo ar tam tikrai vals-
tybës institucijai priëmus nutarimà já ásteigti. Tais atvejais, kai juridinio 
asmens ástatai turi bûti áregistruoti, juridinio asmens teisnumo ir veiks-
numo atsiradimas siejamas su ástatø áregistravimu. 

Konstituciniø teisiniø santykiø dalyviai yra labai ávairûs asmenys, ku-
riems konstitucinës teisës normos suteikia galimybæ ágyvendinti konstitu-
cines teises bei vykdyti konstitucines pareigas. Privatinëje teisëje civiliniø 
santykiø subjektai skirstomi á fizinius ir juridinius asmenis. Konstituciniø 
teisiniø santykiø dalyvius klasifikuoti yra þymiai sudëtingiau. Konstituci-
niø teisiniø santykiø dalyviai vieni nuo kitø skiriasi ne pagal vienà poþy-
má. 

Lietuvos konstitucinio teisinio reguliavimo pagrindu susiklosèiusiø 
konstituciniø teisiniø santykiø subjektai yra: 

1. Fiziniai asmenys. Tai Lietuvos Respublikos pilieèiai, uþsienieèiai 
(a) uþsienio valstybiø pilieèiai, b) asmenys be pilietybës), taip pat asme-
nys su dviguba pilietybe. Jie turi tam tikras konstitucinës teisës normø 
nustatytas teises ir pareigas (ávairiø subjektø kategorijø teisës ir pareigos 
nëra vienodos).  

Subjektais gali bûti ir tam tikros fiziniø asmenø grupës (antai 300 
tûkstanèiø pilieèiø, turinèiø rinkimø teisæ, gali reikalauti, kad bûtø skel-
biamas referendumas; 50 tûkstanèiø pilieèiø, turinèiø rinkimø teisæ, gali 
teikti Seimui ástatymo projektà; priklausantys tautinëms bendrijoms pi-
lieèiai turi teisæ puoselëti savo kalbà, kultûrà, paproèius ir pan.). 

2. Socialinës bendrijos. Tai Tauta, kuriai priklauso suverenitetas, kuri 
aukðèiausià suverenià galià vykdo tiesiogiai ar per demokratiðkai iðrink-
tus savo atstovus, taip pat administraciniø teritoriniø vienetø gyventojai – 
Lietuvos Respublikos pilieèiai, dalyvaujantys renkant savivaldos instituci-
jas. 

3. Lietuvos valstybë (Lietuvos Respublika).  
4. Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybë, teismai bei kitos 

valstybës valdþios institucijos. 
5. Vietos savivaldos institucijos. 
6. Visuomeninës organizacijos ir susivienijimai (politinës partijos ir 

politinës organizacijos, visuomeninës organizacijos, profesinës sàjungos, 
religinës bendrijos ir kt.). 

7. Atstovaujamøjø institucijø deputatai (Seimo nariai, savivaldybiø ta-
rybø nariai).  



Konstitucinės teisės įvadas  51

 

Ðie konstituciniø teisiniø santykiø subjektai yra bûdingi ne tik Lietu-
vai, bet ir daugeliui valstybiø. Tiesa, kai kuriose ið jø gali bûti specifiniø, 
tik tai valstybei bûdingø, konstituciniø teisiniø santykiø subjektø (pvz.: 
federacinëje valstybëje – tai federacijos subjektai; ðalyse, kuriø konstitu-
cijose átvirtinta atskirø ðalies daliø autonomija – autonominiai vienetai, ir 
t.t.). 

Teisinëje literatûroje dominuoja poþiûris, kad teisiniø santykiø objek-
tas – tai ávairios materialinës ir nematerialinës vertybës, dël kuriø kyla 
teisiniai santykiai. Konstituciniø teisiniø santykiø objektas – socialinës 
vertybës. Jos yra átvirtintos Konstitucijoje ir kituose konstitucinës teisës 
ðaltiniuose. Tai tokios vertybës, kaip prigimtinës þmogaus teisës ir laisvës, 
Tautos ir valstybës suverenitetas, demokratija, politinis pliuralizmas ir 
daugiapartiðkumas ir t.t. 

Teisiniø santykiø turiná atskleidþia teisiniø santykiø dalyviø subjekti-
nës teisës ir teisinës pareigos.Subjektinë teisë – tai galimybë atlikti tam 
tikrus veiksmus ar reikalauti, kad kiti juos atliktø ar neatliktø, o teisinë 
pareiga – tai teisinio santykio dalyvio privalomas elgesys, kuriuo uþtikri-
nama kito teisinio santykio dalyvio subjektinë teisë. Teisiniuose santy-
kiuose subjektinæ teisæ ir teisinæ pareigà ágyvendina ðiø santykiø subjek-
tai. 

Konstituciniuose teisiniuose santykiuose dalyvauja fiziniai asmenys, 
socialinës bendrijos, valstybë, valstybës valdþios institucijos, savivaldos 
institucijos, visuomeninës organizacijos ir t.t. Ðiuose santykiuose ágyven-
dinamos ávairios konstitucinës teisës normø átvirtintos ðiø subjektø teisës 
ir pareigos. Antai Seimas, ágyvendindamas savo kompetencijà, leidþia 
ástatymus, steigia ástatymo nustatytas valstybës institucijas, skiria ir atlei-
dþia jø vadovus ir t.t. Antra vertus, jei 50 tûkstanèiø Lietuvos Respubli-
kos pilieèiø, turinèiø rinkimø teisæ, pateikia Seimui ástatymo projektà 
pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 68 str. 2 d., Seimui iðkyla teisi-
në pareiga já svarstyti.  

Konstitucinës teisës normos, sureguliuodamos tam tikrus santykius, 
kuriø subjektai turi subjektines teises ir teisines pareigas, dar nesukuria 
konkretaus konstitucinio teisinio santykio. Norint ðá santyká sukurti, pa-
keisti ar panaikinti, reikia teisinio (juridinio) fakto. Kitaip sakant, turi 
bûti tam tikra jungiamoji grandis tarp konstitucinës teisës normos ir kon-
stitucinio teisinio santykio. 

Teisiniai (juridiniai) faktai – tai tam tikri konkretaus gyvenimo faktai 
(aplinkybës), su kuriø buvimu teisës normos sieja konkreèiø teisiniø san-
tykiø sukûrimà, pasikeitimà ar pasibaigimà. Neretai konstitucinës teisës 
normos numato, jog sukurti, pakeisti ar panaikinti teisiná santyká galima 
tik remiantis keliais teisiniais faktais. Pvz.: teisiniams santykiams, kuriais 
ágyvendinama asmens teisë rinkti, atsirasti asmuo turi bûti Lietuvos vals-
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tybës pilietis. Jis turi bûti sulaukæs tam tikro amþiaus. Turi bûti paskirti 
rinkimai á tam tikrà valstybës valdþios institucijà (pvz.: Seimà), sudarytos 
rinkimø apygardos, apylinkiø rinkëjø sàraðai ir t.t. 

Konstitucinius teisinius santykius galima ávairiai klasifikuoti. 
Vienas ið galimø klasifikavimo kriterijø – konstitucinius teisinius san-

tykius reguliuojanèios normos. Antai remiantis materialiosios teisës nor-
momis, atsiranda materialieji, o pagal proceso normas – procesiniai teisi-
niai santykiai. Jeigu klasifikuojant bus atsiþvelgiama á normø privalomu-
mà, tai ið dispoziciniø normø kyla koordinaciniai, o ið imperatyviøjø nor-
mø – subordinaciniai teisiniai santykiai. Konstitucinëje teisëje dominuoja 
subordinaciniai teisiniai santykiai. Atsiþvelgus á teisiniø santykiø regulia-
cines ar apsaugines normas, logiðka ðiuos santykius skirstyti á reguliaci-
nius ir apsauginius. Jei pripaþástama konstitucinës teisës normas skirstyti 
á bendràsias ir konkreèiàsias, tai konstitucinius teisinius santykius galima 
skirstyti á bendruosius ir konkreèiuosius (bendrieji santykiai atsiranda 
bendriausio pobûdþio teisës normø pagrindu. Konkreèiosios teisës nor-
mos pagrindu atsiranda konkretieji santykiai. Ðiø santykiø subjektai, jø 
teisës ir pareigos yra tiksliai apibrëþtos. Antai Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 71 str. 1 d. nustatyta, kad Respublikos Prezidentas Seimo 
priimtà ástatymà ne vëliau kaip per deðimt dienø po áteikimo arba pasira-
ðo ir oficialiai paskelbia, arba motyvuotai gràþina Seimui pakartotinai 
svarstyti. Ðios normos pagrindu atsiradusiuose santykiuose dalyvauja 
konkretûs subjektai, turintys labai konkreèias teises ir pareigas). Pagal 
teisiø ir pareigø pasiskirstymà konstituciniai teisiniai santykiai gali bûti 
paprastieji (vienas subjektas turi teisæ, o kitas – pareigà) bei sudëtingieji 
(kai abu santykiø subjektai turi ir teises, ir pareigas). Pagal teisiniø santy-
kiø subjektø pareigas galima skirti aktyviuosius (kuriø dalyviai turi atlikti 
tam tikrus teigiamus veiksmus) ir pasyviuosius (kuriø dalyviai privalo 
neatlikti tam tikrø veiksmø) teisinius santykius. 

Apibûdinant konstitucinius teisinius santykius, paprastai pabrëþiama 
keletas specifiniø jø bruoþø. Pirmiausia paþymima, kad konstituciniai 
teisiniai santykiai atsiranda konstitucinës teisës normø, tarp kuriø savo 
reikðme iðsiskiria Lietuvos Respublikos Konstitucijos átvirtintos normos, 
pagrindu.  

Konstituciniø teisiniø santykiø sritá apibrëþia konstitucinës teisës re-
guliavimo objektas. Tai valstybës organizacijos, vieðosios valdþios (kaip 
minëta, ið esmës – valstybinës) organizavimo ir ágyvendinimo, asmens ir 
valstybës tarpusavio svarbiausi santykiai. Konstituciniø teisiniø santykiø 
objektas – svarbiausios socialinës vertybës – asmens teisës ir laisvës, Tau-
tos ir valstybës suverenitetas, demokratija, politinis pliuralizmas ir dau-
giapartiðkumas ir kt. 
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Kartais akcentuojama konstituciniø teisiniø santykiø bruoþà – „didelis 
jø politinis potencialas”1. Teigiama, kad jie yra visuomenëje egzistuojan-
èiø politiniø teisiniø santykiø kvintesencija. Neabejotina, kad daugelis 
konstituciniø teisiniø santykiø yra susijæ su ðalies politinës sistemos funk-
cionavimo pagrindais. Konstituciniø teisiniø santykiø turinys atskleidþia 
ðiø santykiø subjekto teises ir pareigas (asmens teisinis statusas, valstybës 
valdþios ir savivaldos institucijø kompetencija lemia konkreèiø konstitu-
ciniø teisiniø santykiø turiná). Konstituciniai teisiniai santykiai iðsiskiria 
savo subjektais. Tai Lietuvos valstybë, Tauta, valstybës valdþios instituci-
jos, vietos savivaldos institucijos, pilieèiai ir kt.). 

Konstitucinës teisinës normos neretai ágyvendinamos ne izoliuotai, 
bet kartu su konstituciná reguliavimà detalizuojanèiomis normomis. An-
tai ágyvendinant normas, reguliuojanèias Seimo rinkimø tvarkà, remda-
masis Konstitucijos 55 str. 3 d., Seimas priima Seimo nariø rinkimø tvar-
kà nustatantá ástatymà. Vadovaujantis ðiuo ástatymu, organizuojami rin-
kimai. Paþeidus rinkimø ástatymà, gali atsirasti baudþiamosios ar admi-
nistracinës atsakomybës santykiai. Ðioje sàsajoje visos grandys svarbios. 
Uþtikrinant konstituciniø teisës normø ágyvendinimà, ypaè svarbu teisinë 
apsauga, t.y. tam tikrø valstybës poveikio priemoniø taikymas. 
 
 
 
2 poskyris 
LIETUVOS KONSTITUCINËS TEISËS ÐALTINIAI 
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2.8. Fakultatyviniai konstitucinës teisës ðaltiniai: problemos ir diskusijos 

                                            
1 Lučin V. Op. cit. P. 111. 
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2.1. Teisës ðaltinio sàvoka. Lietuvos konstitucinës teisës ðaltiniø  
       klasifikavimas 
 

Teisës ðaltiniu suprantama teisës forma, t.y. oficialiai pripaþástama 
teisës normø iðraiðkos ir átvirtinimo forma1. Taip teisës ðaltinis apibûdi-
namas formaliuoju teisiniu aspektu. Taèiau teisës ðaltinio samprata neap-
siriboja tik tokiu apibûdinimu, ir yra daþnai suprantama kaip istorinës, 
socialinës, politinës aplinkybës, átakojusios teisës normos atsiradimà. 
Ðiuo atveju kalbama apie teisës ðaltiná materialiuoju aspektu. 

Labiausiai paplitæs teisës ðaltiniø (formaliuoju juridiniu aspektu) 
skirstymas pagal teisës normø iðraiðkà ir átvirtinimo bûdà. Tai teisës nor-
minis aktas, teisinis paprotys ir teismo precedentas. 

Teisës ðaltiniai, atsiþvelgiant á tai, ar jie galioja dabar, ar galiojo praei-
tyje, gali bûti skirstomi á galiojanèius ir istorinius teisës ðaltinius. 

Istoriniams Lietuvos konstitucinës teisës ðaltiniams reikëtø priskirti 
Lietuvos Statutus, Lietuvos konstitucijas, priimtas 1918–1938 m. laiko-
tarpiu, ir kai kuriuos kitus to meto teisës aktus (ðiuo metu negaliojan-
èius). 

Ypaè svarbios Lietuvos Statutø nuostatos dël valstybës organizacijos, 
asmens ir valdþios santykiø. Jau Pirmajame 1529 m. Lietuvos Statute re-
guliuojami svarbûs valstybiðkai organizuotos visuomenës gyvenimo san-
tykiai: Lietuvos Didþiojo kunigaikðèio galios, teismø sistema, kai kurios 
esminës þmogaus teisiø nuostatos. Kai kuriais atvejais istoriniams teisës 
ðaltiniams galima bûtø priskirti ir konstitucinës teisës doktrinà, kai kurias 
J. Stroinovskio, M. Römerio ir kitø þymiø teisininkø suformuluotas kons-
titucinës teisës idëjas. Þinoma, mus labiau domins Lietuvos galiojanèios 
konstitucinës teisës ðaltiniø sistema, kurià ir nagrinësime ðiame poskyry-
je. 

Daþniausiai teisës ðaltinio sàvoka teisëje yra suprantama siauràja pra-
sme ir apima teisës normos formà. Taèiau ir ðitaip traktuojant teisës ðal-
tinius, jiems gali bûti priskiriami ir teisës principai, doktrina.  

Kai kurie autoriai teisës ðaltiniø klasifikacijà grindþia teisës struktûra 
ir jai priskiria doktrininá, norminá ir sociologiná elementus (lygius). Dokt-
rininiu lygiu susiklosto tokie teisës ðaltiniai, kaip doktrina ir teisës princi-
pai; norminiu lygmeniu – teisës normø aktai, o teisës realizavimo lygme-
niu – teisës precedentas, teisminë praktika, norminë sutartis, paprotys2. 
                                            

1 Panaðiai ði sàvoka interpretuojama ir Bradley A. W. and Ewing K. D. Constitutional and 
administrative law. Twelve edition. Longman. 1998. P. 13. „By the word ‘source’ is meant 
the formal origin of a rule which confers legal fource upon that rule”. (I) 

2 Problemy obðèei teorii prava i gosudarstva (pod. red. V. S. Nersesianca). Moskva: 
Norma, 1999. S. 266. 
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S. S. Aleksejevas skiria tris teisës ðaltiniø rûðis pagal tris pozityviosios 
teisës formas – vadinamosios „ástatymø leidëjo teisë”, „paprotinë teisë”, 
„teismø teisë”1. 

P. Leonas, aiðkindamas pozityviosios teisës sampratà, iðskyrë tokias 
teisës ðaltiniø reikðmes: 

„a) Pirmiausia teisës ðaltiniai yra vadinami teisës paþinimo ðaltiniais, – 
visi tie dalykai, kuriuose randama duomenø arba pëdsakø tø arba kitø 
laikø, tos arba kitos visuomenës teisei paþinti, bûtent: ástatymø tekstai, 
paproèiø uþraðai, teismø bylos, metraðèiai, literatûros kûriniai ir t.t.  

b) „Teisës ðaltiniai” antràja prasme reiðkia veiksnius (faktorius), kurie 
gimdo teisæ, gimdo subjektingàjà teisës sàmonæ, bûtent: ávairius visuo-
menës interesus, dorovës idëjas ir tikybinius ásitikinimus – tai teisës ðalti-
niai materialiniu atþvilgiu. 

c) Pagaliau „teisës ðaltiniais vadiname nustatytas, priverèiamas juridi-
nes normas – tat teisës ðaltiniai formaliu atþvilgiu”2. 

Konstitucinës teisës normos yra iðreiðkiamos įvairiomis teisinėmis for-
momis. Teisinëje literatûroje, nagrinëjant ávairiø ðaliø konstitucinæ teisæ, 
raðoma apie tokius konstitucinës teisës ðaltinius, kaip konstitucija, konsti-
tuciniai ástatymai, organiniai ástatymai, ástatymai, kuriuose átvirtintos 
konstitucinës teisës normos, konstitucijos kontrolës institucijø nutarimai 
ir sprendimai, vykdomosios valdþios institucijø aktai, teismo precedentai, 
konstituciniai paproèiai, religinës normos ir t.t. Kiekvienai valstybei bû-
dinga savita konstitucinës teisës ðaltiniø sistema. 

Konstitucinës teisës ðaltiniai gali bûti klasifikuojami ávairiai: pagal tei-
sinæ galià, pagal konstitucinës teisës institutus, pvz.: pilietybës, þmogaus 
teisiø ir laisviø ir kt. Labiausiai yra paplitusi konstitucinës teisës ðaltiniø 
klasifikacija pagal jø teisinæ galià. Taip klasifikuojami teisës ðaltiniai gali 
sudaryti hierarchinæ sistemà.  

Taèiau prieð imantis vienaip ar kitaip klasifikuoti konstitucinës teisës 
ðaltinius, reikëtø prisiminti paèios konstitucinës teisës sampratà. Nuo jos 
ir priklausys ðaltiniø klasifikacija. Minëjome, kad mûsø konstitucinëje 
teisëje, suvokiamoje plaèiàja prasme, galime iðskirti Konstitucijos teisæ 
arba konstitucinæ teisæ siauràja prasme. 

Konstitucinës teisës siauràja prasme (arba Konstitucijos teisës) ðalti-
niais gali bûti aukðèiausios galios, steigiamojo pobûdþio teisës aktai. Tai 
1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija, taip pat konstituciniai ásta-
tymai ir konstituciniai aktai – sudedamoji Konstitucijos dalis – ir Konsti-
tucijos pataisos. Su ðia aukðèiausios galios, vieninga reguliavimo sistema, 
kurià galima vadinti tiesiog Lietuvos Respublikos Konstitucija (paèioje 
                                            

1 Alekseev S. S. Pravo: azbuka-teorija-filosofija. Opyt kompleksnogo issledovanija. Mo-
skva: Statut. S. 77. 

2 Leonas P. Teisës enciklopedija. Vilnius, 1995. P. 161–162. 
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Konstitucijoje átvirtintas Konstitucijos vientisumo principas, á vienà visu-
mà jungiantis tiek pagrindiná tekstà, tiek Konstitucijos sudedamàjà dalá 
ar Konstitucijos pataisas) tiesiogiai yra susijæ Konstitucinio Teismo nuta-
rimai, kuriuose, nagrinëjant konkreèiø ástatymø ar teisës aktø atitikimà 
Konstitucijai, yra atskleidþiamas Konstitucijos principø ir normø turinys. 
Kitaip sakant, tarytum pratæsiamas, patikslinamas konstitucinis regulia-
vimas. Matyt neatsitiktinai, nagrinëjant uþsienio ðaliø konstitucinës kont-
rolës institucijø aktø reikðmæ, net ðitaip apibendrinama: „Prancûzijos 
Konstitucinë Taryba savo sprendimais yra sukûrusi þmogaus teisiø ir lais-
viø teisminæ chartijà, pagrindines teises paversdama pozityviàja teise”1. 
Kitaip sakant, pripaþástama konstitucinës kontrolës institucijø aktuose 
plëtojamos konstitucinës doktrinos kaip pozityvios teisës reikðmë. 

Ðios dvi nurodytos teisës ðaltiniø rûðys bûdingos vien konstitucinei tei-
sei siauràja prasme. Taèiau konstitucinës teisës plaèiàja prasme ðaltiniai 
yra ne vien Konstitucija ar Konstitucinio Teismo nutarimai, bet taip pat 
ir konstituciniai ástatymai (Konstitucijos 69 str. 3 d. prasme), Lietuvos 
Respublikos ratifikuotos tarptautinës sutartys, ástatymai, Seimo statutas, 
poástatyminiai aktai, kiti teisës ðaltiniai. 

Þinoma, dël kai kuriø ðaltiniø rûðiø galima diskutuoti. Antai poásta-
tyminiai aktai kaip konstitucinës teisës ðaltinis apskritai kelia tam tikrø 
abejoniø. Kokius konstitucinës teisës reguliavimo objektà sudaranèius 
santykius jie reguliuoja? Ar galima konstitucinës teisës ðaltiniais laikyti 
savivaldos institucijø aktus? Á pastaràjá klausimà vieni autoriai atsako be 
iðlygø teigiamai, kiti tvirtina, kad konstitucinës teisës ðaltiniais galima 
laikyti tuos aktus, kuriuose yra normø, reguliuojanèiø visuomeninius san-
tykius, susijusius su valstybës deleguota kompetencija. Savivaldos institu-
cijos nevykdo valstybës valdþios vietose (jos yra tik vieðosios valdþios ins-
titucijos, bet nëra valstybës valdþios institucijos). Ðiø institucijø aktai ne-
reguliuoja santykiø, kurie tiesiogiai priskirtini konstitucinës teisës srièiai. 
Todël konstitucinës teisës mokslo akiratyje yra tik teisës aktai, átvirtinan-
tys vietos ir centrinës valdþios santykius, savivaldos pagrindus, bet ne pa-
èiø savivaldos institucijø aktai, reguliuojantys jø kompetencijai priskirtus 
santykius. 

Nagrinëjant Lietuvos konstitucinës teisës normas átvirtinanèius teisës 
ðaltinius, siûlome juos klasifikuoti pagal teisinæ galià tokia tvarka:  

1. Konstitucinës teisës siauràja prasme ðaltiniai: 
a) Lietuvos Respublikos Konstitucija, konstituciniai ástatymai ir kon-

                                            
1 Favoreu L., Philip L. Les grandes décisions du Conseil constitutionnel. Paris, 1993. P. 

367. 
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stituciniai aktai – sudedamoji Konstitucijos dalis, taip pat Konstitu-
cijos pataisos,  

b) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimai. 
2. Kiti konstitucinës teisës ðaltiniai: 
a) Konstituciniai ástatymai, priimti pagal Konstitucijos 69 str. 3 d. (to-

liau juos vadinsime Konstituciniais ástatymais Konstitucijos 69 str. 3 
d. prasme, kad galëtume skirti nuo kitø rûðiø konstituciniø ástaty-
mø); 

b) Lietuvos Respublikos ratifikuotos tarptautinës sutartys; 
c) Ástatymai, Seimo statutas; 
d) Poástatyminiai teisës aktai (Seimo nutarimai, Respublikos Prezi-

dento dekretai, Vyriausybës nutarimai, ministerijø ir kitø valstybës 
institucijø teisës norminiai aktai).  

Tai tik sàlygiðkas konstitucinës teisës svarbiausiø ðaltiniø skirstymas. 
Neturëtume pamirðti, kad ðalia Seimo ratifikuotø tarptautiniø sutarèiø 
galëtø bûti ir Europos þmogaus teisiø teismo precedentai. Be to, negali-
ma neatsakyti á klausimà: ar konstitucinës teisës ðaltiniams galima priskir-
ti ir fakultatyvinius konstitucinës teisës ðaltinius? 

Fakultatyviniais konstitucinës teisës ðaltiniais laikytina teisminë prak-
tika, teisës principai, paproèiai, doktrina (fakultatyviniø konstitucinës 
teisës ðaltiniø grupë – ypatinga, jos vieta ir reikðmë teisës ðaltiniø siste-
moje anaiptol ne þemiausia; prireikus jie papildo kitø konstitucinës teisës 
ðaltiniø átvirtintà teisiná reguliavimà).  

 
 

2.2. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Konstitucijos pataisos.  
       Konstituciniai ástatymai ir konstituciniai aktai – sudedamoji      
       Konstitucijos dalis 
 

Lietuvos konstitucinës teisës ðaltinius reikia pradëti nagrinëti nuo 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
vietà Lietuvos teisës sistemoje labai tiksliai apibrëþë Lietuvos Respubli-
kos Konstitucinis Teismas 1997 m. geguþës 29 d. nutarime: „Konstitucija 
apibûdinama kaip pagrindinis ástatymas, turintis aukðèiausià teisinæ galià 
ástatymø hierarchinëje sistemoje. Be to, Konstitucija átvirtina pagrindines 
teisinio reguliavimo nuostatas ir sudaro ástatymø leidybos pagrindà 
<···>, visi teisës aktai turi bûti teisëti: ástatymai negali prieðtarauti Kons-
titucijai, o poástatyminiai teisës aktai – Konstitucijai ir ástatymams”.  

Primename, kad ir Konstitucija, ir jos sudedamoji dalis, ir Konstituci-
jos pataisos sudaro vieningà, aukðèiausio reguliavimo lygmens normø ir 
principø sistemà. Tik sàlygiðkai ið vieningos Konstitucijos iðskirsime Kon-
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stitucijos pataisas bei konstitucinius aktus ir konstitucinius ástatymus – 
sudedamàjà Konstitucijos dalá. Dar kartà primename, kad kur kas logið-
kiau visus ðiuos klausimus iðsyk aptarti antrame skyriuje „Konstitucija” 
(taip iðvengtume ir tam tikro pasikartojimo). Taèiau Lietuvos teisës si-
stemoje átvirtinus konstitucinius ástatymus, kurie yra priimami pagal 
Konstitucijos 69 str. 3 d. ir kurie áraðomi á konstituciniø ástatymø sàraðà, 
bûtina aptarti ir konstituciniø ástatymø teorijos, ir lietuviðkojo reguliavi-
mo specifikos poþiûriu. 

Konstitucinës teisës teorijoje konstituciniais ástatymais daþnai yra va-
dinami Konstitucijos papildymai ar pataisos, o esant nekodifikuotai kons-
titucijai (t.y. kai jà sudaro keletas aktø), – ir jos dalys. Konstitucinis ásta-
tymas ðiuo atveju yra Konstitucijos sudedamoji dalis, todël ir suprantama 
kaip á jà integruota dalis. Paprastai konstitucinis ástatymas priimamas 
sudëtingesne procedûra nei kuris kitas ástatymas. Tik kai kuriose valsty-
bëse, pvz.: Austrijoje, Nyderlanduose, Ðvedijoje konstituciniu ástatymu 
suprantamas ne papildantis ar keièiantis konstitucijà ástatymas, bet sava-
rankiðkà teisinæ galià turintis ástatymas. Jis, nors ir papildo konstitucijà, 
taèiau turi savarankiðkà teisinæ galià.  

Konstituciniai ástatymai Lietuvos konstituciniø ðaltiniø sistemoje gali 
bûti klasifikuojami á atskiras rûðis. Svarbu iðsiaiðkinti, ar konstitucinis 
ástatymas suprantamas kaip konstitucijos pataisa, ar yra jos sudëtinë da-
lis, ar turi savarankiðkà prasmæ kaip iðskirtinës galios atitinkamus teisi-
nius santykius reglamentuojantis teisës aktas. Kaip vertinti ástatymus, 
kuriais keièiama ar papildoma Lietuvos Respublikos Konstitucija?  

Konstitucijos pataisø inicijavimas, priëmimo tvarka ir ásigaliojimas 
skiriasi nuo kitø ástatymø. Jis yra iðdëstytas Konstitucijos XIV skirsnyje, 
skirtame Konstitucijos keitimui (nagrinëjamas ðio leidinio dalyje, skirtoje 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai). Konstitucinis Teismas 1993 m. lapk-
rièio 8 d. nutarime konstatavo, kad Konstitucijos pataisos „taip pat gali 
bûti vadinamos konstituciniais ástatymais”. Vadovaujantis Konstitucinio 
Teismo iðaiðkinimu, tokiais konstituciniais ástatymais vadintini ástatymai, 
kuriais papildyta ir keista Lietuvos Respublikos Konstitucija (1996 m. 
birþelio 20 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. pakeitimo ásta-
tymas ir 1996 m. gruodþio 19 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 
str. pakeitimo ástatymas). 

Pabrëþtina, kad minëtame 1993 m. lapkrièio 8 d. nutarime Konstitu-
cinis Teismas paþymëjo, kad prie konstituciniø ástatymø pirmiausia pri-
skirti 150 str. nurodyti ástatymai. Konstitucijos 150 str. nurodoma, kad 
Konstitucijos sudedamoji dalis yra 1991 m. vasario 11 d. konstitucinis 
ástatymas „Dël Lietuvos valstybës” bei 1992 m. birþelio 8 d. konstitucinis 
aktas „Dël Lietuvos Respublikos nesijungimo á postsovietines Rytø sà-
jungas”. 
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Visi ðie aktai savo teisine galia prilygsta Konstitucijai. Juose nustaty-
tos normos gali bûti keièiamos tik Konstitucijos XlV skirsnyje nustatyta 
tvarka. 

Paþymëtina, kad 1991 m. vasario 9 d. visuotinës apklausos (plebiscito) 
rezultatus áforminæs 1991 m. vasario 11 d. Konstitucinis ástatymas „Dël 
Lietuvos valstybës” ir 1992 m. birþelio 8 d. konstitucinis aktas „Dël Lie-
tuvos Respublikos nesijungimo á postsovietines Rytø sàjungas”, priimti 
dar iki Konstitucijos ásigaliojimo. Taèiau Konstitucijos 150 str. jie pa-
skelbti kaip sudedamoji Konstitucijos dalis, ir Tauta 1992 m. spalio 25 d. 
referendumu pritardama Konstitucijai, pritarë ir jos sudedamajai daliai. 

Konstitucijos 96 str. 3 d. suformuluota kitokia konstituciniø ástatymø 
samprata. Tai ne steigiamosios, o tik ástatyminës galios teisës aktai, savo 
galia neprilygstantys Konstitucijai. Jie nëra Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos sudedamoji dalis ar Konstitucijos pataisos. Jø teisinæ galià ir vietà 
teisës aktø sistemoje aptarsime vëliau.  
 
 
2.3. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktai kaip konstitucinës  
       teisës ðaltinis 

 
Dël konstitucinës kontrolës institucijø aktø kaip teisës ðaltiniø nuolat 

vyksta diskusija, kadangi konstitucinës kontrolës mechanizmas nevieno-
dai veikia kontinentinëje ir bendrojoje teisinëse sistemose. Aiðkinantis 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktø vietà teisës ðaltiniø hie-
rarchijoje, svarbu þinoti jø teisinæ galià ir ryðá su kitais teisës ðaltiniais. 

Konstitucinës kontrolës institucijø sprendimai paprastai koreguoja 
ástatymines nuostatas, pripaþástant jas negaliojanèiomis tais atvejais, kai 
jos prieðtarauja Konstitucijai. Neretai konstitucinë kontrolës institucija 
yra vadinama „negatyviuoju ástatymø leidëju”, nes dël jos sprendimø kai 
kurie ástatymai ar jø dalys netenka savo galios. 

Ávairiø ðaliø konstitucinë doktrina nevienodai traktuoja ðiø institucijø 
aktus. JAV, kur anksèiausiai (1803 m.) susiklostë konstitucinës kontrolës 
doktrina, konstitucinës teisës studijos daugeliu atveju yra JAV Aukðèiau-
siojo teismo sprendimø analizë. Ðio teismo formuluojami precedentai yra 
svarbi teisës sistemos dalis. Europoje, visø pirma Austrijoje (1921 m.), 
konstitucinës kontrolës institucijos daug kur susiformavo kaip specialios 
kvaziteisminës institucijos, kuriø pagrindinis tikslas uþtikrinti konstituci-
jos nuostatø virðenybæ. Jø teisës aktø vaidmuo teisës ðaltiniø sistemoje 
yra nevienodas.  

Teisës nuostatø neatitikimas konstitucijai gali bûti ávairiai vertinamas. 
JAV visa, kas prieðtarauja Konstitucijai, yra neteisëta, nors tai gali bûti 
teisinga ar bûtina; Anglijos teisës doktrinoje tai, kas prieðinga Konstituci-
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jai (Anglijos Konstitucija yra nekodifikuota – „neraðytinë”), yra neteisin-
ga, nors tai gali bûti ir teisëta1.  

Lietuvos Konstitucinio Teismo ágaliojimus reglamentuoja Konstituci-
ja ir Konstitucinio Teismo ástatymas (1993 m.). Konstitucijos 105 str. nu-
rodyta, kad Konstitucinis Teismas nagrinëja ir priima sprendimà, ar ne-
prieðtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos 
ástatymai ir kiti Seimo priimti aktai. Konstitucinis Teismas taip pat nagri-
nëja, ar neprieðtarauja Konstitucijai ir ástatymams: 

1) Respublikos Prezidento aktai; 
2) Respublikos Vyriausybës aktai. 
Konstitucinis Teismas teikia iðvadas: 
1) ar nebuvo paþeisti rinkimø ástatymai per Respublikos Prezidento ar 

Seimo nariø rinkimus; 
2) ar Respublikos Prezidento sveikatos bûklë leidþia jam ir toliau eiti 

pareigas; 
3) ar Lietuvos Respublikos tarptautinës sutartys neprieðtarauja Kons-

titucijai; 
4) ar Seimo nariø ir valstybës pareigûnø, kuriems pradëta apkaltos by-

la, konkretûs veiksmai prieðtarauja Konstitucijai. 
Lietuvos Respublikos ástatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar 

jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybës aktas (ar jo dalis) 
negali bûti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitu-
cinio Teismo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieðtarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Konstitucinio Teismo sprendimai 
klausimais, kuriuos Konstitucija priskiria jo kompetencijai, yra galutiniai 
ir neskundþiami. Remdamasis Konstitucinio Teismo iðvadomis, Konsti-
tucijos 105 str. 3 d. nurodytus klausimus galutinai sprendþia Seimas. 

Konstitucinio Teismo ástatymas apibrëþia Konstituciná Teismà kaip 
teisminæ institucijà. Konstitucinis Teismas yra savarankiðkas ir nepriklau-
somas teismas, kuris teisminæ valdþià ágyvendina Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos ir ðio ástatymo nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos Kon-
stitucinis Teismas garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos virðe-
nybæ teisës sistemoje ir konstituciná teisëtumà, nustatyta tvarka spræsda-
mas, ar ástatymai ir kiti Seimo priimti aktai neprieðtarauja Konstitucijai, 
taip pat ar Respublikos Prezidento bei Vyriausybës aktai neprieðtarauja 
Konstitucijai arba ástatymams. Konstitucijos ir Konstitucinio Teismo ásta-
tymo nustatytais atvejais Konstitucinis Teismas teikia Seimui ir Respub-
likos Prezidentui iðvadas.  

                                            
1 Bradley A. W. and Ewing K. D. Constitutional and adminstrative law. Twelve edition. 

Longman, 1998. P. 27. 
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Konstitucinio Teismo ástatymo 72 str. nurodomos teisës akto pripaþi-
nimo prieðtaraujanèiu Konstitucijai pasekmës. Lietuvos Respublikos ásta-
tymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Pre-
zidento aktas, Vyriausybës aktas (ar jo dalis) negali bûti taikomi nuo tos 
dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo nutarimas, kad 
atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieðtarauja Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai. Tos paèios pasekmës atsiranda, kai Konstitucinis Teismas priima 
nutarimà, kad Respublikos Prezidento aktas ar Vyriausybës aktas (ar jo 
dalis) prieðtarauja ástatymams. Konstitucinio Teismo priimti nutarimai 
turi ástatymo galià ir yra privalomi visoms valdþios institucijoms, tei-
smams, visoms ámonëms, ástaigoms bei organizacijoms, pareigûnams ir 
pilieèiams. Visos valstybës institucijos bei jø pareigûnai privalo panaikinti 
savo priimtus poástatyminius aktus ar jø nuostatas, kurie pagrásti pripa-
þintu nekonstituciniu teisës aktu. Neturi bûti vykdomi sprendimai, pagrás-
ti teisës aktais, kurie pripaþinti prieðtaraujanèiais Konstitucijai ar ástaty-
mams, jeigu tokie sprendimai nebuvo ávykdyti iki atitinkamo Konstituci-
nio Teismo nutarimo ásigaliojimo. Konstitucinio Teismo nutarimo pripa-
þinti teisës aktà ar jo dalá nekonstituciniu galia negali bûti áveikta pakar-
totinai priëmus toká pat teisës aktà ar jo dalá. 

Aptardami Konstitucinio teismo aktus kaip teisës ðaltinius, turëtume 
prisiminti, kad jie yra nevienodos teisinës galios ir reikðmës. Konstituci-
nio Teismo aktai pagal formà gali bûti skirstomi á nutarimus, sprendimus 
ir iðvadas. Nutarimus ir iðvadas galëtume traktuoti kaip baigiamuosius 
aktus, nes jie yra priimami iðnagrinëjus konkreèià bylà. Sprendimai pa-
prastai priimami atlikus tam tikrus procesinius veiksmus1. Taèiau nutari-
mo ir iðvados teisinë galia skiriasi, kadangi iðvada turi rekomendaciná 
pobûdá – galutiná sprendimà visais atvejais priima Seimas.  

Apibûdinant Konstitucinio Teismo baigiamøjø aktø teisinæ galià, re-
miamasi ðiais kriterijais: 1) ástatymas arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), 
Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybës aktas (ar jo dalis) negali bûti 
taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo 
sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieðtarauja Konstitucijai 
(Konstitucijos 107 str. 1 d.); 2) Konstitucinio Teismo sprendimai klausi-
mais, pagal kuriuos Konstitucija priskiriama jo kompetencijai, yra galuti-
niai ir neskundþiami (Konstitucijos 107 str. 2 d.); 3) Konstitucinio Tei-
smo priimti nutarimai turi ástatymo galià ir yra privalomi visoms valdþios 
institucijoms, teismams, visoms ámonëms, ástaigoms bei organizacijoms, 
pareigûnams ir pilieèiams (Konstitucinio Teismo 72 str. 2 d.); 4) visos 
valstybës institucijos bei jø pareigûnai privalo panaikinti savo priimtus 

                                            
1 Plaèiau apie tai þr.: Lapinskas K. Teisës ðaltiniai ir konstitucinës prieþiûros institucijø 

baigiamieji aktai // Konstitucinës prieþiûros institucijø baigiamieji aktai. Vilnius, 2000. 
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poástatyminius aktus ar jø nuostatas, kurie pagrásti pripaþintu nekonstitu-
ciniu teisës aktu; 5) Neturi bûti vykdomi sprendimai, pagrásti teisës ak-
tais, kurie pripaþinti prieðtaraujanèiais Konstitucijai ar ástatymams, jeigu 
tokie sprendimai nebuvo ávykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo 
nutarimo ásigaliojimo; 6) Konstitucijoje ir Konstitucinio Teismo ástatyme 
numatytais atvejais Konstitucinis Teismas gali sustabdyti Respublikos 
Prezidento, Seimo ir Vyriausybës aktø galiojimà (Konstitucijos 106 str. 4 
d. ir Konstitucinio ástatymo 26 str.)1.  

Prie ðiø kriterijø reikia pridëti tai, kad tik Konstitucinis Teismas turi 
teisæ atskleisti, aiðkinti (t.y. detalizuoti ir konkretinti) Konstitucijos nor-
mas ir principus, kad Konstitucinio Teismo nutarimas – vientisas aktas, 
kurio daliø negalima mechaniðkai iðsklaidyti.  

Taèiau neskubëkime daryti iðvadø. Mûsø laukia keletas problemø, ku-
rias reikia aptarti. 

Pirma – dël Konstitucinio Teismo nutarimo teisinës galios. 
Atrodo, visø pirma atsiþvelgdami á Konstitucinio Teismo ástatymo 72 

str. 2 dalies normà, kad Konstitucinio Teismo priimti nutarimai turi ásta-
tymo galià ir yra privalomi visoms valdþios institucijoms, teismams, vi-
soms ámonëms, ástaigoms bei organizacijoms, pareigûnams ir pilieèiams, 
galime daryti iðvadà, kad Konstitucinio Teismo nutarimai savo galia yra 
lygiaverèiai ástatymui. Taèiau ar ið viso galima lyginti Konstitucinio Tei-
smo nutarimà su ástatymu. Minëtos Konstitucinio Teismo ástatymo 72 str. 
2 d. normos paskirtis – átvirtinti Konstitucinio Teismo sprendimø priva-
lomumà (ðiuos aktus, kaip ir ástatymus, visiems privalu vykdyti). Kad bû-
tent ðis aspektas átvirtintas minëtoje Konstitucinio Teismo ástatymo nor-
moje, kad ástatymo ir Konstitucinio Teismo nutarimo teisinës galios ne-
galima mechaniðkai lyginti patvirtina ta aplinkybë, kad laikydamiesi to-
kios lyginimo su ástatymu logikos, turëtume konstatuoti, kad Konstituci-
nio Teismo aktai savo teisine galia turi tam tikrà prioritetà ástatymø at-
þvilgiu, nes Konstitucinio Teismo nutarimu diskvalifikuojama ástatymo 
(ar kito teisës akto) norma. Ðiuo atveju tokia norma besàlygiðkai negali 
bûti taikoma, taèiau norëtøsi atkreipti dëmesá, kad Konstitucinio Teismo 
nutarimu ástatymo nuostata, pripaþinta prieðtaraujanèia Konstitucijai, 
automatiðkai neiðkrenta ið ástatymo ir nëra panaikinama. Tokià nuostatà 
panaikinti gali Seimas. Taèiau kaip Konstitucinio Teismo sprendimo pa-
sekmë tokia ástatymo nuostata negali bûti taikoma ir tampa „plika”, nie-
kieno neginama teise (ius nudum). Tokia situacija primena kviritinës ir 
prëtorinës teisës santyká romënø civilinëje teisëje. 

Paþymëtina dar viena aplinkybë: Lietuvos konstituciniai ástatymai, 

                                            
1 Žilys J. Konstitucinio Teismo aktai teisës ðaltiniø sistemoje // Jurisprudencija, 2000. T. 

17(9). P. 75. 
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priimti pagal Konstitucijos 69 str. 3 d., yra tik ástatymø leidybos aktai, bet 
ne steigiamojo pobûdþio aktai. Manome, kad Lietuvos Respublikos Kon-
stitucinis Teismas turi teisæ tikrinti jø atitikimà Konstitucijai vadovauda-
masis Konstitucijos 105 str. 1 d. nuostata, kad Konstitucinis Teismas nag-
rinëja, ar neprieðtarauja Konstitucijai ástatymai. Sàvokà „ástatymai” reikia 
interpretuoti kaip aprëpianèià ir paprastuosius, ir konstitucinius ástaty-
mus Konstitucijos 69 str. 3 d. prasme. Laikydamiesi tos paèios logikos, 
galime konstatuoti dar vienà Konstitucinio Teismo nutarimø prioriteto 
aspektà. Tai Konstitucinio Teismo nutarimo prioritetas lyginant já su 
Konstituciniu ástatymu Konstitucijos 69 str. 3 d. prasme. 

Minëtos aplinkybës leidþia daryti iðvadà, kad Konstitucinio Teismo 
nutarimas visø pirma yra susijæs su paèia Konstitucija. Tai aktas, kuriame 
atskleidþiamas Konstitucijos normø ir principø turinys, kuriuo pripaþás-
tama, kad ginèijamos ástatymo ar kito teisës akto normos prieðtarauja ar 
neprieðtarauja Konstitucijai. Normos, pripaþintos prieðtaraujanèiomis 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai, negali bûti taikomos nuo tos dienos, 
kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas. Konstituci-
nio Teismo nutarimas bûtø: viena vertus, lyg konstitucinio reguliavimo 
pratæsimas, atskleidþiantis Konstitucijos normas ar principus; antra ver-
tus, – aktas, kuriuo pripaþástama, kad ginèijamas ástatymas ar kitas teisës 
aktas prieðtarauja (ar neprieðtarauja) Konstitucijai. Todël kartojame: dël 
tokio dvilypio Konstitucinio Teismo nutarimo pobûdþio negalima lyginti 
Konstitucinio Teismo nutarimo galios su ástatymø ar poástatyminiø aktø 
galia. 

Antra problema – ar visi Konstitucinio Teismo nutarimai laikytini tei-
sës ðaltiniais. Lietuviðkoje teisinëje literatûroje dominuoja poþiûris, kad 
Konstitucinio Teismo nutarimas, kuriuo yra pripaþástama teisës aktà 
prieðtaraujant Konstitucijai ar ástatymams, laikytinas teisës ðaltiniu. 

Taèiau dël Konstitucinio Teismo nutarimo, kuriuo nebuvo paneigtas 
teisës normos konstitucingumas, bet atvirkðèiai – patvirtintas, Lietuvos 
konstitucinës teisës doktrinoje nëra vieningos nuomonës. Kartais teigia-
ma, kad jie neturi tos paèios teisës ðaltinio galios. Manome, kad ir tie 
Konstitucinio Teismo nutarimai, kuriuose nebuvo konstatuota teisës akto 
prieðtaravimo Konstitucijai ar ástatymams, turëtø bûti laikomi teisës ðal-
tiniu, kadangi savo prigimtimi – priëmimo tvarka, teisine galia – nesiski-
ria nuo tø nutarimø, kuriuose pripaþástamas prieðtaravimas Konstitucijai 
ir ástatymui. Taèiau nebejotina, kad tokiø nutarimø teisinës pasekmës 
galiojanèioms teisës normoms skirtingos. Priëmus toká Konstitucinio Tei-
smo nutarimà, jø taikymas nestabdomas. 

Norëtøsi atkreipti dëmesá, kad neretai tuo paèiu Konstitucinio Tei-
smo nutarimu dalis ástatymo pripaþástama prieðtaraujanèia Konstitucijai, 
o kita dalis – ne. Taigi toks vidinis Konstitucinio Teismo akto iðskaidymas 
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á skirtingas teisës ðaltiniø poþiûriu dalis, sukeltø nemaþai problemø. Kon-
stitucinio Teismo iðdëstyti argumentai ir motyvai daþnai susipina ir taiky-
tini visoms ginèijamo teisës akto dalims.  

Nagrinëjant Konstitucinio Teismo nutarimus kaip teisës ðaltinius, rei-
këtø priminti ðiø aktø struktûrà. Ar teisës ðaltiniu laikytina tik rezoliucinë 
nutarimo dalis, ar ir konstatuojamoji dalis, kur iðdëstomi Konstitucinio 
Teismo argumentai ir motyvai. Ðiuo klausimu yra ávairiø nuomoniø. 

Dabar Lietuvos teisinëje doktrinoje ðiuo klausimu diskusijos dar tik 
prasideda, ir nëra taip paprasta vienareikðmiai ávertinti Konstitucinio 
Teismo nutarimø konstatuojamosios dalies, kurioje dëstomi Teismo mo-
tyvai ir argumentai, kaip teisës ðaltinio reikðmæ. Antai K. Lapinskas at-
sargiai teigia, kad Konstitucinio Teismo aktø konstatuojamoji dalis tiek, 
kiek joje yra aiðkinamos Konstitucijos ir kitø teisës aktø normos, galëtø 
bûti prilyginama teisës ðaltiniams1. V. Pavilonio nuomone, Konstitucinio 
Teismo motyvai gali bûti reikðmingi teismams visø pirma kaip prejudici-
niai faktai, kuriø tikrumo nereikia nustatinëti nagrinëjant konkreèias 
bylas. Vertinant Konstitucinio Teismo nutarimus ið ðiø pozicijø, juose 
iðsakyti motyvai gali ágyti savarankiðkà juridinæ reikðmæ2. J. Þilys, analiza-
væs Konstitucinio Teismo aktus teisës ðaltiniø sistemoje, daro iðvadà, kad 
Konstitucinio Teismo aktai, atspindëdami Konstitucijos vientisumo prin-
cipà, yra neskaidomi, o jø dalys (nustatanèioji, konstatuojamoji, rezoliu-
cinë) sudaro vientisà visumà. Argumentai ir motyvai, kuriuos suformula-
vo ir kuriais rëmësi Konstitucinis Teismas, yra svarbûs teisminio prece-
dento poþymiai3. Ávairiais aspektais þvelgiant á tà patá reiðkiná, pripaþás-
tamas ir Konstitucinio Teismo akto vientisumas, ir konstatuojamojoje 
dalyje iðdëstytø Konstitucijos ar ástatymo aiðkinimø teisinë reikðmë.  

Paþymëtina, kad ir Konstitucinis Teismas yra patvirtinæs Konstituci-
nio Teismo nutarimo kaip vientiso akto sampratà (þr. Konstitucinio Tei-
smo 2000 m. sausio 12 d. sprendimà „Dël Lietuvos Respublikos Konsti-
tucinio Teismo 1999 m. gruodþio 21 d. nutarimo iðaiðkinimo”). Neabejo-
tina, kad konstatuojamojoje dalyje iðdëstyti motyvai ir argumentai dël 
teisës normos, negali bûti nesiejami su Konstitucinio Teismo sprendimu, 
ar tam tikra teisës akto nuostata atitinka Konstitucijos ir ástatymø reika-
lavimus, ir ðia prasme jie turëtø bûti traktuojami kaip ðio teisës ðaltinio 
elementai. 
                                            

1 Lapinskas K. Teisës ðaltiniai ir konstitucinës prieþiûros institucijø baigiamieji aktai // 
Konstitucinës prieþiûros institucijø baigiamieji aktai, konferencijos medþiaga. Vilnius, 2000. 
P. 53. 

2 Pavilonis V. Zasada lex retro non agit (niedziaùania prawa wstecz) jako problem kons-
tytucyjny w orzecznictwie sàdów konstytucyjnych // Sàdownictwo konstytucyjne. Studia i 
materiaùy. T. II. Zeszyt 1. Warszawa, 1996. S. 59. 

3 Žilys J. Konstitucinio Teismo aktai teisës ðaltiniø sistemoje // Jurisprudencija, 2000. T. 
17 (9). P. 77. 
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Be to, ir nurodyti autoriai, ir Konstitucinis Teismas savo sprendimu 
akcentuoja nutarimà kaip vientisà, nedalomà visumà, t.y. neskiria rezo-
liucinës ir konstatuojamosios dalies kaip dviejø savarankiðkø teisës ðalti-
niø. Paþymëtina ir tai, kad jeigu suteiksime Konstitucinio Teismo iðdësty-
tiems motyvams ir argumentams savarankiðkà teisës ðaltinio reikðmæ, 
susidursime ir su problema, kad kartais ta pati Konstitucijos nuostata 
ávairiuose Konstitucinio Teismo nutarimuose yra kiek kitaip interpretuo-
jama1, arba ir tame paèiame nutarime kartais iðsakomi ne visada suderin-
ti motyvai. Atrodo, susiduriama su nelengvai iðsprendþiama problema. 

Taèiau mus gelbsti Konstitucinio Teismo nutarimo kaip vientiso akto 
samprata. Juk pripaþástant konstitucinës teisës ðaltiniais tik Konstitucinio 
Teismo nutarimus, kuriuose konstatuojamas teisës akto prieðtaravimas 
Konstitucijai, bûtø ið esmës tokiu ðaltiniu laikoma vien pati nutarimo 
rezoliucija. Tuo tarpu Konstitucinio Teismo nutarimas sudaro vieningà 
visumà, kurio konstatuojamoji dalis, ir joje iðdëstoma Konstitucijos prin-
cipø ir normø interpretacija teisës poþiûriu ne maþiau svarbi. Neámano-
ma lyginti Konstitucijos su ginèijamu aktu, neatskleidus Konstitucijos 
normø ir principø turinio. Jeigu taip, tai konstitucinës teisës ðaltiniais 
turëtume laikyti visus Konstitucinio Teismo nutarimus (o ne vien tuos, 
kuriuose pripaþástama, kad ginèijamas ástatymas ar kitas teisës aktas 
prieðtarauja Konstitucijai).  

Ðios aplinkybës leistø pritarti L. Garlickiui. Jis iðnagrinëjo Vakarø 
Europos konstitucinës kontrolës institucijø veiklà ir daro dràsià iðvadà: 
„Ðiuolaikinëje praktikoje „negatyviojo ástatymø leidëjo” ávaizdá keièia 
teismo, kuris veikia ne tik kaip tradicinis, „pozityvusis ástatymø leidëjas”, 
bet ir kaip „konstitucinis ástatymø leidëjas”, ávaizdis”2. 
 
 
2.4. Konstituciniai ástatymai (pagal Konstitucijos 69 str. 3 d.) 
 

Dabar nagrinësime Lietuvos teisës sistemoje átvirtintus konstitucinius 
ástatymus Konstitucijos 69 str. 3 d. prasme.  

Pagal Konstitucijos 69 str. 3 d. nuostatas Lietuvos Respublikos konsti-
tuciniai ástatymai priimami uþ juos balsavus daugiau nei pusei visø Seimo 
nariø, o keièiami – ne maþiau nei 3/5 visø Seimo nariø balsø dauguma. 
Konstituciniø ástatymø sàraðà 3/5 Seimo nariø balsø dauguma nustato 

                                            
1 Pvz.: Konstitucijos 29 str. formuluojamas lygiateisiðkumo principas. Plaèiau apie tai: 

Birmontienė T. Þmogaus teisiø problemos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nuta-
rimuose // Konstitucinë justicija: dabartis ir ateitis. Vilnius, 1998. P. 120–126. 

2 Garlicki L. Sàdownictwo konstytucyjne w Europie zachodniej. Warszawa, PWN, 1987. 
S. 282. 
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Seimas. Konstitucija iðskiria konstitucinius ástatymus ið kitø ástatymø pa-
gal jø priëmimo ir keitimo procedûrà.  

Toks konstitucinis konstituciniø ástatymø reglamentavimas leidþia da-
ryti iðvadà, kad ðiais ástatymais nëra daromos Konstitucijos pataisos ir 
kad jie nëra sudëtinë Konstitucijos dalis. Be to, ðie ástatymai priimami 
laikantis specialios priëmimo tvarkos: jie turi bûti áraðyti á konstituciniø 
ástatymø sàraðà ir priimti, jeigu uþ juos balsavo daugiau nei pusë visø 
Seimo nariø, o keièiami – ne maþiau nei 3/5 visø Seimo nariø balsø dau-
guma. 

Nagrinëdami konstituciniø ástatymø (Konstitucijos 69 str. 3 d. pra-
sme) vietà teisës ðaltiniø sistemoje, turime atkreipti dëmesá á tam tikrà 
painiavà, kurià sukelia Seimo statute skirtingø teisës aktø rûðiø ávardiji-
mas tuo paèiu „konstituciniø ástatymø” vardu. 

Seimo statute Konstituciniai ástatymai yra reglamentuojami dvideðimt 
ðeðtame skirsnyje, skirtame Konstitucijos keitimui ir konstituciniø ástaty-
mø projektø svarstymui. Ðio skirsnio 168 str. yra skirtas konstituciniams 
ástatymams. Jame nurodoma, kad konstituciniais ástatymais yra laikomi 
Konstitucijos 150 str. nurodyti ástatymai, taip pat Konstitucijos pataisos; 
tiesiogiai Konstitucijoje ávardyti ástatymai ir kiti konstitucines normas 
konkretinantys ástatymai, nurodyti ástatyme dël konstituciniø ástatymø 
sàraðo. Pagal ðá statuto straipsná Konstituciniø ástatymø sàraðà 3/5 Seimo 
nariø balsø dauguma nustato Seimas. Taip pat á ðá sàraðà gali bûti áraðyti 
ir jau priimti ástatymai, jeigu Seimas padarys iðvadà, kad jie tokie yra pa-
gal savo turiná bei svarbà.  

Taigi Statuto nuostatos suformuoja keturias Konstituciniø ástatymø 
rûðis:  

1) Konstitucijos 150 str. nurodyti ástatymai – Konstitucijos 150 str. nu-
rodoma, kad Konstitucijos sudedamàja dalimi yra 1991 m. vasario 
11 d. Konstitucinis ástatymas „Dël Lietuvos valstybës”; 1992 m. bir-
þelio 8 d. Konstitucinis aktas „Dël Lietuvos Respublikos nesijun-
gimo á postsovietines Rytø sàjungas”; 

2) Konstitucijos pataisos, reglamentuojamos Konstitucijos XIV skirs-
nyje;  

3) Konstitucijoje ávardyti ástatymai ir nurodyti ástatyme dël konstituci-
niø ástatymø sàraðo; 

4) konstitucines normas sukonkretinantys ástatymai, nurodyti ástatyme 
dël konstituciniø ástatymø sàraðo. 

Vadinasi, tuo paèiu „konstitucinio ástatymo” pavadinimu ávardijami 
skirtingos galios aktai: 1) Konstitucijai savo galia prilygstanèios Konstitu-
cijos pataisos bei Konstitucijos 150 str. nurodyti ástatymai – sudedamoji 
Konstitucijos dalis ir 2) konstituciniai ástatymai, áraðyti á konstituciniø 
ástatymø sàraðà ir savo galia neprilygstantys Konstitucijai, bet pralenkian-
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tys paprastuosius ástatymus (t.y. konstituciniai ástatymai Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 69 str. 3 d. prasme).  

Manytume, kad ne Seimo statuto normos, bet pati Lietuvos Respubli-
kos Konstitucija turi bûti laikoma svarbiausiu ðaltiniu aiðkinant konstitu-
ciniø ástatymø (pagal Konstitucijos 69 str. 3 d.) vietà ir galià teisës ðaltiniø 
sistemoje. Konstitucijoje átvirtinta ðiø ástatymø samprata atskleista Kons-
titucinio Teismo 2001 m. balandþio 2 d. nutarime: „Konstituciniai ástaty-
mai nuo kitø ástatymø skiriasi priëmimo ir keitimo tvarka. Ypatingà kons-
tituciniø ástatymø vietà teisës aktø sistemoje lemia pati Konstitucija. 
Konstituciniai ástatymai negali bûti keièiami ar panaikinami ástatymais. 
Taip uþtikrinama, kad konstituciniais ástatymais sureguliuoti visuomeni-
niai santykiai ástatymais nebus reguliuojami kitaip, kad bus garantuoja-
mas didesnis konstituciniais ástatymais reguliuojamø visuomeniniø santy-
kiø stabilumas. Kartu paþymëtina, kad konstituciniai ástatymai turi ne-
prieðtarauti Konstitucijai, o ástatymai turi neprieðtarauti Konstitucijai ir 
konstituciniams ástatymams. Ar konstitucinis ástatymas neprieðtarauja 
Konstitucijai arba ástatymas – konstituciniam ástatymui, pagal Konstituci-
jà sprendþia Konstitucinis Teismas”. 

Nagrinëjant Konstitucijos 69 str. 3 d., galima teigti, kad pirmiausia 
Seimas 3/5 Seimo nariø balsø dauguma turi nustatyti konstituciniø ásta-
tymø sàraðà. „Vadinasi, tik ðia tvarka patvirtinus konstituciniø ástatymø 
sàraðà, jame áraðyti ástatymai gali bûti traktuojami kaip konstituciniai ásta-
tymai, tik ðiems ástatymams turi bûti taikoma Konstitucijoje nustatyta jø 
priëmimo ir keitimo kvalifikuota balsø dauguma taisyklë” (Konstitucinio 
Teismo 1993 m. lapkrièio 8 d. nutarimas). Kurie ástatymai bus áraðyti á 
konstituciniø ástatymø sàraðà pagal Konstitucijos 69 str. 3 d., sprendþia 
ástatymø leidëjas kvalifikuota balsø dauguma. Konstitucijoje nëra nuro-
dyta jokiø santykiø srièiø, kurios turëtø bûti sureguliuotos konstituciniu 
ástatymu Konstitucijos 69 str. 3 d. prasme. Paþymëtina, kad konstituciniø 
ástatymø (Konstitucijos 69 str. 3 d. prasme) priëmimo, pateikimo ir svars-
tymo bei priëmimo procedûra skiriasi ir nuo Konstitucijos pataisø, ir nuo 
paprastøjø ástatymø. 

Jau esame minëjæ, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisos, 
taip pat Konstitucijos 150 str. nurodyti konstituciniai aktai ir konstituci-
niai ástatymai, kurie yra sudedamoji Konstitucijos dalis, iðskirtini á atskirà 
konstitucinës teisës ðaltiniø rûðá ir pagal savo teisinæ galià turëtø prilygti 
Konstitucijai. Konstituciniai ástatymai, priimti pagal Konstitucijos 69 str. 
3 d., sudarytø kità ástatymø, savo galia neprilygstanèiø Lietuvos Respub-
likos Konstitucijai, grupæ, taèiau aukðtesnës galios nei paprasti ástatymai 
(konstitucinius ástatymus galima keisti tik konstituciniais ástatymais, lai-
kantis Konstitucijos 69 str. 3 d. nustatytos tvarkos, bet ne paprastuoju 
ástatymu).  
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Nagrinëdami konstituciniø ástatymø Konstitucijos 69 str. 3 d. prasme 
vietà ir reikðmæ teisës sistemoje, negalime nepastebëti ir tam tikrø Lietu-
vos Respublikos Konstitucijos kûrëjo pozicijos pokyèiø. Pagal Konstituci-
jos 69 str. 3 d. norint ástatymà priimti kaip konstituciná, reikia já áraðyti á 
konstituciniø ástatymø sàraðà. Kà áraðyti á ðá sàraðà, sprendþia ástatymø 
leidëjas. Tokia situacija buvo iki 1996 m. birþelio 20 d. ástatymo, kol ne-
buvo pakeistas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. Ðio straipsnio 2 
dalyje buvo nurodoma, kad savivaldybëms, kitiems nacionaliniams sub-
jektams, taip pat ûkinæ veiklà Lietuvoje vykdantiems uþsienio subjek-
tams, kurie nustatyti konstitucinio ástatymo pagal Lietuvos Respublikos 
pasirinktos europinës ir transatlantinës integracijos kriterijus, gali bûti 
leidþiama ásigyti nuosavybën ne þemës ûkio paskirties þemës sklypus, rei-
kalingus jø tiesioginei veiklai skirtiems pastatams ir árenginiams statyti 
bei eksploatuoti. Tokio sklypo ásigijimo nuosavybën tvarkà, sàlygas ir ap-
ribojimus nustato konstitucinis ástatymas. Taigi Konstitucijos 42 str. 2 d. 
nurodytus santykius ástatymø leidëjas buvo ápareigotas sureguliuoti bû-
tent konstituciniu ástatymu (t.y. ðiuo atveju jis neturi pasirinkimo teisës). 
Todël ásigaliojus Konstitucijos 47 str. 2 d. naujai redakcijai, konstituci-
niais ástatymais (Konstitucijos 69 str. 3 d. prasme) yra: 

1) konstituciniai ástatymai, kurie yra tiesiogiai nurodyti Konstitucijoje 
ir yra priimti Konstitucijos 69 str. 3 d. nustatyta tvarka; 

2) konstituciniai ástatymai, áraðyti á konstituciniø ástatymø sàraðà ir pri-
imti Konstitucijos 69 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 

Pastaba. Vadovaujantis konstitucinës teisës teorija, ðalia konstituciniø 
ástatymø yra organiniai ástatymai. Jie interpretuojami kaip tiesiogiai Kon-
stitucijos ávardijami ástatymai. Jie priimami ir keièiami kitokia nei konsti-
tuciniai ar paprastieji ástatymai. Organiniai ástatymai teisës ðaltiniø hie-
rarchijoje paprastai esti tarp konstituciniø ir paprastøjø ástatymø. Orga-
niniai ástatymai kaip atskira ástatymø rûðis susiformavo Prancûzijos Res-
publikos 1958 m. Konstitucijos átakoje. Ðiuo metu tokia ástatymø rûðis 
egzistuoja Ispanijoje, Portugalijoje, Rumunijoje ir kt. valstybëse. Papras-
tai tokiø ástatymø bûtinybë yra grindþiama nuostata, kad ypaè svarbûs 
ástatymai turëtø bûti priimami ir keièiami sudëtingesne tvarka ir kad 
konstitucijos tekste sunku pakankamai iðsamiai reglamentuoti net ir svar-
biausius konstitucinës teisës institutus. Lietuvos konstitucinës teisës ðal-
tiniø doktrinoje tokiø ástatymø nëra iðskirta. 1992 m. Lietuvos Respubli-
kos Konstitucija organiniø ástatymø nenumato. Mûsø nagrinëti konstitu-
ciniai ástatymai (Konstitucijos 69 str. 3 d. prasme) turi tam tikro panaðu-
mo á organinius ástatymus. 
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2.5. Ratifikuotø tarptautiniø sutarèiø vietos Lietuvos teisës  
       sistemoje problema 
 

Lietuvos konstituciniø teisës ðaltiniø doktrinoje klasifikuojant ðalti-
nius pagal jø teisinæ galià, po konstituciniø ástatymø reikëtø iðskirti Lie-
tuvos Respublikos ratifikuotas tarptautines sutartis. Tarptautiniø sutar-
èiø vieta Lietuvos konstituciniø teisës ðaltiniø sistemoje yra neviena-
reikðmiai interpretuojama. Nagrinëjant ðià problemà, yra svariø Lietuvos 
Konstitucijos nuostatø (jos 7 ir 138 str.), Lietuvos Konstitucinio Teismo 
pozicija ir Tarptautiniø sutarèiø ástatymas (1999 m.).  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 str. nuostato-
mis, tarptautinës sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, 
yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinës sistemos dalis. Pagal Tarp-
tautiniø sutarèiø ástatymo nuostatas Lietuvos tarptautinë sutartis – tai 
tarptautinës teisës principø ir normø reglamentuotas susitarimas, kurá 
raðtu sudaro Lietuvos Respublika su uþsienio valstybëmis ir tarptautinë-
mis organizacijomis; sutarties pavadinimas ir ar sutartá sudaro vienas, du 
ar keli tarpusavyje susijæ dokumentai. Lietuvos Respublikos tarptautiniø 
sutarèiø sudarymo iniciatyvos teisæ turi Lietuvos Respublikos Preziden-
tas, Ministras Pirmininkas, uþsienio reikalø ministras, Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybë ar jos nustatyta tvarka – Lietuvos Respublikos ministeri-
jos ir Vyriausybës ástaigos. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 str. ir 
Tarptautiniø sutarèiø ástatymo 7 str. ávardijama, kokios sutartys turi bûti 
ratifikuojamos. Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ástatymu rati-
fikuoja Lietuvos Respublikos Seimas.

Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ratifikuoti Lietuvos Res-
publikos Seimui teikia Lietuvos Respublikos Prezidentas savo iniciatyva 
ar pasiûlius Vyriausybei. Tarptautinių sutarčių ratifikavimo ir denonsavimo 
tvarką reglamentuoja Seimo statuto aštuntasis skirsnis, jo 181 str. Jame nuro-
doma, kad įstatymas dël tarptautinës sutarties ratifikavimo priimamas 
posëdyje dalyvavusiø Seimo nariø balsø dauguma, taèiau ne maþesne 
kaip 2/5 visø Seimo nariø balsø. Ástatymas dël sutarties denonsavimo lai-
komas priimtu, jeigu uþ já balsavo ne maþiau kaip 3/5 visø Seimo nariø.  

Valstybës sienos gali bûti keièiamos tik Lietuvos Respublikos tarptau-
tine sutartimi, kai jà ratifikuoja 4/5 visø Seimo nariø. Ásigaliojusias Lietu-
vos Respublikos tarptautines sutartis Lietuvos Respublikoje privaloma 
vykdyti. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautiniø sutarèiø ástatymo 
(1999 m.) 11 str. nuostatomis, jeigu ásigaliojusi ratifikuota Lietuvos Res-
publikos tarptautinë sutartis nustato kitokias normas nei Lietuvos Res-
publikos ástatymai, kiti teisës aktai, galiojantys ðios sutarties sudarymo 
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metu arba ásigaliojæ po ðios sutarties ásigaliojimo, taikomos Lietuvos 
Respublikos tarptautinës sutarties nuostatos. Dël ðios ástatymo nuostatos 
galima bûtø diskutuoti. 

Abejoniø kelia ir Lietuvos Respublikos Tarptautiniø sutarèiø ástatymo 
7 str. nuostata, kad turi bûti ratifikuojamos Lietuvos Respublikos tarp-
tautinës sutartys, nustatanèios kitokias teisës normas negu galiojantys 
Lietuvos Respublikos ástatymai. Ðiuo atveju ástatymus ir tarptautines tei-
sës normas reikëtø derinti, o ne „administraciniu” bûdu spræsti teisës 
normø konkurencijà, kelianèià abejoniø dël atitikimo Konstitucijos nuo-
statoms. 

Lietuva ðiuo metu yra prisijungusi prie daugelio Europos Tarybos ir 
Jungtiniø Tautø Organizacijos dokumentø. Konstitucinës teisës doktrinai 
ypaè didelę įtaką daro JTO Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, tokios 
Lietuvos Respublikos ratifikuotos tarptautinës sutartys – Europos þmo-
gaus teisiø konvencija (1950 m.), Europos konvencija prieð kankinimà ir 
kitoká þiaurø, neþmoniðkà ar þeminantá elgesá ir baudimà (1987 m.), Tau-
tiniø maþumø apsaugos pagrindø konvencija (1995 m.), Vaiko teisiø 
konvencija (1989 m.), Konvencija dël visø formø diskriminacijos panaiki-
nimo moterims (1979 m.), Pataisyta Europos socialinë chartija (1996 m.) 
– jà Lietuvos Seimas ratifikavo 2001 m.. 

Nors Lietuva yra ratifikavusi (ar kitu bûdu prisijungusi) prie daugelio 
tarptautiniø sutarèiø, taèiau konstitucinei teisei didþiausià átakà daro Eu-
ropos þmogaus teisiø konvencija (ir jà papildantys protokolai). 

Ðiuo metu daugiausia tiesiogiai taikoma Europos þmogaus teisiø kon-
vencijos nuostatø. Konvencijà Lietuva ratifikavo 1995 m. (Lietuva tapo 
Europos Tarybos nare 1993 m.). Ðios Konvencijos nuostatos yra daþnai 
interpretuojamos ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo prakti-
koje1. Konstitucinis Teismas remiasi ne tik Konvencijos straipsnio tekstu, 
bet ir atsiþvelgia á Europos þmogaus teisiø teismo praktikà. 

Tarptautiniø sutarèiø ir nacionalinës teisës santykis ávairiose valstybë-
se skirtingas. Kai kuriose valstybëse tarptautinë sutartis neveikia tiesio-
giai nacionalinëje teisëje, ir jai tiesiogiai taikyti yra bûtina priimti specia-
lø ástatymà (pvz.: Didþioji Britanija). Taèiau ir ðios ðalies, Europos Sà-
jungos narës, konstitucinës teisës doktrina Europos Sàjungos teisës aktus 
prilygina nacionaliniams ástatymams2. Daugelyje kontinentinës Europos 
valstybiø, taip pat ir Lietuvoje, ratifikuotos tarptautinës sutartys áeina á 
nacionalinës teisës sistemà ir gali bûti tiesiogiai taikomos. Kai kuriose 

                                            
1 Jarašiūnas E. Europos Þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencija 

Konstitucinio Teismo praktikoje // Teisës reforma Lietuvoje ir Lenkijoje ir Europos Þmo-
gaus teisiø konvencija. Vilnius, 1998. P. 119–137.  

2 Bradley A. W. and Ewing K. D. Constitutional and administrative law. Twelve edition. 
Longman, 1998. P. 14. 
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valstybëse Europos þmogaus teisiø konvencijai yra pripaþástamas konsti-
tucinio ástatymo statusas (Austrija). 

Tarptautinës sutarties ir nacionalinës teisës santykis paprastai yra ap-
tariamas valstybiø Konstitucijose. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
138 str. nurodoma, kad tarptautinës sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos 
Respublikos Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinës si-
stemos dalis. Konstitucija nedetalizuoja, koks ratifikuotos tarptautinës 
sutarties santykis su kitais Lietuvos teisës sistemos elementais, t.y. ir su 
ástatymais. Taèiau Konstitucijos 7 str. átvirtintas grieþtas principas, kad 
negalioja joks ástatymas ar kitas teisës aktas, prieðingas Konstitucijai. 
Taigi galima diskutuoti dël tarptautinës sutarties ir ástatymo santykio, 
taèiau turi bûti atmesta galimybë tarptautinës sutarties prieðtaravimo 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 

Tarptautinës ir nacionalinës teisës santykis (dualistinës ir monistinës 
teorijø interpretavimas) yra tradicinë tarptautinës teisës doktrinos pro-
blema1. Tarptautinë teisë gali turëti virðenybæ prieð nacionalinæ teisæ 
(monistinë teorija); tarptautinë teisë yra aukðtesnë uþ valstybës vidaus 
teisæ tarptautiniuose santykiuose, taèiau nacionalinë teisë yra aukðtesnë 
uþ tarptautinæ teisæ valstybës vidaus teisiniuose santykiuose (dualistinë 
teorija).  

Nors Lietuvos teisëje neátvirtintas bendras tarptautiniø sutarèiø virðe-
nybës prieð nacionalinius ástatymus principas, taèiau kai kurie ástatymai 
tiesiogiai nurodo tarptautinës sutarties virðenybës principà, pvz.: naujojo 
Civilinio kodekso 1.13 str. „Tarptautinës sutartys” pirmoje dalyje sako-
ma: jeigu Lietuvos Respublikos tarptautiniø sutarèiø nustatyta kitaip nei 
numato ðis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos ástatymai, taikomos Lie-
tuvos Respublikos tarptautiniø sutarèiø normos. Ðio straipsnio antrojoje 
dalyje numatyta, kad Lietuvos Respublikos tarptautinës sutartys civili-
niams santykiams taikomos tiesiogiai, iðskyrus atvejus, kai tarptautinë 
sutartis numato, kad jos taikymui bûtinas Lietuvos Respublikos vidaus 
teisës aktas.  

Taigi Lietuvos teisës doktrina tarptautiniø sutarèiø poþiûriu kinta. At-
skirai reikëtø aptarti Konstitucinio Teismo nuomonæ, iðsakytà 1995 m. 
sausio 24 d. Iðvadoje dël Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø 
apsaugos konvencijos 4, 5, 9, 14 str. ir jos ketvirto protokolo 2 str. atiti-
kimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kadangi Teismas suformulavo 
principà, kad Konvencijos taikymas Lietuvos Respublikos vidaus teisëje 
tolygus ástatymams.  

                                            
1 Apie tai plaèiau: Vadapalas V. Tarptautinë teisë. Vilnius, 1998. P. 44–64; Jočienė D. 

Europos Þmogaus teisø konvencijos taikymas uþsienio valstybiø ir Lietuvos Respublikos 
teisëje. Vilnius, 2000. P. 27–31. 
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1995 m. sausio 24 d. Konstitucinio Teismo iðvada buvo plaèiai komen-
tuota Lietuvos teisininkø ir politologø. Ypaè kritikuotas Konstitucinio 
Teismo suformuluotas diferencijuotas poþiûris á Konvencijos taikymo 
galimybes civilinëje ir baudþiamojoje teisëje. Nemaþa diskusijø kelia ið-
vadoje Konstitucinio Teismo suformuluota nuostata dël Konvencijos vie-
tos Lietuvos teisës ðaltiniø sistemoje. Konstitucinis Teismas, nustatyda-
mas Konvencijos tolygumà ástatymams, formulavo ðià nuostatà neinterp-
retuodamas plaèiau Konstitucijos 138 str. (tik pacitavo, primindamas rati-
fikuotas tarptautines sutartis esant Lietuvos Respublikos teisinës siste-
mos dalimi, giliau ðios nuostatos neanalizuodamas), toliau rëmësi 1991 
m. Tarptautiniø sutarèiø ástatymo 12 str. – konvencijos … „nuostatos Lie-
tuvos Respublikos teisës ðaltiniø sistemoje atitinka ástatymø lygmená, ka-
dangi 1991 m. geguþës 21 d. ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos tarptau-
tiniø sutarèiø” 12 str. nustatyta, jog „Lietuvos Respublikos tarptautinës 
sutartys turi Lietuvos Respublikos teritorijoje ástatymo galià”. Norëtøsi 
atkreipti dëmesá, kad ðis ástatymas buvo priimtas dar iki 1992 m. Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos priëmimo ir Konstitucinio Teismo galëjo bûti 
vertinamas dël atitikimo Konstitucijai. Nors Konstitucinio Teismo iðva-
dos, kaip Konstitucinio Teismo akto, skirtingai nuo nutarimo, teisinës 
pasekmës skirtingos, taèiau joje iðsakyta nuomonë yra labai svarbi. 

Kadangi Konvencijos tolygumas ástatymams buvo Konstitucinio Tei-
smo vertinamas pasiremiant ástatymo, o ne paèios Konstitucijos nuosta-
tomis, ateityje galime tikëtis ir kitokios Konstitucinio Teismo interpreta-
cijos ne atskiro ástatymo, o Konstitucijos 138 str. poþiûriu (ypaè jei kiltø 
abejoniø dël naujojo 1999 m. Tarptautiniø sutarèiø ástatymo nuostatø 
atitikimo Konstitucijos 138 str.). Konstitucinis Teismas turëtø vertinti 
teisës aktø (tarp jø ir tarptautiniø sutarèiø) nuostatø atitikimà Konstituci-
jai visø pirma paèios Konstitucijos poþiûriu.  

Ðiuo metu galioja Tarptautiniø sutarèiø ástatymas, priimtas 1999 m. 
Jis kiek kitaip, nors gal nepakankamai aiðkiai ir korektiðkai, apibrëþiantis 
ratifikuotø sutarèiø santyká su ástatymais, numato, kad konkurencijos 
(prieðtaravimo) atveju, pirmumas teikiamas ratifikuotoms tarptautinëms 
sutartims (Tarptautiniø sutarèiø ástatymo 11 str. 2 d. numatyta: jei ásiga-
liojusi ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautinë sutartis nustato kito-
kias normas, negu Lietuvos Respublikos ástatymai, kiti teisës aktai, galio-
jantys ðios sutarties sudarymo metu arba ásigaliojæ po ðios sutarties ásiga-
liojimo, taikomos Lietuvos Respublikos tarptautinës sutarties nuostatos). 
Ðiame ástatyme buvo galima tiesiogiai suformuluoti tokiø sutarèiø pir-
mumo paprastiesiems (ne konstituciniams) ástatymams principà. Tai ir 
atitinka ðiø dienø tikrovæ, ypaè Europos þmogaus teisiø konvencijos po-
þiûriu.  
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Profesorius P. Kûris, Europos þmogaus teisiø teismo teisëjas, neabe-
joja Konvencijos virðenybe ástatymø atþvilgiu – „Ratifikuota Konvencija 
ir jos protokolai ne tik tapo sudëtine Lietuvos teisës sistemos dalimi, bet 
ir tiesioginio taikymo aktu, savo teisine galia prioritetà teikianèiu Konsti-
tucijai, taèiau virðijanèiu kitus ástatymus”1. 

Kai kurie autoriai siûlo Europos þmogaus teisiø konvencijai Lietuvos 
teisëje suteikti konstitucinio ástatymo statusà2. Tokiai ið pirmo þvilgsnio 
ganëtinai patraukliai nuostatai nesinorëtø pritarti dël keliø aplinkybiø. 
Konvencijà ratifikavus Seime, ji tapo teisinës sistemos sudedamàja dali-
mi, o 1999 m. Lietuvos Respublikos tarptautiniø sutarèiø ástatymo 12 str. 
kolizijos su ástatymais atveju, kaip ratifikuota sutartis, turëtø turëti aukð-
tesnæ nei ástatymas galià. Taigi toks Konvencijos statusas, interpretuojant 
1999 m. Tarptautiniø sutarèiø ástatymo nuostatas, turëtø bûti pakanka-
mas ir vargu ar tikslinga jà priskirti konstituciniø ástatymø grupei vien tik 
norint dar kartà paryðkinti jos pirmumà paprastøjø ástatymø atþvilgiu. 

Tarptautinë sutartis turi savø ypatumø, valstybë vien savo iniciatyva 
negali jos keisti ar kitaip átakoti, ji savo prigimtimi nëra tapati Seime pri-
imtam ástatymui ne tik dël savo statuso, bet ir dël tos aplinkybës, kad jà 
taiko ir interpretuoja Europos þmogaus teisiø teismas, jo statusas taip pat 
yra nustatytas ðioje Konvencijoje, taigi tokiu atveju nacionalinis ástaty-
mas, kokiu lyg ir taptø Konvencija, bûtø átakojamas tarptautinës teismi-
nës institucijos, o ir ji lyg ir taptø tam tikra prasme inkorporuota á teismi-
niø institucijø sistemà, kas neatsispindi nei Konstitucijoje, nei pagal savo 
prigimtá gali bûti interpretuojama kaip Lietuvos teisminës sistemos dalis.  

Paþymëtina, kad Europos þmogaus teisiø konvencijos galiojimo Lie-
tuvos teisës sistemoje praktika liudija, kad Konvencijos nuostatos faktið-
kai turi virðenybæ Lietuvos ástatymø atþvilgiu. Konstitucinio Teismo mo-
tyvuose, analizuojant ástatymø atitikimà Konstitucijos nuostatoms, Kon-
vencijos nuostatos ir jø interpretavimas Europos Þmogaus teisiø teisme 
(precedentai) turi didelæ reikðmæ ir yra traktuojami kaip tam tikras stan-
dartas, kurá turëtø atitikti Lietuvos ástatymai. Prisijungdama prie Europos 
Þmogaus teisiø konvencijos, Lietuva faktiðkai pripaþino ir konvencijos 
nuostatø virðenybæ nacionaliniø ástatymø atþvilgiu, nes konvencijos nuo-
statø nevykdymo negalima grásti nacionaliniø ástatymø ypatumais.  

Europos þmogaus teisiø konvencijos negalima tinkamai interpretuoti 
ir taikyti nesiremiant Europos þmogaus teisiø teismo (ir Europos þmo-
gaus teisiø komisijos) sprendimuose suformuluotais precedentais. Euro-
pos þmogaus teisiø konvencija ásilieja á mûsø teisës sistemà ne vien pozi-

                                            
1 Kūris P. Europos þmogaus teisiø teismas // Lietuvos narystë Europos Taryboje. Vilnius, 

1999. P. 78. 
2 Jočienė D. Europos þmogaus teisiø konvencijos taikymas uþsienio valstybiø ir Lietuvos 

Respublikos teisëje. Vilnius, 2000. P. 230. 
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tyviosios teisës poþiûriu. Ji taip pat keièia ir mûsø teisës ðaltiniø doktrinà 
atsineðdama ir precedentà. Konvencijos supratimas ir jos taikymas neási-
vaizduojami be Europos þmogaus teisiø teismo sprendimø. Europos 
þmogaus teisiø konvencijà ir jos jurisprudencijà kaip netradiciná teisës 
ðaltiná, svarbø Lietuvos teisës doktrinai, nagrinëja ir Lietuvos teisininkai1. 
Europos þmogaus teisiø teismo sprendimai yra vieðai skelbiami, sistemi-
nami ir publikuojami (skelbiami ir internete adresu: http://www.dhcour. 
coe.fr/). Deja, Europos þmogaus teisiø teismo sprendimai nëra verèiami á 
lietuviø kalbà2 ir neskelbiami Lietuvos teisës duomenø sistemose. Taèiau 
ir kitø Europos valstybiø, Europos Tarybos nariø, ði problema (privalo-
mas Teismo sprendimø vertimas á nacionalinæ kalbà ir kt.) nëra tinkamai 
iðspræsta. Lietuvos teisininkams, kaip ir kitø valstybiø teisininkams, teks 
naudotis dviem oficialiomis kalbomis (anglø ir prancûzø) publikuojamais 
Europos þmogaus teisiø teismo sprendimø tekstais, kuriuose formuluo-
jami precedentai. 
 
 
2.6. Ástatymai. Seimo statutas 
 

Ástatymai Lietuvos konstitucinës teisës ðaltiniø sistemoje uþima svar-
bià vietà. Jie sudaro didþiàjà konstitucinës teisës ðaltiniø dalá. Ástatymo 
inicijavimo, priëmimo ir ásigaliojimo tvarkà reglamentuoja Konstitucijos 
ir Seimo statuto nuostatos, taip pat ir ástatymas dël Lietuvos Respublikos 
ástatymø ir kitø teisës aktø skelbimo ir ásigaliojimo 1993 m. tvarkos. Ásta-
tymo formos ir struktûros reikalavimus reglamentuoja Ástatymø ir kitø 
teisës norminiø aktø rengimo tvarkos ástatymas (1995 m.). 

Konstitucinës teisës doktrina, kaip ir bendroji teisës doktrina, skirsto 
ástatymus pagal jø teisinæ galià – Konstitucija (taip pat jos pataisos ar ak-
tai, esantys sudëtine Konstitucijos dalimi), konstituciniai ar organiðkieji 
ástatymai (kurie nëra sudëtinë konstitucijos dalis) ir paprastieji ástatymai. 
Pagal jø galiojimà ástatymai gali bûti pastovûs ir laikini. Pagal reguliavimo 
pobûdá juos bandoma skirti á áprastus ástatymus, ástatymus–principus, ásta-
tymus–programas ir kt. Kai kuriose valstybëse yra ir ypatingieji ástatymai. 

                                            
1 Bieliūnas E. Europos þmogaus teisø konvencijos interpretavimas ir Lietuvos teisës tra-

dicijos // Teisës reforma Lietuvoje ir Lenkijoje ir Europos þmogaus teisiø konvencija. Vil-
nius, 1998. P. 42–65; Birmontienė T. Þmogaus teisës Lietuvos Respublikos Konstitucijoje // 
Konstitucija, þmogus, teisinë valstybë. Vilnius, 1998. P. 129–138; Birmontienė T. Þmogaus 
teisiø raida ir perspektyvos Lietuvoje // Jurisprudencija. T. 15(7). P. 66–72. 

2 2000 m. Europos Tarybos informacijos centras iðleido pirmàjá Europos þmogaus teisiø 
teismo sprendimø rinkiná lietuviðkai. Þr. Europos þmogaus teisiø teismo sprendimai. 1 d. 
Vilnius, 2000. 
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Pagal galiojimà tam tikroje teritorijoje federalinëse valstybëse gali bûti 
federaliniai ir federacijos subjektø ástatymai.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatyti pagrindiniai ástatymø 
leidybos principai ir reikalavimai ástatymams. Konstitucijos 7 str. nuro-
doma, kad galioja tik paskelbti ástatymai. 

Nagrinëdamas ástatymø vietà Lietuvos teisës sistemoje, Konstitucinis 
Teismas 1995 m. spalio 26 d. nutarime konstatavo: „Konstitucijos 67 
straipsnio 1 ir 2 punktuose yra átvirtinta, kad ástatymus leidþia Seimas. 
Ðalies teisës ðaltiniø sistemoje ástatymas yra pirminis teisës aktas, turintis 
aukðèiausiàjà teisinæ galià. Ði galia grindþiama tuo, kad tautos ágalioto 
ástatymø leidëjo – Seimo priimtame ástatyme iðreiðkiama tautos valia 
svarbiausiais visuomenës gyvenimo klausimais”. Ástatymø normos nustato 
bendro pobûdþio taisykles, o poástatyminiais teisës aktais jas galima deta-
lizuoti, reglamentuoti jø ágyvendinimo tvarkà. Tame paèiame nutarime 
Konstitucinis Teismas paþymëjo, kad demokratinëje visuomenëje priori-
tetas teikiamas þmogui, todël visa, kas susijæ su pagrindinëmis þmogaus 
teisëmis ir laisvëmis, reguliuojama ástatymais. Tai ir þmogaus teisiø bei 
laisviø patvirtinimas, ir jø turinio apibrëþimas, ir apsaugos bei gynimo 
teisinës garantijos, ir leistinas jø apribojimas, ir kt. 

Konstitucijos 68 str. numatyta, kad ástatymø leidybos iniciatyvos teisë 
priklauso Seimo nariams, Respublikos Prezidentui ir Vyriausybei. Ásta-
tymø leidybos iniciatyvos teisæ taip pat turi ir Lietuvos Respublikos pilie-
èiai. 50 tûkstanèiø pilieèiø, turinèiø rinkimø teisæ, gali teikti Seimui ásta-
tymo projektà, ir já Seimas privalo svarstyti (1998 m. buvo priimtas Pilie-
èiø ástatymø leidybos iniciatyvos ástatymas). 

Konstitucijos 69 str. nurodoma, kad ástatymai Seime priimami laikan-
tis ástatymo nustatytos procedûros. Jie laikomi priimtais, jeigu uþ juos 
balsavo dauguma Seimo nariø, dalyvaujanèiø posëdyje. Lietuvos Respub-
likos ástatymø nuostatos gali bûti priimamos ir referendumu. Seimo pri-
imti ástatymai ásigalioja po to, kai juos pasiraðo ir oficialiai paskelbia Lie-
tuvos Respublikos Prezidentas, jeigu paèiais ástatymais nenustatoma vë-
lesnë ásigaliojimo diena. Kitus Seimo priimtus aktus ir Seimo statutà pa-
siraðo Seimo Pirmininkas. Ðie aktai ásigalioja kità dienà po jø paskelbimo, 
jeigu paèiais aktais nenustatoma kita ásigaliojimo tvarka. 

Konstitucijos 71 str. nurodoma, kad Respublikos Prezidentas Seimo 
priimtà ástatymà ne vëliau kaip per deðimt dienø po áteikimo arba pasira-
ðo ir oficialiai paskelbia, arba motyvuotai gràþina Seimui pakartotinai 
svarstyti. Jeigu nurodytu laiku Seimo priimto ástatymo Respublikos Pre-
zidentas negràþina ir nepasiraðo, toks ástatymas ásigalioja po to, kai já pa-
siraðo ir oficialiai paskelbia Seimo Pirmininkas. Referendumu priimtà 
ástatymà ar kità aktà ne vëliau kaip per 5 dienas privalo pasiraðyti ir ofici-
aliai paskelbti Respublikos Prezidentas. Jeigu nurodytu laiku tokio ásta-
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tymo Respublikos Prezidentas nepasiraðo ir nepaskelbia, ástatymas ásiga-
lioja po to, kai já pasiraðo ir oficialiai paskelbia Seimo Pirmininkas. 

Ástatymai pagal jø priëmimo tvarkà gali bûti skirstomi á ástatymus, pri-
imtus Seime, ir ástatymus, priimtus referendumu. Ir Seimo, ir referendu-
mu priimti ástatymai turi tà paèià teisinæ galià, nors jø inicijavimo ir pri-
ëmimo bei ásigaliojimo tvarka skiriasi. Seimo ástatymo leidybos procedû-
ros yra detaliai aptartos vadovëlio skyriuje „Lietuvos Respublikos Sei-
mas”. 

Referendumo ástatymas buvo priimtas 1989 m., ir jo galiojimas yra 
pratæstas iki 2002 m. sausio 1 d. Ðiuo metu tik Lietuvos Respublikos 
Konstitucija yra priimta referendumu. Kiti bandymai referendumu priim-
ti ástatymines nuostatas buvo nesëkmingi. 

Referendumu priimamø ástatymø iniciatyvos teisë priklauso Seimui ir 
Lietuvos Respublikos pilieèiams. Seimas gali priimti sprendimà dël refe-
rendumo 1/3 Seimo nariø siûlymu, o pilieèiø tokia teisë gali bûti iðreikðta 
ne maþiau kaip trijø ðitø tûkstanèiø reikalavimu. Tokioms ástatyminëms 
nuostatoms bus referendumu pritarta, jeigu uþ jas pasisakys ne maþiau 
kaip pusë átrauktø á sàraðus pilieèiø. Ástatymo nuostatø priëmimo diena 
laikoma referendumo data, o toks ástatymas ásigalios kità dienà po jo pa-
skelbimo, kaip nurodoma Referendumo ástatymo 33 str. (ástatymas priim-
tas Seime ásigalioja jo paskelbimo „Valstybës þiniose” dienà, jeigu jame 
nenurodyta vëlesnë ásigaliojimo data. Ástatymo dël Ástatymø ir kitø teisës 
aktø skelbimo ir ásigaliojimo 4 str. 3 d. nurodoma, kad referendumu pri-
imtas ástatymas ásigalioja, kai já oficialiai pasiraðo ir „Valstybës þiniose” 
oficialiai paskelbia Respublikos Prezidentas, t.y. paskelbimo dienà, o ne 
kaip nurodyta Referendumo ástatyme – kità dienà po paskelbimo. Tokiø 
ástatymø neatitikimø neturëtø bûti). Referendumu priimtos ástatymø 
nuostatos gali bûti pakeistos ar panaikintos referendumu. Jeigu reikia 
skubiai padaryti referendumu priimtø ástatymø nuostatø pakeitimus, tai 
gali padaryti Seimas 2/3 visø Seimo nariø dauguma. Per 3 mënesius ðie 
pakeitimai turi bûti pateikiami tvirtinti referendumu.  

Aptariant ástatymus kaip konstitucinës teisës ðaltinius, svarbu ástaty-
mø, priimtø iki ásigaliojant Konstitucijai, tolesnis galiojimas. Lietuvos 
Respublikos ástatymo dël Lietuvos Respublikos ásigaliojimo tvarkos 2 str. 
nurodyta, kad ástatymai, kiti teisiniai aktai ar jø dalys, galiojæ Lietuvos 
Respublikos teritorijoje iki Lietuvos Respublikos Konstitucijos priëmi-
mo, galioja tiek, kiek jie neprieðtarauja Konstitucijai ir ðiam ástatymui, ir 
galios tol, kol nebus pripaþinti netekusiais galios ar suderinti su Konstitu-
cijos nuostatomis.  

Konstitucinis Teismas ne kartà yra atkreipæs dëmesá á tai, kad teisiniø 
santykiø subjektai negali atsidurti teisinio netikrumo bûsenoje. Dar iki 
nepriklausomybës atkûrimo Lietuvoje galiojusiø teisës aktø panaikinimo 
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procesas uþsitæsë. 1997 m. gruodþio 23 d. Seimas priëmë ástatymà, kuriuo 
nustatë, kad Lietuvoje laikinai pratæsiamas tik 13 ástatymø, priimtø iki 
1990 m. kovo 11 d., galiojimas. Taèiau ir praëjus ðiam terminui, ne visi 
ástatymai buvo pakeisti ir suderinti su Konstitucijos nuostatomis.  

1999 m. gruodþio 7 d. Seimas priëmë ástatymà dël Lietuvos Respubli-
kos teritorijoje galiojanèiø ástatymø, priimtø iki 1990 m. kovo 11 d., galio-
jimo laikino pratæsimo.  

2000 m. gruodþio 20 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanèiø 
ástatymø, priimtø iki 1990 kovo 11 d., galiojimo laikino pratæsimo ástaty-
mo 1 str. pakeitimo ástatymu dar kartà buvo nutarta deðimties ástatymø 
galiojimà laikinai pratæsti. Á ástatymø, kuriø galiojimas laikinai pratæsia-
mas, sàraðà buvo nutarta áraðyti: 

1) Lietuvos Respublikos baudþiamàjá kodeksà, priimtà 1961 m. bir-
þelio 26 d., su vëlesniais pakeitimais ir papildymais – iki 2003 m. 
sausio 1 d.; 

2) Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodeksà, priimtà 1961 
m. birþelio 26 d., su vëlesniais pakeitimais ir papildymais – iki 
2003 m. sausio 1 d.; 

3) Lietuvos Respublikos civiliná kodeksà, priimtà 1964 m. liepos 7 d., 
su vëlesniais pakeitimais ir papildymais – iki 2001 m. liepos 1 d.; 

4) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksà, priimtà 1964 m. 
liepos 7 d., su vëlesniais pakeitimais ir papildymais – iki 2001 m. 
liepos 1 d.; 

5) Lietuvos Respublikos santuokos ir ðeimos kodeksà, priimtà 1969 
m. liepos 16 d., su vëlesniais pakeitimais ir papildymais – iki 2001 
m. liepos 1 d.; 

6) Lietuvos Respublikos pataisos darbø kodeksà, priimtà 1971 m. 
liepos 15 d., su vëlesniais pakeitimais ir papildymais – iki 2003 m. 
sausio 1 d.; 

7) Lietuvos Respublikos darbo ástatymø kodeksà, priimtà 1972 m. 
birþelio 1 d., su vëlesniais pakeitimais ir papildymais – iki 2002 m. 
sausio 1 d.; 

8) Lietuvos Respublikos administraciniø teisës paþeidimø kodeksà, 
priimtà 1984 m. gruodþio 13 d., su vëlesniais pakeitimais ir papil-
dymais – iki 2003 m. sausio 1 d.; 

9) Lietuvos Respublikos referendumo ástatymà, priimtà 1989 m. lap-
krièio 3 d., su vëlesniais pakeitimais ir papildymais – iki 2002 m. 
sausio 1 d.;  

10) Lietuvos Respublikos tautiniø maþumø ástatymà, priimtà 1989 m. 
lapkrièio 23 d. – iki 2001 m. liepos 1 d. 

Dauguma ðiø kodeksø ir ástatymø yra ávairiø teisës ðakø ðaltiniai. Tie-
sioginiais konstitucinës teisës ðaltiniais reikia laikyti referendumo ir tau-
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tiniø maþumø ástatymus. 
Konstitucinës teisës klausimus reglamentuoja daugelis ástatymø. Ðtai 

keletas: Seimo rinkimø (1992 m.), Prezidento rinkimø (1992 m.), Prezi-
dento (1993 m.), Vyriausybës (1994 m.), Pilietybës (1991 m.), Visuome-
nës informavimo (1996 m.), Peticijø (1999 m.), Uþsienieèiø teisinës padë-
ties (1998 m.), Seimo kontrolieriø (1998 m.), Lobistinës veiklos (2000 
m.), Vietos savivaldos (1994 m.), Pilieèiø ástatymø leidybos iniciatyvos 
(1998 m.) ir kt. 

Teisinëje literatûroje kaip savarankiðki konstitucinës teisës ðaltiniai 
nurodomi parlamentø (ar jø rûmø) reglamentai ir statutai, kurie regu-
liuoja parlamento vidaus organizacijà ir darbo tvarkà. Pagal Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 76 str. Seimo struktûrà ir darbo tvarkà nustato 
Seimo statutas, kuris turi ástatymo galià. Vadinasi, Seimo statutas nuo 
ástatymø skiriasi ir reglamentuojamø santykiø pobûdþiu (jis reglamentuo-
ja Seimo nario statusà, Seimo struktûrà ir darbo tvarkà, ástatymø leidybos 
procesà, apkaltos procesà ir kt.), ir priëmimo, ásigaliojimo tvarka. Konsti-
tucijos 70 str. nurodyta, kad Seimo statutà pasiraðo ne Respublikos Pre-
zidentas, bet Seimo pirmininkas. Seimo statutas ásigalioja kità dienà po 
paskelbimo, jeigu jame nenustatyta vëlesnë ásigaliojimo data, o ne kaip 
kiti ástatymai, nuo jø paskelbimo (jeigu juose nenumatyta vëlesnë ásiga-
liojimo data). Seimo statuto negali vetuoti Respublikos Prezidentas, ka-
dangi jis jo nepasiraðo ir oficialiai nepaskelbia. Ðiuo metu galiojantis 
Seimo statutas buvo priimtas 1994 m. ir galioja 1998 m. redakcija. Seimo 
Statuto 262 str. numatyta, kad jo straipsniai gali bûti naikinami, papildo-
mi arba keièiami didesne nei pusë visø Seimo nariø dauguma (kiti ásta-
tymai yra keièiami Seimo nariø, dalyvaujanèiø posëdyje, dauguma). 

Galima iðskirti ástatymà, kuriuo tvirtinamas Valstybës biudþetas, nes 
jo inicijavimo, svarstymo ir keitimo tvarka kitokia nei kitø ástatymø. Vals-
tybës biudþeto projektà sudaro Vyriausybë ir pateikia Seimui ne vëliau 
kaip prieð 75 dienas iki biudþetiniø metø pabaigos. Svarstydamas biudþe-
to projektà, Seimas gali didinti iðlaidas tik nurodydamas ðiø iðlaidø finan-
savimo ðaltinius.Valstybës biudþetas keièiamas ta paèia tvarka, kuria su-
daromas, priimamas ir patvirtinamas.  

Aptariant ástatymus kaip konstitucinës teisës ðaltinius reikëtø iðskirti 
Naujàjá civiliná kodeksà, kuris ásigaliojo nuo 2001 m. liepos 1 d. Ðis mo-
dernus teisës aktas labai plaèiai interpretuoja civilinës teisës reguliuoja-
mà sritá ir apima nemaþai klausimø, susijusiø su ávairiais þmogaus teisiø 
aspektais. Þmogaus teisës yra ir labai svarbus konstitucinës teisës institu-
tas. Civiliniame kodekse formuluojama teisë á privatø gyvenimà ir jo slap-
tumà (2.23 str.), teisë á kûno nelieèiamumà ir vientisumà (2.25 str.), ne-
leistinumas apriboti fizinio asmens laisvës (2.26 str.), vaikø teisës, kai 
kurios pacientø teisës ir kt. Taigi svarbu yra nustatyti Naujojo civilinio 
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kodekso ir konstitucinës teisës ðaltiniø santyká. Konstitucinës teisës ðalti-
niø poþiûriu kodeksà reikëtø traktuoti kaip teisës aktà, nustatantá specia-
lias normas, reglamentuojanèias civilinius santykius ir dël to turintá pir-
mumà kitø ástatymø, nustatanèiø civilinius santykius, atþvilgiu. Naujasis 
civilinis kodeksas Seime buvo priimtas kaip paprastas, nors ir kodifikuo-
tas, ástatymas (jis neturi konstitucinio ástatymo statuso) ir yra keièiamas 
paprastu ástatymu. Todël kelia abejoniø kai kurios ðio kodekso 1.3. 
straipsnio „Civilinës teisës ðaltiniai” normos ir jø interpretavimas.  

Galima bûtø suabejoti kategoriðka civilinio kodekso 1.3. straipsnio 2 
dalies nuostata (jeigu yra ðio kodekso ir kitø ástatymø prieðtaravimø, tai-
komos ðio kodekso normos, iðskyrus atvejus, kai ðis kodeksas pirmenybæ 
suteikia kitø ástatymø normoms). Manytume, kad ástatymø konfliktas 
turëtø bûti sprendþiamas pasitelkus bendràsias teisës normø konkurenci-
jos taisykles.  

Abejojame, ar galima bûtø visiðkai pritarti tam, kad kodekse átvirti-
namas bendrasis principas, jog civilinio kodekso ir konkreèiø ástatymø 
prieðtaravimus bûtina spræsti civilinio kodekso naudai, taikant civilinio 
kodekso, o ne konkreèiø ástatymø normas1. Analizuodami minëto kodek-
so straipsnio 2 dalá (jeigu yra kodekso ir kitø ástatymø prieðtaravimai, 
turëtume taikyti kodekso normas), norëtume atkreipti dëmesá, kad Kons-
titucinis Teismas traktuotø civiliná kodeksà kaip ástatymà ir vertintø jo 
normø atitikimà Konstitucijai, o kai kuriø poástatyminiø teisës atþvilgiu – 
jø atitikimà kodekso normoms, bet nevertintø kitø ástatymø atitikimo 
civiliniam kodeksui. Norëtume atkreipti dëmesá, kad Lietuvos konstituci-
nës teisës doktrinoje ástatymø tarpusavio prieðtaravimas nëra priskiria-
mas konstitucinës kontrolës objektui.  

Kelia abejoniø ir tokie komentarai, kad „Vyriausybë ir kitos valstybës 
institucijos, pavyzdþiui, ministerijos, Lietuvos bankas ir kitos, gali priimti 
teisës aktus civilinës teisës klausimais tik CK ir kitø ástatymø nustatytais 
atvejais. Jeigu CK ar kitas ástatymas nenumato Vyriausybës ar kitos vals-
tybës institucijos teisës priimti teisës aktà tam tikrais tikslais, nei Vyriau-
sybë, nei kita valstybës institucija neturi teisës reglamentuoti civiliniø 
santykiø. Priimtus, tokius aktus bûtina pripaþinti prieðtaraujanèiais ásta-
tymui”2. Toks kategoriðkas nusistatymas poástatyminiø teisës aktø, ypaè 
Vyriausybës nutarimø atþvilgiu, galëtø prieðtarauti Konstitucijos nor-
moms, kadangi Vyriausybës galia leisti poástatyminius aktus kyla ið Kons-
titucijos 94 straipsnio, kuriame nurodoma, kad Vyriausybë tvarko kraðto 
reikalus, saugo Lietuvos Respublikos teritorijos nelieèiamybæ, garantuoja 
valstybës saugumà ir vieðàjà tvarkà; vykdo ástatymus ir Seimo nutarimus 
                                            

1 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga: Bendrosios nuosta-
tos. Vilnius, 2001. P. 71. 

2 Ten pat.P. 72.) 



I skyrius 80 

dël ástatymø ágyvendinimo, taip pat Respublikos Prezidento dekretus ir 
kt. Vyriausybë valstybës valdymo klausimus sprendþia priimdama nuta-
rimus (Konstitucijos 95 str.). Nepaisant plataus kodekso reguliuojamø 
santykiø rato ir kai kuriø nuostatø detalizavimo, abejotina, ar tikrai apsi-
eisime be Vyriausybës nutarimø ir kitø papildomø ástatymø, reglamen-
tuojant, pavyzdþiui, vaikø globà ir kt., nors tiesiogiai toks galimas regla-
mentavimas konkreèiai nebus ávardintas. Svarbu, kad kiti teisës aktai, 
detalizuojantys atskiras nuostatas, neiðkreiptø kodekso normø. Vargu ar 
galime ásivaizduoti civiliná kodeksà kaip teisës aktà, apribojantá konstitu-
cines Seimo ástatymø leidybos ir Vyriausybës galias.  

Naujojo civilinio kodekso 1.3 straipsnyje „Civilinës teisës ðaltiniai” 4 
dalyje teismams formuluojami ágaliojimai, kuriø nenumato Konstitucija – 
kad teismas turi teisæ pripaþinti negaliojanèiu Civiliniam kodeksui ar ki-
tam ástatymui prieðtaraujantá teisës aktà ar jo dalá, jeigu ðio akto ir Kons-
titucijos ar ástatymø atitikimo kontrolë neáeina á Konstitucinio Teismo 
kompetencijà; teismas, pripaþinæs toká teisës aktà negaliojanèiu, spren-
dimo nuoraðà per tris dienas privalo nusiøsti teisës aktà priëmusiai insti-
tucijai ar pareigûnui; ásiteisëjæs teismo sprendimas skelbiamas „Valstybës 
þiniose”. Kelia dideliø abejoniø ðiø kodekso nuostatø taikymas, nepaþei-
dþiant Konstitucijoje formuluojamø teismo galiø, kadangi jos suteikia 
teismui teisæ pripaþinti negaliojanèiais poástatyminius aktus – to nenuma-
to Konstitucija. Pagrástas atskiro poástatyminio teisës akto netaikymas 
konkreèioje byloje negali bûti prilyginamas jo teisinës galios panaikini-
mui. (Konstitucijos 109 straipsnyje nurodoma, kad teisingumà vykdo tik 
teismai, kad teisëjai, nagrinëdami bylas, klauso tik ástatymo; Konstitucijos 
110 straipsnyje nurodoma, kad teisëjas negali taikyti ástatymo, kuris 
prieðtarauja Konstitucijai; tais atvejais , kai yra pagrindo manyti, kad ásta-
tymas ar kitas teisinis aktas, kuris turëtø bûti taikomas konkreèioje bylo-
je, prieðtarauja Konstitucijai, teisëjas sustabdo ðios bylos nagrinëjimà ir 
kreipiasi á konstituciná Teismà, praðydamas spræsti, arba ðis ástatymas ar 
kitas teisinis aktas atitinka Konstitucijà).  

Kai kuriose valstybëse egzistuoja vadinamoji deleguojama ástatymø 
leidyba, kai parlamentas paveda vyriausybei reglamentuoti tam tikrà 
klausimà, priskirtà ástatymø kompetencijai. Tokie vyriausybës aktai turi 
ástatymo galià. Daþniausiai parlamentas priima ástatymà, formuluojantá 
bendruosius principus, o juos detalizuoti paveda Vyriausybei. Kai kuriø 
ðaliø konstitucijose numatyta vadinamoji deleguojama ástatymø leidyba 
(Prancûzijoje, Austrijoje, Italijoje ir kt.).  

Lietuvos Konstitucijoje ástatymø leidybos delegavimas nenumatytas. 
Taèiau kartais ástatymø leidëjas ástatymu suteikia Vyriausybei teisæ reg-
lamentuoti tam tikrus klausimus, kurie turëtø bûti reglamentuojami ásta-
tymu. Konstitucinis Teismas ne kartà nagrinëjo klausimà, ar Seimas gali 
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pavesti Vyriausybei reguliuoti santykius, kurie turi bûti reglamentuoti 
ástatymu ir pasisakë prieð tokià galimybæ. Jis pabrëþë, kad Lietuvos Res-
publikos Konstitucijoje ástatymø leidybos delegavimas nenumatytas, to-
dël Vyriausybë gali priimti tik poástatyminius aktus. „Teisës leisti ástaty-
mus delegavimas Vyriausybei turi bûti <···> pagrástas valstybës konstitu-
cijoje átvirtintomis nuostatomis” (Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo 1995 m. spalio 26 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas 1996 m. 
lapkrièio 12 d. nutarime paþymëjo, kad Vyriausybës priimti teisës aktai 
savo galia ástatymui neprilygsta, su ástatymu konkuruoti ar jo pakeisti 
negali. Prieð deleguojamà ástatymø leidybà Konstitucinis Teismas pasisa-
kë ir 1996 m. gruodþio 19 d. nutarime. 

 
 

2.7. Poástatyminiai aktai konstitucinëje teisëje 
 

Konstitucinës teisës ðaltiniais galima laikyti ir poástatyminius normi-
nius teisës aktus. Jie gali bûti skirstomi á Seimo nutarimus, Respublikos 
Prezidento dekretus Vyriausybës nutarimus, ministerijø ir kitø valstybës 
institucijø teisës aktus (instrukcijas ir kt.), turinèius norminá pobûdá. Sa-
vivaldos institucijø aktai, kaip jau esame minëjæ, nelaikytini konstitucinës 
teisës ðaltiniais. 

Paþymëtina, kad poástatyminis teisës aktas yra ástatymo nustatytais 
pagrindais ir tvarka kompetentingos institucijos priimtas aktas. Kaip pa-
þymëta 1994 m. sausio 19 d. Konstitucinio Teismo nutarime, poástatymi-
niu aktu „realizuojamos ástatymo normos, taèiau toks teisës aktas negali 
pakeisti paties ástatymo ir sukurti naujø bendro pobûdþio teisës normø, 
kurios savo galia konkuruotø su ástatymo normomis”. 

Kaip ir ástatymø, poástatyminiø aktø, priimtø dar iki nepriklausomy-
bës atkûrimo, galiojimas këlë rimtø problemø. 1997 m. gruodþio 23 d. 
Seimas priëmë ástatymà dël Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanèiø 
teisës aktø, priimtø iki 1990 m. kovo 11 d., pripaþinimo netekusiais ga-
lios. Jame buvo numatyta, kad nuo 1998 m. gruodþio 31 d. neteks galios 
visi Lietuvoje galiojantys poástatyminiai aktai, priimti iki 1990 m. kovo 11 
d. Vyriausybë priëmë 1998 m. gruodþio 14 d. nutarimà, taèiau ði proble-
ma nebuvo iðspræsta. Pasirodo, kad tokiø aktø yra net keli tûkstanèiai. V. 
Sinkevièius pagrástai abejoja, kad konstitucingumo poþiûriu yra ádomi ne 
pati vis dar galiojanèiø teisës aktø gausa, o kitas klausimas: ar remiantis 
Konstitucija galima teigti, kad Lietuvoje galioja ir tie iki nepriklausomy-
bës atkûrimo priimti poástatyminiai teisës aktai, kuriø tekstø valstybine 
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kalba nëra1. 1999 m. gruodþio 7 d. buvo priimtas ástatymas dël minëto 
1997 m. gruodþio 23 d. ástatymo pakeitimo ir papildymo, kuriame nuro-
doma, kad nuo 1999 m. gruodþio 31 d. netenka galios Lietuvos Respubli-
kos teritorijoje galiojantys norminiai teisës aktai, priimti iki 1990 m. kovo 
11 d., iðskyrus tuos, kuriø galiojimas Vyriausybës gali bûti pratæsiamas jos 
nustatyta tvarka ir terminais. Vyriausybë priëmë 1999 m. gruodþio 20 d. 
nutarimà dël Poástatyminiø norminiø teisës aktø, priimtø iki 1990 m. ko-
vo 11 d., galiojimo pratæsimo tvarkos, kuriame numatë galutiná tokiø aktø 
galiojimo terminà – 2001 m. sausio 1 d. Ministerijos, Vyriausybës ástaigos 
ir kitos valstybës valdymo institucijos turëjo sudaryti jø reguliavimo srity-
je vis dar taikomø tokiø teisës aktø sàraðus ir pateikti juos specialiai su-
darytai koordinavimo komisijai.  

Taèiau Vyriausybei 2000 m. gruodþio 27 d. nutarimu teko vël kore-
guoti poástatyminiø norminiø teisës aktø, priimtø iki 1990 m. kovo 11 d., 
galiojimo pratæsimà. Ðiuo Vyriausybës nutarimu buvo nutarta, kad teisës 
aktø, áraðytø á institucijø vadovø patvirtintus sàraðus, galiojimas pratæsia-
mas ne ilgiau kaip iki 2002 m. sausio 1 d. 

Poástatyminiai teisës aktai sudaro labai didelæ teisës ðaltiniø dalá. Ne 
visi nutarimai ar sprendimai yra konstitucinës teisës ðaltiniai, o tik tie, 
kurie yra norminio pobûdþio ir reglamentuoja konstitucinës teisës regu-
liuojamus klausimus. 

Seimo nutarimai yra priimami Seimo posëdyje dalyvaujanèiø Seimo 
nariø balsø dauguma. Kiti Seimo priimami aktai – rezoliucijos, kreipi-
maisi, deklaracijos, nenorminiai nutarimai ir kt. – yra priskiriami nenor-
miniams aktams. Kaip nurodoma Seimo statuto 182 str., Seimo rezoliuci-
ja yra nenorminis aktas. Jis priimamas siekiant patvirtinti raðtu Seimo 
nuomonæ tam tikru valstybei svarbiu klausimu. 

Aptariant Prezidento dekretus kaip konstitucinës teisës ðaltinius, at-
kreipiame dëmesá, kad nedaug jø yra norminio pobûdþio. Konstitucijos 
85 str. nurodoma, kad Respublikos Prezidentas, ágyvendindamas jam 
suteiktus ágaliojimus, leidþia aktus–dekretus. Kai kuriais Konstitucijoje 
numatytais atvejais Respublikos Prezidento dekretai yra kontrasignuo-
jami. Paprastai Prezidento dekretai yra teisës taikymo aktai, taèiau kar-
tais, kai Prezidentas dekretu sudaro komisijà ir tvirtina jos veiklos nuo-
status (pvz.: vykdant Konstitucijoje numatytà malonës teikimo nuteistie-
siems funkcijà ar teikiant Lietuvos Respublikos pilietybæ). Galima disku-
tuoti dël Respublikos Prezidento dekretø, kuriais teikiamos pataisos ir 
papildymai Seimo priimtiems ástatymams, prigimties, kadangi juose for-
muluojamos teisës normos, nors juos galima traktuoti ir tik kaip ástatymø 

                                            
1 Sinkevičius V. Konstitucinio Teismo nutarimø átaka ástatymø leidybai // Konstitucinë 

justicija ir ateitis. Vilnius, 1998. P. 210–219. 
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leidybos proceso stadijà, kuri yra áforminama dekretu.  
Detalizuodama ástatymø nuostatas, Vyriausybë priima daug nutarimø, 

kurie átakoja valstybës institucijø veiklà, sprendþia kai kuriuos pilietybës, 
uþsienieèiø teisinës padëties ir kitus klausimus. Ministro Pirmininko po-
tvarkiai paprastai yra teisës taikymo aktai. 

Kaip vienà ið konstitucinës teisës poástatyminiø teisës aktø rûðiø galë-
tume iðskirti ir Vyriausiosios rinkimø komisijos sprendimus, kuriais yra 
nustatoma rinkimø biuleteniø, kitø rinkimuose naudojamø dokumentø 
forma, jø pildymo tvarka, rinkëjø sàraðø sudarymo tvarka, forma ir nau-
dojimo tvarka, rinkimø agitacijai skirtø laidø Lietuvos nacionaliniame 
radijuje ir televizijoje rengimo taisyklës ir kt.  
 
 
2.8. Fakultatyviniai konstitucinës teisës ðaltiniai:  
problemos ir diskusijos 
 

Ðie konstitucinës teisës ðaltiniai yra problematiðki. Teisinëje literatû-
roje vieni autoriai jø paprasèiausiai nepastebi, kiti pripaþásta tik kai ku-
riuos ðios rûðies teisës ðaltinius, bet nepripaþásta kitø, treti kalba apie 
ðiuos ðaltinius kaip apie bûdingus tik atskiroms pasaulio ðalims.  

Ir vis dëlto neigti jø reikðmës, net ir minimalios, konstitucinëje teisëje 
negalime. Jau minëjome, kad fakultatyviniais konstitucinës teisës ðalti-
niais galima laikyti ir teisminæ praktikà, teisës principus, paproèius ar 
doktrinà. Jie tik papildo kitø teisës ðaltiniø átvirtintà reguliavimà. 

Teisminës praktikos, iðskyrus Konstitucinio Teismo, vaidmuo Lietu-
vos konstitucinës teisës ðaltiniø sistemoje nëra nagrinëjamas. Konstituci-
nio Teismo aktai yra savarankiðki teisës ðaltiniai. Juos jau aptarëme. Tei-
smø praktika galëtø bûti vertinama kaip fakultatyvinis teisës ðaltinis. 
Neretai teismai, taikydami ástatymus, interpretuoja konstitucinës teisës 
normas (rinkimø teisëje, sprendþiant ávairius þmogaus teisiø klausimus ir 
kt.). Vienoda teismø praktika padëtø tinkamai realizuoti konstitucinës 
teisës nuostatas.  

Pagal Teismø ástatymo 20 str. Aukðèiausiojo Teismo Senato kompe-
tencijai yra priskiriama analizuoti teismø praktikà nagrinëjant konkreèiø 
kategorijø bylas ir aprobuoti teismø praktikos apibendrinimo apþvalgø 
skelbimà Lietuvos Aukðèiausiojo teismo biuletenyje. Lietuvos Aukðèiau-
siojo teismo statute nurodoma, kad Aukðèiausiasis teismas formuoja vie-
nodà teismø praktikà taikant ástatymus. Á Aukðèiausiojo teismo senato 
sprendimuose ir Senato aprobuotuose teismø sprendimuose esanèius 
ástatymo taikymo iðaiðkinimus turi atsiþvelgti teismai, valstybinës ir kitos 
institucijos, taip pat kiti subjektai taikydami tuos paèius ástatymus. Aukð-
èiausiojo teismo senato sprendimai, Senato aprobuoti teismø sprendimai 
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bei ástatymø taikymo teismø praktikoje apibendrinimo rezultatai skel-
biami Aukðèiausiojo teismo biuletenyje. Taigi Aukðèiausiojo teismo sena-
to sprendimai ir Senato aprobuoti teismø sprendimai gali bûti traktuoja-
mi kaip fakultatyvinis teisës ðaltinis. 

Paproèiai kontinentinës konstitucinës teisës teorijos poþiûriu nesuda-
ro svarbaus konstitucinës teisës ðaltinio ir gali bûti traktuojami kaip fa-
kultatyvinis ðaltinis. Teisës moksle skirtingai suprantama teisinio papro-
èio reikðmë. Kai kurie mokslininkai já priskiria svarbiems teisës ðalti-
niams, pvz.: sociologinë ir istorinë teisës mokyklos. Pozityvizmo teorijos 
atstovai mano, kad tai atgyvenæs, neturintis teisinës reikðmës, ðaltinis; 
pagrindiniu teisës ðaltiniu jie laiko teisës norminá aktà.  

Konstitucinio paproèio samprata gali bûti ávairiai formuluojama. 
Konstitucinis paprotys gali bûti suprantamas kaip bendra elgesio taisyklë, 
kuri reglamentuoja konstitucinius teisinius santykius, susijusius su valsty-
bës valdþios ágyvendinimu kaip daug kartø pasikartojantá veiksmà, isto-
riðkai susiformavusá. Paprastai jis neturi teisminës gynybos, taèiau nereið-
kia, kad, nagrinëjant bylà teisme, á já nebus atsiþvelgta. Tai, kad tam tikra 
taisyklë bus pripaþinta konstituciniu paproèiu, turi bûti arba konstitucinio 
teisinio santykio dalyviø pritarimas, arba valstybës sankcionavimas. Kons-
titucinis paprotys paprastai suprantamas dviem prasmëm: kaip konstitu-
cinë konvencija (susitarimas – constitutional convention) ir kaip paprotys.  

Konstitucinës konvencijos plaèiai paplitusios Didþiojoje Britanijoje ir 
yra svarbus jos konstitucinës teisës ðaltinis. Kaip pavyzdá galëtume pa-
teikti taisyklæ, kad partija, laimëjusi rinkimus, turinti daugumà Ben-
druomeniø rûmuose, turi teisæ, kad jos lyderiai taptø kabineto nariais, o 
átakingiausias lyderis – turëtø tapti premjeru arba kabineto vadovu ir kt.1. 
Konstitucinës konvencijos reglamentuoja daugelá Didþiosios Britanijos 
valstybës valdþios ágyvendinimo srièiø, monarchijos, parlamento ir vyk-
domosios valdþios santykius. 

Kita svarbi paproèiø rûðis – parlamento veikloje susiklostæs elgesys, 
ágavæs privalomà pobûdá.  

Konstitucinis paprotys Lietuvos teisëje dar tik klostosi, dar nëra pa-
kankamai plaèiai diskutuojamas teisës moksle. Atrodo, kai kurias konsti-
tuciniø paproèiø uþuomazgas jau galima áþvelgti2. Taèiau kitose teisës 
srityse jis jau ágauna oficialaus teisës ðaltinio statusà, pvz.: naujajame Lie-
tuvos Respublikos civiliniame kodekse nurodoma, kad ástatymø ar sutar-
èiø nustatytais atvejais civiliniai santykiai reglamentuojami pagal papro-
èius; paproèiai netaikomi, jeigu jie prieðtarauja imperatyvioms ástatymo 

                                            
1 Dicey A. V. Konstitucinës teisës studijø ávadas. Vilnius, 1998. P. 281–282. 
2 Þr. Vaitiekienė E., Mesonis G. Konstituciniai paproèiai nacionalinëje teisës sistemoje // 

Jurisprudencija. 1999. Nr. 14(6). P. 43–49. 
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normoms arba sàþiningumo, protingumo ar teisingumo principams (1.4 str.). 
Konstitucinës teisës ðaltiniams turëtø bûti priskiriami ir visuotinai 

pripaþinti bendrieji teisës principai. Tai lygiateisiðkumo, teisinio tikru-
mo, proporcingumo, teisëtø lûkesèiø, þmogaus teisiø ir kt. principai. Tais 
atvejais, kai ðie principai átvirtinti Konstitucijoje ar iðvesti ið jos principø 
sistemos, jais remiamasi kaip konstituciniais principais.  

Teisës principai kaip teisëto elgesio kriterijai pripaþástami teisës ðalti-
niu kitose teisës ðakose ir yra ávardyti ir naujajame Lietuvos Respublikos 
civiliniame kodekse (civilinio kodekso 1.5. str. minima, kad kai ástatymai 
nedraudþia civiliniø teisiniø santykiø subjektams ðaliø susitarimu nustaty-
ti tarpusavio teisiø ir pareigø, ðie subjektai turi vadovautis teisingumo, 
protingumo ir sàþiningumo principais; teismas, aiðkindamas ástatymus ir 
juos taikydamas, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sàþinin-
gumo principais). Konstitucinio Teismo praktikoje yra vadovautasi minë-
tais teisës principais.  

Nemaþa diskusijø kyla ir dël doktrinos kaip konstitucinës teisës ðalti-
nio. Paprastai neneigiama doktrinos átaka konstitucinei teisei, taèiau re-
tai kada ji yra pripaþástama kaip oficialus teisës ðaltinis (toks, kaip kad 
romënø civilinëje teisëje). Antai Anglijos konstitucinë teisë (skirtingai 
nuo Ðkotijos teisës) taip pat nepripaþásta doktrinos (teisinës literatûros) 
kaip teisës ðaltinio1, taèiau pripaþástama þymiø teisës autoritetø nuomo-
nës, iðsakytos jø mokslo darbuose, reikðmë ir átaka teismø sprendimams, 
ypaè tais atvejais, kai ástatymo (statuto) nuostatos nebuvo interpretuotos 
ir nebuvo tam tikro teismo sprendimo. 

Lietuvos konstitucinës teisës mokslo vystymasis daro átakà teisës vys-
tymuisi, ypaè tai pasakytina apie M. Römerio mokslo darbø reikðmæ. 
Ðiuo metu publikuojama daug straipsniø ávairiais konstitucinës teisës 
klausimais. Konstitucinës teisës doktrina vystoma ir Lietuvos Respubli-
kos Konstitucinio Teismo iðvadose, ir nutarimuose.  

Konstitucinës teisës teorijoje plaèiai pripaþintas precedentas kaip 
konstitucinës teisës ðaltinis, bûdingas bendrosios teisës tradicijai. Prece-
dentas kaip konstitucinës teisës ðaltinis plaèiai paplitæs JAV, Anglijoje ir 
kai kuriose kitose valstybëse. Precedento taikymo taisyklës ir jo vaidmuo 
ávairiose valstybëse skirtingas. Precedentas nëra Lietuvos konstitucinës 
teisës ðaltinis, iðskyrus Europos þmogaus teisiø teismo formuluojamus 
precedentus, kadangi jie sudaro Europos þmogaus teisiø konvencijos ju-
risprudencijà. 

1995 m. birþelio 12 d. Lietuva su Europos Sàjunga (Europos Bendri-
jomis) pasiraðë Europos (asociacijos) sutartá, kurios 69 str. nurodoma, 

                                            
1 Bradley A. W. and Ewing K. D. Constitutional and adminstrative law. Twelve edition. 

Longman, 1998. P. 32. 
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kad Lietuva sieks savo ástatymus palaipsniui suderinti su Bendrijø teise. 
Ðiuo metu vyksta spartus Lietuvos teisës harmonizavimo procesas.  

Europos Sàjungos teisë ateityje, Lietuvai tapus Europos Sàjungos na-
re, bus svarbus teisës ðaltinis, kadangi Europos Sàjungos teisë turi pir-
mumà nacionalinës teisës atþvilgiu. Konstitucinë teisë yra viena ið sudë-
tingiausiø srièiø, kurioje valstybës siekia iðlaikyti savo valstybingumo tra-
dicijà. Kai kurios valstybës, stodamos á Europos Sàjungà, turëjo keisti 
konstitucijos nuostatas. Lietuvos Respublikos Konstitucija taip pat turëtø 
bûti keièiama. Ðiuo metu yra vartojamas ir Europos Sàjungos konstituci-
nës teisës terminas. Europos Sàjungos konstitucinæ teisæ sudaro Europos 
Sàjungos steigimo sutartys, jas keièianèios ir papildanèios sutartys ir vals-
tybiø stojimo sutartys.  

Konstitucinëje teisëje teisës ðaltiniø konkurencijos atveju taikomos 
bendros teisës teorijos taisyklës. Visø pirma atsiþvelgiama á teisës akto 
padëtá teisës aktø hierarchijoje – aukðtesnës teisinës galios aktas turi pri-
oritetà; vadovaujamasi bendrais principais, kad „lex specialis derogat legi 
generalis, lex posterior derogat legi priori”.  
 
 
 
3 poskyris 
KONSTITUCINËS TEISËS MOKSLAS. KONSTITUCINË TEISË  
KAIP MOKYMO DALYKAS 

 
 
 

3.1. Konstitucinës teisës mokslo sàvoka. Konstitucinës teisës mokslo  
       metodai ir ðaltiniai 
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3.4. Konstitucinë teisë kaip studijø disciplina 
 
 
3.1. Konstitucinës teisës mokslo sàvoka. Konstitucinës teisës mokslo  
       metodai ir ðaltiniai 
 

Konstitucinës teisës mokslas yra viena ið teisës mokslo srièiø. Moksli-
ninkø konstitucininkø tyrinëjimo objektas – konstitucinë teisinë tikrovë. 
Tai konstitucinës teisinës idëjos, konstitucinës teisës normos ir principai, 
institutai, taip pat konstituciniai teisiniai santykiai. 

Konstitucinës teisës mokslà galima apibûdinti kaip ávairiø idëjø, pa-
þiûrø, koncepcijø ar teorijø, aiðkinanèiø konstitucinæ teisinæ tikrovæ, vi-
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sumà. Ðios idëjos, teorijos ar koncepcijos yra dëstomos monografijose ir 
vadovëliuose, konstitucinës teisës aktø komentaruose, straipsniuose ir 
praneðimuose, moksliniø konferencijø ir seminarø medþiagoje ir t.t. Ði 
teisinës tikrovës sritis daþnai apibûdinama terminu „doktrina”. 

Konstitucinë teisinë tikrovë ávairiø autoriø vertinama nevienodai. 
Neretai siekiama viena teorija paneigti kità teorijà. Paþymëtina, kad skir-
tingø koncepcijø, teorijø, poþiûriø susidûrimuose atskleidþiamos naujos 
teisinës tikrovës pusës. Toks yra mokslinio paþinimo kelias. 

Mokslininkai konstitucininkai tyrinëja ir vertina ávairias konstitucinës 
teisinës tikrovës sritis. Visø pirma jie nagrinëja jau suformuluotas idëjas, 
koncepcijas ir teorijas apie konstitucinës teisës esmæ, atskirus konstituci-
nës teisës klausimus, jø pagrástumà, taip pat ðiø idëjø ir teorijø ágyvendi-
nimà teisës normomis bei teisinëje praktikoje. Konstitucinës teisës moks-
lo atstovai ypatingà reikðmæ skiria konstitucinio teisinio reguliavimo ty-
rimams. Jie nagrinëja konstitucinës teisës normas ir principus, iðdëstytus 
ávairiuose konstitucinës teisës ðaltiniuose (konstitucijose, ástatymuose ir 
poástatyminiuose aktuose ir t.t.), studijuoja konstitucijos ir konstituciniø 
ástatymø, kitø teisës aktø turiná, formà, aiðkinasi konstitucinio teisinio 
reguliavimo ypatumus, tyrinëja ðiø aktø priëmimo ir pataisø procesà ir t.t. 
Konstitucinës teisës mokslas tiria konstitucinës teisës institutus, jø raidà, 
taip pat ðiø institutø funkcionavimo ypatumus. Konstitucinës teisës 
mokslas vertina konstitucinës teisës aktuose átvirtintus asmens teisinio 
statuso pagrindus, valstybës organizacijos ir funkcionavimo pagrindines 
problemas, asmens santykiø su valstybe pagrindus. 

Konstitucinës teisës mokslas taip pat analizuoja ir konstitucinës teisës 
normø ágyvendinimo praktikà, vertina konstitucinius teisinius santykius, 
susiklosèiusius realizuojant konstitucines normas. Konstitucinës teisës 
mokslo atstovus domina, ar realûs konstituciniai teisiniai santykiai atitin-
ka teisës normas bei jø atsiradimà lëmusias teisines idëjas. Paþymëtina, 
kad konstitucininkø akiratyje nuolatos yra garsiosios teisinës triados (tei-
siniø idëjø, teisës normø ir teisiniø santykiø) sàveikos klausimai. Konsti-
tucinës teisës mokslas vertina ir esamà konstitucinæ tikrovæ, ir jos forma-
vimàsi praeityje, taip pat ir jos ateities perspektyvas. 

Konstituciniø teisiniø tyrinëjimø tikslas – atskleisti konstituciniø teisi-
niø idëjø, teisës normø bei konstitucinës teisinës praktikos esmæ, vysty-
mosi dësningumus ir ypatumus, raidos tendencijas. 

Mokslininkams konstitucininkams rûpi ir konstitucinës teisës teorijos 
bendros problemos, ir konkreèios ðalies konstitucinë teisinë tikrovë. 
Konstitucinës teisës mokslo atstovams Lietuvoje svarbiausia – ðalies 
konstitucinë teisë, nors nagrinëdami konstituciná teisiná reguliavimà, jie 
daþnai lygina Lietuvos konstitucinæ teisæ su uþsienio ðaliø konstitucine 
teise. Be to, mokslininkai tiria atskirus konstitucinës teisës institutus, 
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tokius kaip konstitucinë kontrolë, pilietybë, asmens konstitucinës teisës ir 
laisvës, ástatymø leidþiamàjà, vykdomàjà ir teisminæ valdþias ir kt. 

Galima kalbëti apie konstitucinës teisës mokslà ir Lietuvoje, ir pasau-
lyje. Visuotinai pripaþástama prancûzø, vokieèiø, britø, amerikieèiø, italø 
ar ispanø konstitucininkø darbø svarba. Ðiuose darbuose atsispindi Vaka-
rø teisinës civilizacijos, kuriai priklauso ir Lietuva, teisinës minties pasie-
kimai. Mums turëtø bûti ypaè ádomûs Vidurio ir Rytø Europos ðaliø 
konstitucinës teisës tyrinëtojø darbai. Dël ðio regiono ðaliø konstitucinës 
ir politinës raidos panaðumø tokie tyrimai yra svarbûs ir praktiniu poþiûriu. 

Konstitucinës teisës moksle yra vartojami ávairûs specialieji tyrimo 
metodai. Visø pirma – teisinė analizė. Teisinës analizës metodu atsklei-
dþiama tiriamø teisës normø, principø, institutø esmë, aiðkinamas teisi-
nio reguliavimo turinys. Ðiuo metodu naudojamasi siekiant paþinti teisæ. 
Remiantis juo, galima apraðyti, sisteminti, apibendrinti, klasifikuoti ir 
iðdëstyti teisines þinias. 

Konstitucinës teisës moksle taip pat svarbus sisteminis metodas, sutei-
kiantis galimybæ konstitucinæ teisæ tirti kaip teisinës sistemos sudëtiná 
elementà, atskleidþiantis ðio teisinio reiðkinio vietà teisinës tikrovës si-
stemoje, leidþiantis suprasti ávairiø ðios sistemos elementø sàveikà. 

Konstitucinës teisës moksle vartojamas ir istorinis metodas. Ðis meto-
das atskleidþia konstituciniø teisiniø reiðkiniø istorinæ raidà, vystymosi 
ypatumus. Tai padeda numatyti tam tikrø teisiniø reiðkiniø tolesnës plë-
totës perspektyvas. 

Lyginamosios teisėtyros metodas irgi plaèiai taikomas ðioje teisës moks-
lo srityje. Tai konstitucinës teisës reiðkiniø paþinimas juos palyginant. Tik 
palyginant ávairiø ðaliø konstitucinius teisinius institutus, galima rasti tin-
kamiausiai ir efektyviausiai tam tikromis sàlygomis funkcionuojantá mo-
delá, suvokti tam tikro teisinio reguliavimo modelio ypatumus, konstitu-
cinës praktikos specifikà. Ðiuo metu palyginamieji tyrimai (konstitucinë 
komparatyvistika) ypaè populiarûs. Tai ne vien teisinë mada, bet ir sie-
kimas konkreèios ðalies teisæ suvokti plaèiame pasauliniø procesø kon-
tekste. 

Mokslininkai konstitucininkai taip pat vartoja statistinį metodą, pade-
dantá suprasti teisës normø efektyvumà. Be to, taikomi ir ávairûs sociolo-
giniai metodai. Jais siekiama iðtirti konstitucinës teisës institutø reguliuo-
jamus santykius, konkretaus teisinio reguliavimo tinkamumà ir rezultaty-
vumà, visuomenës poþiûrá á tam tikrà konstituciná teisiná reiðkiná. Ðiais 
metodais vertinant teisës ágyvendinimà visuomenëje, padedama spræsti 
sudëtingas teisines problemas, taip pat laiku atskleisti ir naujø sprendimø 
bûtinybæ ir pan. 

Konstitucinës teisinës tikrovës tyrimo pagrindas – ávairûs tyrimo ðalti-
niai. Pirma, tai teisës mokslininkø (ir Lietuvos, ir uþsienio ðaliø) darbai. 
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Antra, tai Lietuvos Respublikos Konstitucijos tekstas – svarbiausias kons-
titucinës teisës ðaltinis, kuriame iðdëstyti valstybës organizacijos ir funk-
cionavimo pagrindai, konstituciná asmens statusà apibrëþianèios normos. 
Tai ir Lietuvos ástatymai, ir poástatyminiai aktai, kiti konstitucinës teisës 
ðaltiniai, taip pat ir uþsienio ðaliø konstitucinës teisës ðaltiniai, kuriais 
átvirtintos konstitucinës teisës normos. Treèia, tai konstitucinë praktika, 
teisiniø idëjø ir normø ágyvendinimas. 

Mokslininkai nagrinëja ávairias konstitucinës teisës problemas. Savo 
poþiûrius jie dësto monografijose ir vadovëliuose, straipsniuose. Jie kri-
tiðkai vertina ávairias teisines kategorijas ir institutus. Mokslininkai disku-
tuoja, vienas idëjas atmesdami, kitas formuodami naujai. Taip tiesiami 
keliai á ávairiø teisiniø reiðkiniø naujà suvokimà, siûlomos naujos teisiniø 
reiðkiniø sampratos. Atliktø mokslo darbø vertinimas yra svarbi moksli-
nio paþinimo sritis. 

Konstitucija ir kiti konstitucinës teisës norminiai aktai – taip pat svar-
bus konstitucinës teisës mokslo tyrimo ðaltinis. Tik moksliðkai ávertinus 
teisiná reguliavimà, galima teisingai taikyti normas, jomis remiantis ágy-
vendinti savo teises. Mokslo tyrimai padeda tobulinti teisës normas, jas 
keisti. Mokslo rekomendacijø nepaisymas brangiai kainuoja visuomenei, 
kai vienas netikæs reguliavimas keièiamas kitu, ne kà veiksmingesniu. 
Mokslo rekomendacijos padeda rasti „gyvybingà” teisiná reguliavimà, 
atitinkantá visuomenës raidos tendencijas ir padedantá visuomenei þengti 
á prieká. Tai ypaè aktualu naujø demokratijø valstybinës veiklos praktikai. 
Todël teisëkûros procese mokslininkams (nesvarbu, ar jie bus pasitelkti 
kaip teisiniø tekstø autoriai, ar kaip kompetentingi ekspertai ir konsul-
tantai) turi bûti skiriamas svarbus vaidmuo. 

Treèias konstitucinës teisës mokslo tyrimo ðaltinis – teisës ágyvendi-
nimo praktika. Tik praktikoje paaiðkëja teisës normø efektyvumas, ávai-
riø teisiniø koncepcijø ir modeliø pagrástumas. Todël konstitucinës teisës 
mokslas tiria konstitucinës teisës normø ágyvendinimo praktikà. 

 
 

3.2. Konstitucinës teisës mokslo raida pasaulyje 
 

Paþymëtina, kad konstitucinës teisës mokslas, skirtingai nei baudþia-
mosios ar civilinës teisës mokslai, susiformavo palyginti neseniai, tik XIX 
a. viduryje. Ir tik praëjus gana ilgam laiko tarpui, jau galima kalbëti apie 
ðios teisës mokslo srities suklestëjimà. 

Konstitucinës teisës mokslo, kaip savarankiðko teisës mokslo, raida 
sietina su moderniosios raðytinës konstitucijos átvirtinimu, valstybës or-
ganizacijos, valstybës valdþios institucijø sistemos ir ðiø valdþios instituci-
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jø veiklos, asmens ir valstybës santykiø pagrindø kryptingu teisiniu regu-
liavimu. Valstybës valdþia, kurià riboja teisë, tampa ne tik idëja, bet ir 
realybe. Ðiai realybei suprasti bûtina mokslinis poþiûris. 

Valstybës gyvenimas jau seniai buvo màstytojø akiratyje. Mokslo apie 
valstybæ uþuomazgas regime antikos laikø graikø màstytojø Platono 
(427–347 m. pr. m. e.), Aristotelio (384–322 m. pr. m. e.) darbuose, vë-
liau senovës Romos autoriø Cicerono (106–43 m. pr. m. e.) ir Gajaus (II 
m. e. amþius) veikaluose.  

Ðv. Augustinas (354–430 m.) ir Ðv. Tomas Akvinietis (1225–1274 m.) 
savo veikaluose konstravo politines bendruomenes ir valstybës galià grin-
dë Dievo delegacija, ið kurios ir kyla ði galia. XVI a. Fortescue ir Thomas 
Smithas lotynø kalba paraðytuose darbuose aiðkino Anglijos Konstituci-
jos dësnius ir valstybës sutvarkymà. Reikðmingø mokslo apie valstybæ 
elementø randame N. Machiavelli (1469–1529 m.) „Valdove”, Hugo 
Grotijaus (1583–1645 m.) „Apie karo ir taikos teisæ” („De jure belli ac 
pacis”), B. Spinozos (1632–1677 m.) darbuose. Bûtina paminëti ir Jeanà 
Bodinà (1530–1596 m.), jo veikalà „Ðeðios knygos apie respublikà (1577 
m. paraðytà prancûziðkai ir 1586 m. paties autoriaus iðverstà á lotynø kal-
bà, „De republica libri sex”, kurioje monarchijos naudai iðdëstyta vientiso 
ir absoliutaus suvereniteto teorija. T. Hobbesas (1588–1679 m.) savo ka-
pitaliame darbe „Leviatanas” (1651 m.) iðdëstë valstybës ir teisës teorijà. 
Pagal já þmogus ið prigimties yra blogas („Žmogus žmogui yra vilkas” 
„Homo homini lupus est”). Jei nebûtø socialinës ar valstybinës organizaci-
jos, bûtø taikomas stipresniojo ástatymas. Siekiant uþtikrinti tvarkà, kiek-
vieno ir visø sujungtos pajëgos ir valdþia perleidþiama vienam asmeniui 
ar þmoniø sàjungai, kuri visas jai priklausanèia valia daugumos balsø 
dësniu suvertø á vienà valià. Tas asmuo turi didþiausià jëgà, o valstybë T. 
Hobbeso vadinama milþinu – „Leviathan”. Taip pavadintas ir jo veikalas 
(„Leviathan, sive de materia, forma et potestate civitatis ecclesiasticae et 
civilis”). Pagal T. Hobbesà valstybë naudoja visø þmoniø jëgà ir priemo-
nes, kad uþtikrintø tvarkà ir gerovæ. Taigi regime sutartinës valstybës 
kilmës sampratos formulavimà. 

J. Locke’as (1632–1704 m.) darbe „Du traktatai apie valdymà” (1690 
m.) dëstë sutartinæ valstybës kilmës sampratà, bandë formuluoti valdþiø 
padalijimo á ástatymø leidþiamàjà ir vykdomàjà, esant pirmosios priorite-
tui, teorijà. 

XVIII a. autoriø Ch. L. Montesquieu (1689–1755 m.) ir J. J. Rous-
seau (1712–1778 m.) darbai – dar viena pakopa demokratiniø revoliucijø 
ir naujos valstybës sampratos link. Ch. L. Montesquieu, kuris ne be pa-
grindo vadinamas genialiu màstytoju, 1748 m. pasirodþiusio veikalo „Ap-
ie ástatymø dvasià” Xl knygos Vl skyriaus „Apie Anglijos Konstitucijà” 
keliuose puslapiuose iðdësto teorijà, kuri turëjo nepaprastà reikðmæ visai 



Konstitucinės teisės įvadas  91

 

vakarø konstitucinei minèiai. Tai Ch. L. Montesquieu suformuluota ir 
klasikine tapusi valdþiø padalijimo samprata. 

1758 m. pasirodë ðveicaro E. Vattelio knyga „Tautø teisë arba prigim-
tinio ástatymo principai”. Joje raðoma, kad svarbiausi ðalies ástatymai su-
daro ðalies konstitucijà. Konstitucija – tai svarbiausias reglamentas, ku-
riuo apibrëþiamas vieðosios valdþios ágyvendinimo bûdas. 

Visuomenës sutartis, liaudies suverenitetas, suvereniteto nedalomu-
mas – 1762 m. iðleistos J. J. Rousseau knygos „Apie visuomenës sutartá 
arba Politinës teisës principai” pagrindinës idëjos. 

Taip pat reikia paminëti 1765 m. pasirodþiusius V. Blackstone'o 
(1723–1780 m.) „Anglijos teisës komentarus” (4 knygos), kuriuose iðdës-
tyta Anglijos vieðoji ir privatinë teisë, G. Bonnof de Mably 1776 m. para-
ðytà veikalà „Traktatas apie ástatymø leidimà arba ástatymø principai”.  

Minëtø autoriø idëjos apie valdþios padalijimà, tautos suverenitetà, 
asmens prigimtines teises, parlamentarizmà yra ðiuolaikinio konstitucinës 
teisës mokslo pamatinës tiesos.  

Konstitucionalizmo idëjø ágyvendinimo poligonu tapo Naujasis þemy-
nas. Antai jau 1768 m. Masaèusetso kolonijos atstovai tvirtino, kad nuo-
savybës teisë yra „konstitucinë prigimtinë teisë”, kurià turi gerbti visi bri-
tø valdiniai kaip ðventà ir nelieèiamà, kad ðios teisës negalima varþyti 
neteisëtai padidinant mokesèius.  

1776 m. liepos 4 d. JAV nepriklausomybës deklaracija yra dokumen-
tas, kuriuo átvirtintos reikðmingos konstitucinës teisës idëjos, kad visi 
þmonës yra sutverti lygûs ir turi neatimamas teises, kad ðioms ágimtoms ir 
neatimamoms teisëms ágyvendinti þmonës sukûrë vyriausybes, kuriø val-
dþia remiasi valdomøjø sutikimu; o jei ta vyriausybë nevykdo susitarimo 
ir ignoruoja ágimtas þmoniø teises, tai tauta turi teisæ jà paleisti arba pa-
naikinti ir ásteigti naujà vyriausybæ ir t.t. 

1787 m. priimta JAV Konstitucija, tapusi idealiu demokratinës konsti-
tucijos pavyzdþiu demokratinës raidos kelià pasirinkusioms ðalims, átvir-
tino valdþios galiø ribojimà, grieþtai atskyrë ástatymø leidþiamàjà, vyk-
domàjà ir teisminæ valdþias. 

Aptariant minëtus dokumentus, negalima nepaminëti T. Jeffersono, 
T. Paine’o, A. Hamiltono, rengusiø ðiuos aktus, indëlio á konstitucinës 
doktrinos vystymàsi. 

Pasaulinës reikðmës yra ir tokie Europoje XVIII a. pabaigoje priimti 
dokumentai, kaip Prancûzijos Steigiamojo susirinkimo 1789 m. rugpjûèio 
26 d. priimta „Þmogaus ir pilieèio teisiø deklaracija”, skelbusi, kad þmo-
gaus teisës yra ágimtos, ðventos ir neatimamos, kad ðalyje nëra konstituci-
jos, jei þmogaus teisës neuþtikrintos ir valdþiø padalijimas neágyvendin-
tas. Ne maþesnë reikðmë tenka ir Prancûzijos 1791 m. Konstitucijai, átvir-
tinusiai daugelá konstitucionalizmo idëjø. 
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Kaip bevertintume ávairiø autoriø konstitucines idëjas ir besiklostan-
èià konstitucinæ praktikà, taèiau reikëjo sulaukti XIX a. vidurio, kad bûtø 
galima konstatuoti atsiradus konstitucinës teisës mokslà kaip savarankið-
kà teisës mokslà, tiriantá konstituciná teisiná reguliavimà, valstybës val-
dþios organizacijos ir veiklos konstitucinius pagrindus, valstybës ir as-
mens santykius. 

XIX a. antroje pusëje bei XX a. pradþioje suklesti juridinë (dar vadi-
nama klasikine) konstitucinës teisës mokykla. Suprantama, kad teisinio 
pozityvizmo laikais valstybë, jos institutai, valstybës ir asmens santykiai 
buvo tiriami ið teisës pozicijø. Nors ðios krypties atstovai ir pripaþino so-
cialiná valstybës pobûdá, bet valstybæ, jos institucijas, valstybës veiklà tyrë 
visø pirma kaip teisiná reiðkiná.  

XIX a. – britø W. Bagehoto („Anglijos Konstitucija”), W. R. Ansono 
(„Konstitucijos teisë ir paprotys”), S. Law („Anglijos valdymas”), prancû-
zø A. de Tocqueville'io („Apie demokratijà Amerikoje”), B. Constant'o 
(„Politinës konstitucinës teisës kursas”) veiklos metas. XIX a. pabaigà ir 
XX a. pradþià þymi A. W. Dicey („Konstitucinës teisës studijø ávadas”), 
A. Esmeino („Konstitucinës teisës principai – Prancûzø ir palyginamie-
ji”), G. Jellineko („Bendrasis mokymas apie valstybæ”), P. Labando 
(„Vokietijos imperijos vieðoji teisë”) ir kitø autoriø teisinë kûryba. Ðie 
autoriai suformulavo pagrindines konstitucines sàvokas ir kategorijas. Jø 
darbuose suformuluotos konstitucinës teisës klasikinës teorijos, tokios 
kaip konstitucinë teisinë valstybë, parlamentarizmas ir t.t. 

XX a. pradþioje á prieká iðsiverþia kita konstitucinës teisës mokslo 
kryptis – sociologinë mokykla. Jos þymiausi atstovai buvo L. Duguit, M. 
Hauriou, L. Gumplowiczius. Ðios mokyklos pasiekimais reikëtø laikyti 
socialinës teisës sampratos ir socialinio solidarumo idëjas, teisës virðeny-
bës, teisës prioriteto ástatymø leidëjo atþvilgiu idëjas. Tiesa, ðios krypties 
atstovas L. Gumplowiczius prioritetà teikë prievartai teigdamas, kad jëga 
visada eina teisës priekyje1. 

Politologinë–sociologinë kryptis, suklestëjusi po Antrojo pasaulinio 
karo – tai tarsi sociologinës mokyklos tàsa. Ðios pakraipos mokslininkai 
savo konstitucinius teisinius tyrimus siejo su politikos mokslø tyrimais. 
Buvo studijuojamos ne tiek konstitucinës teisës normos, kiek tam tikro 
valstybës ar visuomenës instituto realus vaidmuo, reikðmë visuomenës 
gyvenime. Ðios krypties atstovai: E. Corwinas, G. Burdeau, M. Duverger, 
I. Jenningsas, H. Fineris ir kiti. 

Þinoma, net ir didþiausio sociologinës ir politologinës krypèiø sukles-
tëjimo metu svarbi ir klasikinë (juridinë) mokykla. Ir H. Kelseno darbai, 
ir modernizuota juridinë kryptis XX a. antroje pusëje, iðsaugodama teisi-

                                            
1 Gumplovičius L. Sociologijos pagrindai / vertë A. Janulaitis. Kaunas, 1929. P. 183. 
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nio tyrimo prioritetà ir atsiribodama nuo politikos mokslo (K. Hesse, L. 
Favoreu), siekia atskleisti konstitucinio teisiø mechanizmo esmæ, iðtirti 
konstitucinës teisës institutus. Ðiuos autorius domina ir konstitucinës tei-
sës reguliavimas, ir konstitucinë praktika. 

Þinoma, ðalia ðiø pagrindiniø krypèiø egzistavo ir kitos.  
Kalbant apie XX a. konstitucinës teisës mokslà, reikia paminëti tokius 

autorius, kaip M. Prélot, G. Vedelis, L. Favoreu, M. Duverger, G. Bur-
deau, B. Chantebout, Ph. Ardant’as, F. Luchaire’as (Prancûzija), Th. 
Maunzas. K. Sternas, K. Hesse, R. Zippelius, K. Doehringas, P. Badura 
(Vokietija), I. Jenningsas, G. Marschallas, J. Mackintoschas, P. Bromhe-
das, O. H. Philipsas, S. A. De Smithas, J. Alderis, P. Daltonas, R. Dexte-
ris (Britanija). E. Corwinas, H. Kelsenas (ið pradþiø Austrija, vëliau 
JAV), B. Schwartzas, K. Loevensteinas, L. Tribe'as (JAV). Ðiø autoriø 
darbuose dëstomos modernios konstitucinës teisës teorijos. Tai bandy-
mai paaiðkinti XX a. konstitucinæ teisinæ tikrovæ, nubrëþti jos tolesnës 
raidos gaires. Kalbant apie garsiausius mokslo korifëjus, juos tik labai 
sàlygiðkai galima priskirti tam tikrai krypèiai. Minëtø autoriø paþiûros 
neretai þymiai ávairiapusiðkesnës, nesutelpanèios á vienà doktrinà. 

Ðiandienos konstitucininkø tyrinëjimuose regime ávairiausias koncep-
cijas, ávairiø filosofiniø ir teisiniø mokyklø átakà. XX ir XXI a. sandûroje, 
ypaè sugriuvus totalitarinei komunizmo sistemai, kaip niekada aktualus 
mokslinis konstitucinës tikrovës ávardijimas. Negalima nepaminëti ir len-
kø mokslininko L. Garlickio, vengro A. Sajo ar rumunø konstitucininko 
F. B. Vasilescu darbø, aiðkinant konstitucines teisines permainas Vidurio 
ir Rytø Europos ðalyse. Toliau á Rytus – Rusijoje – vaisingai dirba M. 
Baglajus, V. Èirkinas, B. Straðunas ir kt. 

Deja, labai nedaug darbø iðleista lietuviðkai. Tarpukario laikø A. Es-
meino „Konstitucinës teisës principai” (1933 m.) ar neseniai pasirodæs A. 
Dicey „Konstitucinës teisës studijø ávadas” (1999 m.) – kol kas pavieniai 
leidiniai, neuþpildantys þiojëjanèiø konstitucinës teisës ðaltiniø spragø. 
Apie konstitucininkø darbø analizæ galime tik svajoti. Kol kas lietuviðkai 
nëra net svarbiausiø konstituciniø tyrimø platesnës apþvalgos. Þymiausiø 
ávairiø konstitucinës teisës mokslo autoriø vertimai – bûtinas darbo ba-
ras, kurio negalima apleisti, juolab, kad kol kas daugelis knygø originalo 
kalba studentui Lietuvoje neretai iðvis nepasiekiamos. 

Konstitucinës teisës moksle buvo ir bus autoriø, kurie dar gyvi laikomi 
klasikais. Jø darbai formuoja tyrimø kryptá. Jie kuria teisinæ madas (kuriø 
negalima laikyti nereikðmingomis), skatina teisinës minties varþybas, þy-
mi naujas teisës mokslo pakopas. Mokslas irgi turi savo istorijà. Todël 
norint geriau suprasti konstitucinæ teisæ, reikia studijuoti ir konstituciniø 
tyrimø pradininkø, ir ðiandienos tyrinëtojø darbus. Teisinës minties rai-
dos analizë padës suprasti praeities teisiniø teorijø esmæ, jø ieðkojimø 
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kelià ir padës suvokti ðiandienos doktrinø iðtakas ar net skatins perþiûrëti 
naujas koncepcijas, tuo labiau, kad visø laikø teisës mokslo klasikams 
bûdinga moksliniø vertinimø áþvalgumas, analizës gilumas, fundamenta-
lios iðvados. Jø darbai – sektinas pavyzdys Lietuvos mokslininkams. 
 
 
3.3. Konstitucinës teisës mokslas Lietuvoje. Konstitucinës teisës  
       mokslo Lietuvoje uþuomazgos 

 
Konstitucinës (ðiuo atveju labiau tiktø sakyti – valstybinës) teisës mokslo 

Lietuvoje uþuomazgø randama XVI a. Tai siejama su Lietuvos Didþiosios 
Kunigaikðtystës publicisto ir istoriko Augustino Rotundo (Mieleskio) vardu. 
Ðis teisës daktaras traktate „Pasikalbëjimas lenko su lietuviu” (apie 1565 
m.), gindamas lietuviø teises ir Lietuvos Didþiosios kunigaikðtystës valstybiná 
savarankiðkumà, aptarë valstybës formas.  

Vëliau pastebimas tam tikras Vilniaus universiteto profesûros susidomë-
jimas konstitucinës teisës mokslu. 

1651 m. iðleistame Vilniaus universiteto profesoriaus teisininko Arono 
Olizarovskio svarbiausiame veikale „Apie politinæ þmoniø sàmonæ” valsty-
bei yra paskirtas visas skyrius. Jame nagrinëjama valstybës esmë, jos atsira-
dimo prieþastys, politinës santvarkos formos.  

Profesorius Jeronimas Stroinovskis savo 1785 m. iðleistame veikale „Pri-
gimtinës, politinës teisës, politinës ekonomijos ir tarptautinës teisës moks-
las” aiðkino visuomenës ir valdþios tarpusavio santykiø principus. Èia jis 
reiðkësi kaip konstitucijos, arba kaip visuotinës þmoniø sutarties, kuriai esant 
þmonës nepraranda savo ágimtø teisiø, ðalininkas. J. Stroinovskis dëstë Ch. 
L. Montesquieu teorijos apie valdþiø padalijimà pagrindus.  

Specialaus konstitucinës teisës kurso ar mokslo veikalø iki Pirmojo pa-
saulinio karo Lietuvoje nebûta.  

Konstitucinës teisës mokslas Lietuvoje (1918–1940 m.). Konstitucinë 
teisë kaip mokslas Lietuvoje visiðkai susiformavo Lietuvos (nuo 1930 m. – 
Vytauto Didþiojo) universitete. Nuo ðio universiteto Teisiø fakulteto veiklos 
pradþios, 1922 m. rudens, èia nuolat veikë Valstybinës teisës katedra, o ne-
pakeièiamas jos vedëjas buvo teisës mokslø daktaras profesorius Mykolas 
Römeris (1880–1945), nuo 1940 m. iki mirties dirbo Vilniaus universitete. Ðá 
pedagogà ir mokslininkà reikia laikyti ðiuolaikinës konstitucinës teisës moks-
lo Lietuvoje pradininku.  

Gimæs Lietuvoje, aukðtàjá teisiná iðsilavinimà M. Römeris gavo Peterbur-
go imperatoriðkoje teisës mokykloje, po to trumpai studijavo istorijà Kroku-
vos Jogailos universitete Filosofijos fakultete, o 1902–1905 m. – visuomenës 
mokslus Paryþiuje, Laisvosios politiniø mokslø mokyklos Socialiniame–
ekonominiame skyriuje. Sugráþæs á Lietuvà, stojo á advokatûrà, bet daugiau 



Konstitucinės teisės įvadas  95

 

dalyvavo visuomeninëje veikloje, uþmezgë ryðius su lietuviø tautiniu judëji-
mu. Prasidëjus Pirmajam pasauliniam karui, pasitraukë á Galicijà ir ástojo á 
ten formuotus J. Pilsudskio legionus tikëdamas, kad kaudamasis uþ Lenkijos 
karalystës atgaivinimà, pasitarnaus Lietuvos Didþiosios kunigaikðtystës atkû-
rimui. Tikrovë, deja, nuvylë. 

Laikydamas save Lietuvos pilieèiu, M. Römeris nepritarë agresyviai 
Lenkijos politikai Lietuvos atþvilgiu, ir 1920 m. pavasará gráþo á Lietuvà. Ðalia 
darbo universitete, M. Römeris aktyviai dalyvavo valstybiniame darbe kaip 
apygardos teismo, vëliau – kaip Vyriausiojo tribunolo teisëjas, Valstybës 
tarybos narys, atstovavo Lietuvai Hagos tarptautiniame tribunole ir kituose 
forumuose.  

Á didájá mokslà M. Römeris atëjo jau brandaus amþiaus, áþengæs á penktà-
já amþiaus deðimtmetá. Ligi tol kaip teisininkas reiðkësi praktinëje advokato 
ir teisëjo veikloje, bet dël nepaprastø gabumø ir ypaè neapsakomo darbðtu-
mo suspëjo tikrai daug padaryti. M. Römerio pasiekimai moksle buvo pas-
tebëti ir aukðtai ávertinti ne tik savame kraðte, bet ir uþsienyje. Tai liudija jo 
iðrinkimas Èekoslovakijos, Prancûzijos ir Rumunijos autoritetingø mokslo 
institucijø nariu.  

M. Römerio mokslinis palikimas nepaprastai ávairus ir gausus. Tai dau-
gybë monografijø ir moksliniø straipsniø. Jis buvo plataus akiraèio specialis-
tas, domëjosi ir tyrë ávairias administracinës, baudþiamosios, tarptautinës ir 
kitø teisës ðakø, taip pat istorijos mokslø, problemas. Taèiau pagrindinë jo 
mokslinio ir pedagoginio darbo sritis – konstitucinë teisë, kurioje buvo lai-
komas visuotinai pripaþintu autoritetu. 

M. Römerio, teisiná iðsimokslinimà gavusio Rusijoje, mokslines paþiûras 
paveikë ten vyravusios koncepcijos, ypaè jo profesoriaus, vieno ið psicholo-
ginës teisës mokyklos pradininkø L. Petraþickio idëjos. Taèiau kur kas di-
desnæ átakà jam turëjo studijos Paryþiuje. Ten jis gerai susipaþino su XIX a. 
pabaigos ir XX a. pradþios Vakarø Europos, pirmiausia Prancûzijos, teisës 
teoretikø darbais. Tai profesorius teisës pozityvistas A. Esmeinas, institucio-
nalizmo atstovas M. Hauriou, solidarizmo ðalininkas L. Duguit. Taèiau ir 
naudodamasis savo pirmtakø moksliniais darbais, moksle M. Römeris nëjo 
iðmintais takais, o atmetë tai, kas, jo nuomone, buvo perdëta ar klaidinga. Jo 
paþiûrø originalumà sudarë liberalios doktrinos ir socialinio solidarumo idë-
jø sintezë.  

Viena ið M. Römerio tyrinëtø konstitucinës teisës problemø yra bendra-
sis mokslas apie valstybæ. Pirmas ðia tema monografinis M. Römerio darbas 
buvo „Reprezentacija ir mandatas” (iðleista 1926 m.). Knyga paraðyta tada, 
kai Lietuvoje visomis teigiamomis ir neigiamomis savybëmis reiðkësi kraðtu-
tinis parlamentarizmas, M. Römerio vadintas seimokratija. Politinio tautos 
atstovavimo klausimai buvo svarbûs ne tik mokslui, bet ir politikai. Turëda-
mas galvoje teisinës literatûros lietuviø kalba stygiø, autorius ðioje monogra-
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fijoje iðëjo ið uþsibrëþtø tyrinëjimo rëmø ir palietë platø konstitucinës teisës 
teoriniø klausimø spektrà. Praplësti nagrinëjamos temos ribas autoriø taip 
pat skatino jo visai mokslinei kûrybai bûdingas nuolatinis siekimas iðryðkinti 
sistemos bendresnes sàvokas ir dësnius.  

Po ðio veikalo viena po kitos sekë monografijos „Administracinis tei-
smas” bei „Konstitucinës ir teismo teisës pasieniuose”, skirtos siauresnei 
konstitucinës teisës – teisinës valstybës – problemai.  

M. Römerio mokslinius tyrinëjimus apie valstybæ vainikavo kapitalus, de-
ja, likæs neuþbaigtas veikalø ciklas „Valstybë ir jos konstitucinë teisë”. Buvo 
iðleisti du tomai pirmos ciklo dalies („Valstybë”) ir antros dalies („Konstitu-
cinës institucijos”) I tomas. Treèia dalis – „Valstybës formos ir konstituciniai 
reþimai” – dienos ðviesos ið viso nebeiðvydo.  

Kita svarbi konstitucinës teisës sritis, kurioje M. Römeris iðvarë gilià va-
gà, buvo konkreèiø ðaliø konstitucinë teisë. Jam vadovaujant, studentai ið-
vertë á lietuviø kalbà, ðeðiolikos uþsienio ðaliø konstitucijø tekstus. Jie buvo 
paskelbti kartu su profesoriaus paraðytais tas konstitucijas aptarianèiais 
straipsniais.  

M. Römeris taip pat pagrástai laikomas Lietuvos konstitucinës teisës 
mokslo kûrëju. Jis pirmasis nuosekliai tyrë Lietuvos nacionalinio valstybin-
gumo atkûrimo teisinius aspektus ir jos konstitucinæ raidà. Be maþesnës 
apimties darbø, ðiai problematikai skirtas M. Römerio dviejø daliø neuþ-
baigtas veikalas „Lietuvos konstitucinës teisës paskaitos”. Pastarasis M. 
Römerio veikalas specialistø buvo labai aukðtai vertinamas ir gretinamas su 
pasaulinio garso konstitucinës teisës autoritetø A. Esmeino, L. Duguit, H. 
Kelseno darbais.  

Bûdinga, kad M. Römeris savo tyrinëjimø srityje buvo savotiðkas mono-
polistas: kitø autoriø darbø panaðia tematika to meto lietuviø teisinëje litera-
tûroje faktiðkai beveik nëra. Galima manyti, kad prieþastis ðiai monopolijai 
atsirasti buvo visuotinai pripaþintas M. Römerio autoritetas ðioje srityje, 
subjektyvus kitø potencialiø autoriø ásitikinimas, jog neperspektyvu konsti-
tucinës teisës moksle galynëtis su paèiu M. Römeriu. M. Römerio autoriteto 
ðeðëlyje tuomet liko ir jo kolegos, taip pat dëstæ Universitete valstybinæ teisæ.  

Vytauto Didþiojo universiteto Valstybinës teisës katedroje taip pat yra 
dirbæ doc. A. Tumënas, asistentai K. Raèkauskas ir F. Mackus.  

Doc. Antanas Tumënas (1880–1946 m.) teisës mokslus baigë Peterburgo 
universitete. Þinomas politikas (seimø narys, vyriausybiø pirmininkas ir na-
rys) ir advokatas, taip pat buvo plataus diapazono teisininkas, domëjæsis ir 
ávairiu metu dëstæs Lietuvos statutø teisæ (Aukðtuosiuose kursuose, veiku-
siuose 1920–1922 m. Kaune), Lietuvos valstybinæ teisæ (Vytauto Didþiojo 
universitete), romënø teisæ (Vilniaus universitete). Dëstydamas Lietuvos 
valstybinæ teisæ, A. Tumënas, pats buvæs Steigiamojo seimo komisijos, ren-
gusios 1922 metø Lietuvos Konstitucijà, pirmininku, garsëjo vieðu 1928 metø 
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Konstitucijos ignoravimu: studentams jis dëstë ir aiðkino, o egzamino metu 
reikalavo þiniø tik apie „tikràjà, teisëtàjà”, t.y. 1922 m., Konstitucijà.  

Asistentu Konstantinas Raèkauskas (1905–1972 m.) tapo po teisës, poli-
tiniø mokslø ir tarptautiniø santykiø studijø Paryþiuje, Romoje ir Berlyne. 
Kaip mokslininkas jis atsiskleidë jau bûdamas priverstinëje emigracijoje.  

Asistentas Feliksas Mackus (1911–1978 m.) teisiná iðsilavinimà ágijo Lie-
tuvoje, po to gilino konstitucinës teisës þinias Paryþiuje.  

A. Tumënas, K. Raèkauskas ir F. Mackus 1944 m. pasitraukë á Vakarus.  
Konstitucinës teisës mokslas sovietinës santvarkos metais. Sovietinës 

santvarkos metais á Lietuvos teisës, taip pat konstitucinës teisës, mokslà atë-
jo bûrys naujø þmoniø. Konstitucinës teisës specialistai sovietiniais metais 
raðë nemaþa, publikuota ávairiø straipsniø, iðleista keletas stambesniø leidi-
niø, nors apskritai teisiðkai galiojusiø konstitucijø, ypaè 1940 m. konstituci-
jos, analizës nebuvo gausu, nebuvo iðleista konstitucinës teisës vadovëliø. 
Tinkamø sàlygø mokslui vystyti nebuvo. Dël ideologiniø varþtø, þvelgimo á 
valstybæ ir teisæ per ne tik atvirai proteguojamo, bet ir grieþtai privalomo 
mokslo partiðkumo prizmæ, intensyvaus jo politizavimo, karingo izoliavimosi 
nuo pasauliniø laimëjimø teisës moksle, konstitucinës teisës mokslo atstovai 
buvo kreipiami árodinëti sovietinës valstybës, sovietinio Lietuvos valstybin-
gumo, suvereniteto, demokratijos tariamai aukðtà iðvystymo lygá ir pranaðu-
mus ið klasiniø partiniø pozicijø, kritikuoti nepriklausomos Lietuvos konsti-
tucinæ santvarkà, „demaskuoti” tariamà to meto demokratijos ir teisëtumo 
ribotumà.  

Todël minëtø darbø vertë yra ribota, tam tikrà iðliekamàjà vertæ daugiau 
turi tuose darbuose sukaupta faktinë medþiaga, kurios pagrindu mëginta 
daryti laikmetá atitikusias iðvadas.  

Iðimtá ir savotiðkà fenomenà sudaro paskutinis þinomas profesoriaus M. 
Römerio darbas, jo paties pavadintas „Istorinë Lietuvos sovietizacijos ap-
þvalga ir konstitucinis jos ávertinimas”, kurá jis slapèia pradëjo raðyti dar pir-
mosios sovietinës okupacijos metais, prieð pat prasidedant Vokietijos – So-
vietø sàjungos karui, ir baigë 1944 m. pavasará. Veikale M. Römeris apmàstë 
ir, remdamasis tuo metu buvusia prieinama medþiaga, ið konstitucinës teisës 
mokslo pozicijø ávertino Lietuvos valstybei tragiðkus 1940 m. vasaros ávykius 
ir atliko svarbiausiø tø metø konstitucijos nuostatø teisinæ analizæ. Supran-
tama, veikalas ðiandien galëtø bûti iðplëstas, kai kurios jo detalës papildytos 
prieinamais tapusiø ðaltiniø duomenimis, taèiau ið esmës jis nëra praradæs 
savo mokslinës vertës ir iðlieka aktualus.  

Ðis M. Römerio darbas, pavadintas „Lietuvos sovietizacija 1940–1941 
m.”, pirmà kartà buvo paskelbtas 1949 m. Vokietijoje.  

Konstitucinë teisë lietuviø iðeivijos darbuose. Iðeivijoje konstitucinës tei-
sës problemas yra nagrinëjæ daugelis teisininkø (taip pat politologø, istori-
kø). Bet giliausiai tai darë autoritetingi specialistai, teisiná iðsilavinimà ágijæ 
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arba gilinæ Vakarø Europos ar JAV mokslo centruose, teisës daktarai, jau 
minëtas, Konstantinas Raèkauskas, JAV tapæs profesoriumi, Pranas Vikto-
ras Raulinaitis (1895–1969 m.), Kazys Ðidlauskas (g. 1914), taip pat Juozas 
Bronius Lauèka (g. 1910) ir kai kurie kiti autoriai.  

Natûralu, kad viena pagrindiniø problemø, nagrinëjamø iðeivijos teisi-
ninkø, tapo buvusios nepriklausomos Lietuvos konstitucinës teisës bei bûsi-
mos iðsilaisvinusios Lietuvos konstitucinës santvarkos problema.  

K. Raèkausko monografijoje „Lietuvos konstitucinës teisës klausimais”, 
iðleistoje 1967 m. Niujorke, taip pat straipsniuose „Nepriklausomos Lietuvos 
atstatymas: konstitucinë Vasario 16 d. akto reikðmë”, „Steigiamasis seimas ir 
jo dvi konstitucijos”, „Konstitucijos: Lietuvos nuolatiniø konstitucijø laiko-
tarpis”, „Laisvë 1922 metø Lietuvos Konstitucijoje” ir kt., daugiausia skelb-
tuose iðeivijos þurnale „Ðaltinis”, detaliai aptariama Vasario 16 d. akto kons-
titucinë reikðmë, nagrinëjamos Nepriklausomos Lietuvos Konstitucijos, ypaè 
iðskiriant 1922 ir 1938 m. nuolatines (1928 m. Konstitucija, kuri, pasak K. 
Raèkausko, neturëjo „tiesioginës svarbos Lietuvos valstybës konstitucinëje 
raidoje”, nes esminë jos dalis apie seimà, nebuvo vykdoma), bei 1918 ir 1920 
m. laikinàsias, neteikiant 1919 m. Konstitucijos pamatiniams dësniams sava-
rankiðko akto reikðmës. K. Raèkausko tvirtinimu, visos ðios Konstitucijos, 
pagal laiko reikalavimus ir jø leidëjø ásitikinimus siekë nepriklausomai Lie-
tuvai uþtikrinti egzistencijà ir tæstinumà, todël në viena jø nesanti smerktina. 
K. Raèkausko monografijoje aptariama aukðèiausiøjø konstituciniø organø 
sistema, specialiai nagrinëjamas lietuviø tautos, suverenumo ir demokratijos 
teorijø atspindëjimo konstitucijose problema.  

Konstitucinei teisei skirti P. V. Raulinaièio („Lietuvos valstybës konstitu-
cija [Pilieèiø teisës ir valstybës valdþios galios]”, „Tautos suverenumas”), K. 
Ðidlausko („Apie Lietuvos konstitucijos galiojimà”, „Lietuvos prezidentø 
konstitucinës galios”, „Netolimos praeities patyrimas: Lietuvos konstitucijø 
ydos ir jø paðalinimas”), J. B. Lauèkos („Keletas þvilgsniø á Lietuvos 1922 
metø Konstitucijà: jos kilmë ir pagrindiniai principai”, „Lietuvos 1922 metø 
Konstitucijos kilmë ir pagrindiniai principai”, „Lietuvos parlamentinë san-
tvarka 1918–1922 m.”) straipsniai ir kai kurie kiti, taip pat keleto kitø auto-
riø darbai.  

Daugelio ðiø darbø autoriai, tikëdami bûsimu Lietuvos iðsilaisvinimu, ap-
tarinëjo bûsimos Lietuvos konstitucinës santvarkos problemas. Konstruo-
dami konstitucinës santvarkos modelá ateièiai, dauguma iðeivijos autoriø 
buvo iðtikimi konstitucinio kontinuiteto (tæstinumo) principui. Taip pat be-
veik vieningai buvo laikomasi nuomonës, kad laisvoje Lietuvoje teksià gráþti 
ne prie paskutiniosios – 1938 m. – Lietuvos Konstitucijos, bet prie Steigia-
mojo seimo parengtos ir jo 1922 m. priimtos Lietuvos Valstybës Konstituci-
jos. Ðio konstitucinio akto perimamumo naudai buvo iðsakomi ðie svarbiausi 
argumentai:  
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1. 1922 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija vertinama kaip geriausiai 
atitikusi ne tik to meto sàlygø reikalavimus, bet ir niekuomet nekin-
tanèias visuomeninio gyvenimo ir asmens laisvës vertybes;  

2. 1922 m. Konstitucija buvo tobuliausia, mëginusi kurti liberalinæ, indi-
vidualistinæ, centralizuotà, reprezentacinæ demokratinæ santvarkà su 
parlamentinio seimokratinio tipo vyriausybe ir tautiniø maþumø pe-
rsonaline autonomija;  

3. 1922 m. Konstitucija, vienintelë ið nuolatiniø Lietuvos konstituciniø 
dokumentø, buvo priimta demokratine tvarka iðrinkto Steigiamojo 
seimo – tikro tautos valios reiðkëjo ir jos suverenumo vykdytojo.  

Taip pat buvo pripaþástama, kad 1922 m. Konstitucija, jà matuojant teo-
rinio tobulumo masteliu, kaip ir kitos konstitucijos, nebuvo visiðkai tobula.  

1922 m. Konstitucijos kûrëjams pirmiausia rûpëjo pabrëþti ir taip uþtik-
rinti tautos suverenumà, kad jo nesisavintø nei svetimi, nei savi piktnau-
dþiautojai, atsidûræ valdþioje. Kadangi tiksliausi tautos valios reiðkëjai buvo 
pripaþástami á seimà iðrinkti tautos atstovai, tai ástatymø leidybos institucijai 
– tautos atstovybei – konstitucija teikë akivaizdø pirmumà.  

Pagal vyraujanèià nuomonæ, politinis reþimas, galiojant 1922 m. Lietuvos 
Valstybës Konstitucijai, visuomenëje buvo pagrástai kritikuojamas ypaè dël 
valdþios nepastovumo, trukdþiusio pozityviai valdyti. Pagrindinë prieþastis 
buvæs nepakankamas ástatymleidystës ir vykdomosios valdþios galiø subalan-
savimas konstitucijoje, ypaè juntamas esant dideliam politiniam seimo susi-
skaldymui. Todël iðeivijos teisininkø modeliuojama bûsimosios nepriklau-
somos Lietuvos valstybës konstitucinë santvarka orientuojama pirmiausia 
subalansuoti valdþiø galià, taip pat sumaþinti politiná–partiná susiskaldymà 
seime. 

Siekiant valdþios pastovumo, bûtina tvirtas ir pastovus polius, kuriuo Lie-
tuvoje gali bûti prezidentas, nes seimas dël per didelio þmoniø skaièiaus bei 
nepastovaus charakterio, tam netinka. Stiprinant prezidento politinæ galià, 
siekiant já pastatyti aukðèiau partijø ir bûti patikimu valstybës valdþios pasto-
vumo veiksniu, buvo galvojama apie tikslingumà bûsimojoje Lietuvoje su-
teikti jam visos tautos mandatà, t.y. rinkti visuotiniuose rinkimuose. Be to, 
prezidento kadencijà manyta padaryti ilgesnæ nei seimo. Apskritai ðiø ka-
dencijø tarpusavyje nesaistyti, nes tik tada seimo rinkimø ar vyriausybës kri-
ziø atvejais galima iðsaugoti valdþios kontinuitetà. Baiminantis dël diktatûros 
grësmës, pasisakyta prieð prezidentiná ministrø kabinetà ir siûlyta parinkti 
vienà galimà tarpiná prezidentiná ar parlamentiná variantà.  

Kaip priemonë seimo galiai koncentruoti vienoje institucijoje buvo siû-
loma kurti dviejø parlamento rûmø sistemà. Antruosius rûmus (senatà) bu-
vo siûloma sudaryti ið apskrièiø ir miestø iðrinktø atstovø arba ûkio ir kultû-
ros savivaldybiø pagrindu.  
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Kaip vienintelæ teisinæ priemonæ, mëginant sumaþinti politiná–partiná bû-
simøjø seimø susiskaldymà, iðeivijos spauda vieningai siûlë rinkimø reformà. 
Manyta, jog prie seimo susiskaldymo privedusi tarpukario Lietuvoje prakti-
kuota proporcinë rinkimø sistema, kuri neleidusi, be to, iðrinktiesiems turëti 
tiesioginiø ryðiø su rinkëjais. Atsiþvelgdami á maþoritarinës sistemos trûku-
mus, pasireiðkianèius galimu rinkëjø valios iðkraipymu ir kitais pavojais (ga-
limybë, skirstant apygardas, sumenkinti opozicijos jëgas), autoriai siûlë likti 
prie proporcinës sistemos, bet jà ir jos taikymà tobulinti. Nustatyti, jog kan-
didatø sàraðas, nesurinkæs 5–10 proc. visø paduotø balsø, negauna teisës 
dalyvauti skirstant deputatø vietas.  

Diskutuojant apie nepakankamà valdþiø galiø balansà konstitucijoje, ið-
eivijos spaudoje iðkelta tezë ir apie buvusá teismo vaidmens valdþiø galiø 
sàveikoje sumenkinimà, apribojant jo veiklà vien civiline ir baudþiamàja sfe-
romis ir nenumatant galimybiø jam veikti ástatymø konstitucingumo ir ad-
ministracijos aktø teisëtumo kontrolës srityje. Aptariant bûsimos Lietuvos 
konstitucinæ santvarkà, buvo diskutuojama dël naujos institucijos – konstitu-
cinio teismo – bûtinumo.  

Paþymëtina, kad dauguma iðeivijos teisininkø samprotavimø dël Lietuvos 
bûsimos konstitucinës santvarkos atsispindi nûdienos konstitucinëje prakti-
koje, nors nëra duomenø apie minëtø darbø panaudojimà rengiant galiojan-
èià konstitucijà.  

Konstitucinë teisë atstaèius Lietuvos nepriklausomybæ. Nors ryðkiausi 
sovietiniu laikotarpiu iðaugæ Lietuvos konstitucinës teisës specialistai akty-
viai dalyvavo atgimusios Lietuvos konstitucinëje kûryboje, mokslinis pavel-
das ðioje srityje dël minëtø prieþasèiø yra ganëtinai kuklus. Natûralu, kad 
atkûrus nepriklausomybæ, atsirado objektyvus poreikis susiklosèiusià moks-
linës konstitucinës teisës literatûros spragà skubiai uþpildyti. Tai buvo pada-
ryta pakartotinai iðleidþiant bent jau svarbiausius M. Römerio darbus: tris 
„Valstybës ir jos konstitucinës teisës” tomus, monografijà „Konstitucinës ir 
teismo teisës pasieniuose”, knygà „Lietuvos konstitucinës teisës paskaitos”, 
pirmà kartà paskelbiant antrà ðio veikalo dalá dar nepriklausomybës atkûri-
mo iðvakarëse, 1989 m., Lietuvoje iðsaugoto autentiðko egzemplioriaus pa-
grindu iðleista „Lietuvos sovietizacija 1940–1941”. Paraðytuose daugiau nei 
prieð pusæ amþiaus M. Römerio darbuose nagrinëjamos ir ðiandienai aktua-
liausios teisës problemos, todël jie ðiandien vertinami ne tik kaip savo meto 
teisinës minties paminklai, bet ir kaip nûdienai reikðmingi konstitucinës tei-
sës mokslo ðaltiniai.  

Spaudoje pasirodo darbø Lietuvos konstituciniø tradicijø, konstituciniø 
institutø, ástatymø konstitucingumo kontrolës ir kitomis aktualiomis temo-
mis. 
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3.4. Konstitucinë teisë kaip studijø disciplina 
 

Konstitucinë teisë – privaloma studijø disciplina aukðtosiose teisës 
mokyklose. Tradiciðkai laikoma, kad teisës teorija, valstybës ir teisës isto-
rija bei konstitucinë teisë – trys studijø disciplinos, kurias pirmiausia bû-
tina studijuoti norint sëkmingai áveikti tolesnæ teisës studijø programà. 

Konstitucinës teisës studijø kursas negali aprëpti visø konstitucinës 
teisës mokslo þiniø, visø konstituciniø teorijø, doktrinø, ávairiø konstitu-
cinës tikrovës vertinimø. Studentai susipaþásta tik su studijø programoje 
numatytomis svarbiausiomis konstitucinës teisës temomis, kurias bûtina 
iðmanyti norint suprasti valstybës organizacijos, vieðosios valdþios organi-
zavimo ir funkcionavimo esmæ, asmens ir valstybës santykiø pagrindus. 

Lietuvos konstitucinës teisës kursas paprastai apima ðias temas: 
„Konstitucinës teisës ávadas”, „Konstitucija”, „Þmogaus teisës ir jø átvir-
tinimas Lietuvos konstitucinëje teisëje”, „Lietuvos Respublikos pilietybë. 
Uþsienieèiø teisinë padëtis”, „Konstitucijos apsauga. Lietuvos Respubli-
kos Konstitucinis Teismas”, „Valstybë”, „Valstybës forma”, „Nevalstybi-
nës organizacijos konstitucinëje teisëje (politinës partijos ir visuomeninës 
organizacijos)”, „Rinkimai ir referendumai”, „Konstitucinë valstybës 
valdþios institucijø sistema”, „Seimas”, „Respublikos Prezidentas”, „Vy-
riausybë”, „Teismas”, „Vietos savivalda ir valdymas”. Kiekvienà temà, 
iðskyrus paskutines penkias, kuriose nagrinëjami vieðosios valdþios insti-
tutai Lietuvoje, sudaro du þiniø blokai: pirmas blokas – bendrieji konsti-
tucinës teisës klausimai, antras blokas – Lietuvos konstitucinë teisë (kon-
kretûs konstitucinës teisës institutai). Antai temoje „Konstitucija” pir-
miausia bus nagrinëjama „Konstitucijos teorijos pagrindai”, po to perei-
nama prie Lietuvos Konstitucijø istorijos ir 1992 m. Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos. Pagaliau ir nagrinëjant, atrodo, tik su Lietuvos konsti-
tucine teise susijusius klausimus kaip tiesioginës demokratijos institutai 
Lietuvoje, Lietuvos nevalstybinës organizacijos (politinës partijos ir vi-
suomeninës organizacijos), Lietuvos Respublikos Seimas, Respublikos 
Prezidentas, Vyriausybë, Teismas, vietos valdymas ir savivalda, vienaip ar 
kitaip vël prisimenama ir konstitucinës teisës teorija, ir pasaulinë patirtis. 
Tokia dëstymo struktûra grindþiama tuo, kad tik iðsiaiðkinus bendràsias 
konstitucinës teisës problemas, galima studijuoti Lietuvos konstitucinæ 
teisæ, jos institutus ir normas, konkreèius valstybës valdþios institucijø 
organizacijos ir funkcionavimo klausimus. 

Konstitucinës teisës studijos yra bûtinas teisës studijø elementas. 
Konstitucinës teisës kursas pleèia teisininko akiratá, moko suprasti vals-
tybës organizacijà, valstybës valdþios institucijø sistemos organizavimo ir 
veiklos prasmæ, konstituciniø teisiø ir laisviø reikðmingumà, savarankið-
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kai vertinti teisinius reiðkinius. Studijuodamas konstitucinæ teisæ, studen-
tas mokosi analizuoti ir vertinti svarbias teisines problemas, suprasti kon-
stitucijos reikðmæ teisinio reguliavimo sistemoje. Konstitucinës teisës 
studijos padës iðsiaiðkinti, kas yra konstitucija, koká vaidmená ji atlieka 
ðalies teisiniame gyvenime, kà reiðkia pagrindiniø teisiø ir laisviø konsti-
tucinis átvirtinimas, valdþiø padalijimas, teisinës valstybës principas, kaip 
formuojamos ir kokius ágaliojimus turi valstybës valdþios institucijos ir t.t. 

Paþymëtina, kad konstitucinës teisës studijos turi ir praktinæ reikðmæ. 
Studentas teisininkas turi iðmokti konstitucinës teisës principus ir normas 
taikyti profesinëje veikloje. Tik ásisàmoninæs, kad Konstitucija yra teisið-
kumo matas, teisininkas praktikas savo darbe galës paversti gyvomis 
Konstitucijos 6 str. nuostatas, kad Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai 
taikomas aktas, kad kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konsti-
tucija. Kitaip sakant, kiekvienas teisininkas turi suvokti, kad Konstitucija 
– ne deklaracijos ar labai abstrakèiø teiginiø abrakadabra, bet teisës 
normø aktas. Svarbu iðmokti suprasti konstitucinio reguliavimo turiná, 
mokëti taikyti ir aukðèiausios galios, neretai abstrakèiai suformuluotas, 
teisës normas. 

Baigus studijas, laukia teisininko darbas. Todël svarbu suvokti valsty-
bës valdþios galiø ribas, mokëti apginti asmens teises. Suprasti konstitu-
cinæ sistemà privalu kiekvienam, siekianèiam teisës mokslo þiniø. 

Teisës studijos formuoja ir asmens teisines paþiûras. Studentui teisi-
ninkui neuþtenka vien pavirðutiniðkai susipaþinti su konstitucinës teisës 
kategorijomis, bet bûtina ásisàmoninti konstitucines vertybes, tokias kaip 
þmogaus teisës ir laisvës, teisinë valstybë, demokratija, lygybë prieð ásta-
tymà ir teismà ir t.t. Ðios vertybës turi tapti teisiniø vertinimø pagrindu, 
padëti suprasti konkretaus teisinio reguliavimo prasmæ, rasti sprendimus 
teisiniø kolizijø atvejais. 
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KONSTITUCIJA 
 
 
 
 
1 poskyris.  Konstitucijos teorijos pagrindai 
2 poskyris.  Lietuvos konstitucijų raida 
3 poskyris.  1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos bruožai 
4 poskyris.  Teisės konstitucionalizacija 
 
 

1. Antrą vadovėlio skyrių „Konstitucija” sudaro keturi poskyriai: „Konsti-
tucijos teorijos pagrindai”, „Lietuvos konstitucijų raida”, „1992 m. Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos bruožai”, „Teisės konstitucionalizacija”. Skyriuje 
pateiktas minimumas mokslo apie konstituciją žinių, reikalingų tolesnėms 
konstitucinės teisės studijoms, taip pat nagrinėjama Lietuvos konstitucijų 
raida. Visa tai padės geriau suprasti 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijos įtvirtintus teisinio reguliavimo ypatumus, atskleisti dabar galiojančios 
Konstitucijos svarbiausius bruožus. 

2. Konstitucija – pagrindinis ir svarbiausias, aukščiausios galios teisės 
normų aktas. Ji nustato valstybės valdžios organizavimo ir veiklos, taip pat 
asmens ir valstybės santykių pagrindus. Konstitucija priimama ir keičiama 
sudėtingesne tvarka nei paprasti įstatymai. Tai įstatymų įstatymas, visos tei-
sinės sistemos branduolys, svarbiausias teisės šaltinis, garantuojantis teisės 
kryptingumą, jos normų suderinamumą, prireikus – ir subordinaciją. 

3. Konstitucija – ne tik pagrindinis ir aukščiausios galios teisinis aktas, 
bet ir svarbus politinis bei filosofinis dokumentas. Kaip politinis dokumentas 
ji atspindi šalies politinių jėgų kompromisą dėl politinio proceso svarbiausių 
taisyklių. Kaip filosofinis dokumentas Konstitucija atspindi tam tikrą pasau-
lėžiūrą. Joje yra įprasmintos tam tikros vertybės ir idealai. Konstitucijos so-
cialinę paskirtį atskleidžia jos teisinė, politinė ir filosofinė funkcija. 

4. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje pabrėžiamas 
Lietuvos valstybingumo ir teisinių tradicijų perimamumas bei istorinis tęsti-
numas, skelbiama, kad Lietuvos valstybės teisiniai pamatai buvo grindžiami 
Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis. Todėl Lietuvos 
konstitucinės raidos tyrimuose negalima apeiti konstitucinės teisės ištakų 
formavimosi Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje, 1918–1940 m. Lietuvos 
Konstitucijų raidos, 1990 m. Laikinojo Pagrindinio Įstatymo bei dabar ga-
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liojančios 1992 m. spalio 25 d. Tautos referendumu priimtos Konstitucijos 
klausimų. 

5. Lietuvos Respublikos Konstitucija, priimta Tautos referendumu 1992 
m. spalio 25 d., svarbiausias šalies teisinis aktas. Jam būdinga viršenybė tei-
sės sistemoje, stabilumas, vientisumas. Konstitucija yra tiesiogiai taikomas 
aktas. Lietuvos Respublikos Konstitucija – modernus teisės aktas. Jame 
įtvirtintos žmogaus teisių ir laisvių garantijos, šiuolaikinė valstybės valdžios 
organizacija. Tai dokumentas, konsoliduojantis visuomenę, atspindintis 
bendro gyvenimo demokratinius pradus. 
 
 
 
 
1 poskyris 
KONSTITUCIJOS TEORIJOS PAGRINDAI 

 
 
 

  1.1. Raðytinës konstitucijos atsiradimas ir raida 
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1.1. Raðytinës konstitucijos atsiradimas ir raida 

 
Terminas „konstitucija” (lot. constitutio – nustatymas, átvirtinimas), 

þinomas nuo antikos laikø. Romënø teisëje konstitucijomis vadinta viena 
imperatoriaus iðleistø dekretø rûðis. Viduramþiais ðiuo terminu buvo va-
dinamos ávairios privilegijos, kurias karaliðkoji valdþia suteikdavo feoda-
lams, taip pat tam tikri teisës aktai, reguliavæ santykius tarp miestø ir ka-
raliðkosios valdþios. Paþymëtina, kad Lenkijos – Lietuvos valstybës (Þeè-
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pospolitos) Seimo sesijø baigiamieji nutarimai, turintys ástatymo galià, 
taip pat buvo vadinami konstitucijomis. 

Tokia sàvokos kilmë. Taèiau teisës moksle kur kas svarbiau konstitu-
cijos kaip svarbiausio ðalies ástatymo, ribojanèio valdþià ir ginanèio þmo-
nes, atsiradimas. Vieniems autoriams tokio konstitucinio reguliavimo 
iðtakos – antikos mintis ir pirmøjø demokratijø praktika, kitiems – 1215 
m., kai buvo priimta Didþioji laisviø chartija1 (Magna Charta Libertatum). 
Tai buvo tik uþuomazgos. Nei antikos demokratija nesivadovavo sàmo-
ningai priimta Konstitucija, nei anglø karaliaus Jono Beþemio susitarimu 
su baronais, kuriuo buvo ribojama karaliaus valdþia ir gana konkreèiai 
apibrëþtos kai kurios teisës ir laisvës, nesiekta nustatyti valstybës valdþios 
organizacijos ir funkcionavimo pagrindø, apibrëþti asmens ir valstybës 
santykiø. 

Sàmoningam konstituciniam reguliavimui atsirasti reikia tam tikro ci-
vilizacijos lygio. Nuo atskirø minèiø iki vieningos sistemos, nuo minties 
iki praktikos – kelias ilgas. Vëlesnes konstitucijos idëjos apraiðkas galima 
áþvelgti XVII a. Anglijoje. Tai Cromwellio laikø kariuomenës karininkø 
tarybos 1653 m. gruodþio 13 d. paskelbtas aktas „Anglijos, Ðkotijos ir 
Airijos valstybiø ir joms priklausanèiø valdø valdymo forma” (teisinëje 
literatûroje vadinama „Valdymo Árankiu”), kuris laikytinas mëginimu 
Anglijai pasiûlyti raðytinæ konstitucijà. Svarbûs þingsniai konstituciona-
lizmo istorijoje – 1679 m. Anglijos parlamento priimtas „Geresnio valdi-
niø laisvës uþtikrinimo ir nuo ákalinimo uþ jûrø apsaugojimo aktas” (daþ-
niau ávardijamas lotyniðku „Habeas corpus act” pavadinimu), 1689 m. 
„Teisiø bilis” bei 1701 m. „Santvarkos aktas”. Amerikoje britø kolonijø 
kai kurie aktai (pvz.: 1641 m. ir 1648 m. vadinamoji Masaèusetso laisviø 
chartija) buvo svarbûs ne tik JAV, bet ir konstitucionalizmo raidai ap-
skritai. 

Konstitucionalizmo raidai ypaè svarbus prigimtinës teisës mokyklos 
indëlis. Idëjos apie þmogaus prigimtines teises, kuriø niekas negali atimti, 
pripaþinimas vertë atitinkamai traktuoti ir valstybës valdþià: tokia valdþia 
turi bûti ágyvendinama valdanèiøjø ir valdomøjø susitarimu. Kitaip sa-
kant, valdþia prasminga tik tada, kai valdomieji sutinka bûti valdomi. 

Naujas þingsnis – J. J. Rousseau visuomenës sutarties teorija. Reika-
lingas socialinis paktas (visuomeninë sutartis), kuriuo ákuriama politinë 
visuomenë. J. J. Rouseau teigë: „Prieð imantis tirti aktà, kuriuo liaudis 
iðrenka karaliø, ið pradþiø reikëtø iðtirti aktà, pagal kurá liaudis yra liau-

                                                           
1 Paþymëtina, kad ðalia 1215 m. Anglijoje priimtos „Didþiosios laisviø chartijos” teisinë-

je literatûroje minimi monarcho valdþià ribojantys tos paèios istorinës epochos dokumentai 
– 1188 m. Leono karalystës chartija bei 1222 m. Vengrijos karaliaus Andriaus II pasiraðyta 
„Aukso bulë”. 
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dis. Nes ðis aktas, bûtinai bûdamas ankstesnis uþ kità aktà, yra tikrasis 
visuomenës pagrindas”1.  

Visuomenës valia ákuriama valdþia. Valdþios statusà lemia suverenios 
tautos valia. Jeigu pirminiam susitarimui, t.y. visuomenës sutarèiai reikia 
visø susitarimo, tai ástatymams priimti pakanka daugumos pritarimo. Lo-
giðka, kad tokiu atveju Konstitucija – „<···>valdþios statutas, laisva valia 
parengtas. Ir ðis statutas yra keièiamas”2. 

Ne maþesnë reikðmë konstitucijø atsiradimo prieigose tenka J. Loc-
ke’o, Ch. Montesquieu idëjoms apie valdþios padalijimà, griovusioms 
absoliuèios valdþios idëjinius pamatus ir formavusioms ásitikinimà, kad 
siekiant apsaugoti þmogø nuo valdþios savivalës, bûtina nustatyti tikslias 
ribas valstybës valdþiai ágyvendinti. 

Konstitucija kaip raðytinis pagrindinis ástatymas atsirado naujaisiais 
laikais. Tai svarbiausias demokratijos átvirtinimo institutas, subrandintas 
kovos prieð absoliutizmà, prieð atgyvenusià feodalinæ santvarkà epochoje. 
Pirmoji raðytinë konstitucija, galiojanti iki ðiol, yra JAV Konstitucija, pri-
imta 1787 m. Pirmosios konstitucijos Europoje – 1791 m. Lenkijos–
Lietuvos valstybës (Þeèpospolitos) ir Prancûzijos konstitucijos. Ir JAV 
1787 m., ir Prancûzijos 1791 m. konstitucijø átaka tolesnei teisës raidai 
milþiniðka. Tai kone idealûs (kiek teisiniai dokumentai apskritai tokie 
gali bûti) demokratiniø konstitucijø pavyzdþiai. Beje, pirmoji Konstituci-
ja, kaip minëta, su pataisomis tebegalioja iki ðiol, o Prancûzijos 1791 m. 
rugsëjo 3 d. Konstitucija neteko galios kartu su monarchijos þlugimu. 
Vidurio ir Rytø Europoje panaðus vaidmuo tenka 1791 m. geguþës 3 d. 
Þeèpospolitos Konstitucijai, kuri buvo parengta Prancûzijos Didþiosios 
revoliucijos bei Amerikos konstitucionalizmo átakoje. Ji turëjo stiprinti 
Respublikos nepriklausomybæ, átvirtinti kai kuriuos demokratinius pra-
dus visuomenës gyvenime. (Tiesa, be kitø priemoniø, joje buvo numatyta 
visiðkai sujungti Lietuvos Didþiàjà kunigaikðtystæ su Lenkija á unitarinæ 
valstybæ.) Istorinës aplinkybës lëmë, kad ði Konstitucija praktikoje nebu-
vo ágyvendinta. 

Pirmosios raðytinës Konstitucijos iðreiðkë visuomenës demokratiniø 
jëgø kovos prieð feodalizmà ir absoliutizmà siekius, átvirtino tautos suve-
reniteto, valdþios padalijimo ir apribojimo, pilieèiø teisiø ir laisviø konsti-
tucinio átvirtinimo ir apsaugos idëjas.  

Galima kalbëti apie keletà konstitucijø raidos pasaulyje etapø. Pirmas 
etapas apimtø laikotarpá nuo pirmøjø konstitucijø pasirodymo iki Pirmo-
jo pasaulinio karo. Ðiam etapui bûdinga tai, kad konstitucinis procesas ið 
esmës palietë tik Europà ir Ðiaurës Amerikà. Konstitucinio reguliavimo 
                                                           

1 Rousseau J. J. Du contrat social. Discours sur l'origine de l'inégalité. Paris, Booking In-
ternational, 1996. P. 27. 

2 Guchet Y. Éléments de droit constitutionnel. Paris, Éditions Albatros, 1981. P. 88. 
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centre – valstybës valdþios organizacijos klausimai. Asmens ir valstybës 
santykiø sferoje konstitucijoje átvirtintos tik asmeninës ir kai kurios poli-
tinës teisës ir laisvës. Ðio laikotarpio konstitucijø pavyzdþiai, be minëtø 
JAV 1787 m. Konstitucijos, 1791 m. Prancûzijos ir Þeèpospolitos Konsti-
tucijø, yra 1814 m. Norvegijos, 1831 m. Belgijos, 1868 m. Liuksemburgo, 
1874 m. Ðveicarijos, 1887 m. Olandijos, 1871 m. Vokietijos, 1889 m. Ja-
ponijos, 1911 m. Portugalijos Konstitucijos. 

Antras konstitucijø raidos etapas apima laikotarpá nuo Pirmojo iki 
Antrojo pasaulinio karo („tarpukario” konstitucijos). Konstitucijas prii-
ma naujai atsiradusios ar atkurtos Vidurio ir Rytø Europos valstybës, 
keletas Afrikos ir Azijos ðaliø („kolonijø konstitucijos”). Iðaugus valstybës 
ekonominiam ir socialiniam vaidmeniui, konstitucijose reguliuojamos 
naujos socialiniø santykiø sritys. Ðiuo laikotarpiu buvo priimtos 1919 m. 
Vokietijos (vadinamoji Veimaro) Konstitucija, 1920 m. Austrijos ir Èe-
koslovakijos Konstitucijos, taip pat kitø ðaliø konstitucijos.  

Tarpukario demokratinëms konstitucijoms priskirtinos ir 1920 m. lie-
pos 15 d. priimta Estijos Respublikos Konstitucija, 1922 m. vasario 15 d. 
priimta Latvijos Respublikos Konstitucija, taip pat 1922 m. rugpjûèio 1 d. 
priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija. Ðiose konstitucijose buvo 
skelbiama, kad ðios ðalys yra demokratinës respublikos, kuriose aukðèiau-
sioji valdþia priklauso tautai. Konstitucijose buvo átvirtintos ganëtinai 
plaèios pilieèiø teisës: lygybë ástatymui, asmens ir bûsto nelieèiamybë, 
susivienijimø, susirinkimø, sàþinës, þodþio laisvë, teisë á privaèià nuosa-
vybæ ir kt. Gaila, kad demokratijos raida ðiame Europos regione nebuvo 
sëkminga – demokratiná konstituciná reguliavimà greitai pakeitë autorita-
rinis reguliavimas ar praktika. 

Politiniai ávykiai tarpukario Europoje parodë ir demokratiniø tradici-
jø trapumà. Ne vienoje ðalyje ásitvirtino autoritarinis reþimas, Europa 
patyrë ir nacistinio, ir faðistinio reþimo siaubà. SSRS patirtis irgi pamo-
kanti: demokratiðkai skambanèiais konstituciniais tekstais buvo dangsto-
mas komunistinis totalitarizmas.  

Treèias konstitucijø raidos etapas – laikotarpis po Antrojo Pasaulinio 
karo iki 80–90-øjø XX a. metø. Konstitucinis procesas ágauna globaliná 
mastà. Sugriuvus kolonijinei sistemai, pasaulyje atsiranda per 100 naujø 
valstybiø. Demokratiniø valstybiø konstitucijose vis didesnæ reikðmæ 
ágauna þmogaus teisiø ir laisviø apsaugos institutas, platëja konstitucinio 
reguliavimo objektas (konstitucijose átvirtinamos socialinës–ekonominës 
teisës, net literatûroje imta vartoti sàvokà „socialinë konstitucija” ir t.t.). 
Ðio laikotarpio tipiðkø konstitucijø pavyzdþiais galima laikyti 1947 m. Ita-
lijos Konstitucijà, 1947 m. Japonijos Konstitucijà, 1949 m. VFR Pagrin-
diná ástatymà, 1946 ir 1958 m. Prancûzijos, 1975 m. Graikijos, 1976 m. 
Portugalijos, 1978 m. Ispanijos Konstitucijas. Konstitucija, kaip pripaþin-
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ta demokratijos átvirtinimo iðraiðka, nevengë dangstytis ir autoritariniai 
bei totalitariniai reþimai. Taèiau pastarøjø praktika tik iðkreipë konstitu-
cionalizmo esmæ. 

„Socializmo” stovyklos ðalyse átvirtintø totalitarinio pobûdþio reþimø 
þlugimas, autoritarinës praktikos atsisakymas ne vienoje pasaulio ðalyje 
XX a. pabaigoje þymi naujo – ketvirto – konstitucijø raidos etapo pra-
dþià. Paþymëtina, kad per palyginti trumpà laikotarpá buvo priimta be-
veik 100 naujø konstitucijø. Jos atspindi ávykusius pasikeitimus ir naujus 
prioritetus visuomenës gyvenime, iðaugusià bendraþmogiðkøjø vertybiø 
reikðmæ. XX a. pabaiga – tai naujø konstitucionalizmo pergaliø laikotar-
pis. 1991 m. Bulgarijos ir Rumunijos, 1992 m. Lietuvos, Estijos, Èekijos, 
Slovakijos Konstitucijos, 1997 m. Lenkijos Konstitucija atspindi ðio laiko-
tarpio konstitucinio reguliavimo savitumus. 

Taigi dabar nerasime pasaulio valstybës, neturinèios raðytinës konsti-
tucijos. Iðimtis – Didþioji Britanija, kurios konstitucijà sudaro parlamen-
to aktai, taip pat precedentai ir paproèiai. Tai valstybë su neraðytine 
konstitucija. 
 
 
1.2. Konstitucijos sàvoka 
 

Konstitucinës teisës moksle terminas „konstitucija” daþniausiai varto-
jamas dviem prasmëmis. Skiriamos konstitucijos formaliàja prasme (tai 
formalioji arba juridinë konstitucija) ir konstitucijos materialiàja prasme 
(materialioji, faktinë konstitucija). 

Konstitucija formaliàja prasme (t.y. juridinë arba formalioji Konstitu-
cija) paprastai suvokiama kaip pagrindinis ðalies ástatymas (ar keli ásta-
tymai). Jis turi aukðèiausià teisinæ galià, priimamas ir keièiamas ypatinga 
tvarka. Ðis ástatymas nustato valstybës organizacijà, vieðosios valdþios 
organizavimo ir funkcionavimo, taip pat asmens ir valstybës santykiø pa-
grindus. Ðiuos juridinës konstitucijos poþymius, ávertinæs pasaulio valsty-
biø dviejø ðimtmeèiø konstitucinës raidos patirtá, pabrëþia L. Garlicki’s. 
Jis teigia, jog konstitucija yra: 

„ – raðytinës teisës aktas, turintis aukðèiausià teisinæ galià valstybës 
teisinëje sistemoje, 

– aktas, nustatantis pagrindinius valstybës santvarkos principus, regu-
liuojantis aukðèiausiøjø valstybës valdþios institucijø sistemà, jø kompe-
tencijos apimtá ir tarpusavio santykius (sudëtinëse valstybëse-federacijose 
– taip pat federacijos ir jos sudëtiniø daliø – valstijø, kraðtø, respublikø, 
kantonø – kompetencijos apimtis ir tarpusavio santykius), bei átvirtinantis 
individo pagrindines teises, laisves ir pareigas, 
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– aktas, priimamas ir keièiamas pagal specialias procedûras, „sunkes-
nes” nei paprastø ástatymø priëmimo ir keitimo procedûras”1. 

Taigi juridinë (formalioji) konstitucija yra suprantama kaip ástatymø 
ástatymas, teisinio reguliavimo sistemos branduolys. Ji negali bûti keièia-
ma kaip kiti ástatymai. Dar daugiau, paprastai po konstitucijos pataisø 
bûtina taisyti daugelá ðalyje galiojanèiø teisës aktø. Ástatymai ir poástaty-
miniai aktai, kurie buvo pagrásti anksèiau galiojusiomis konstitucijos 
normomis, turi bûti suderinti su nauju konstituciniu reguliavimu. 

Todël siûlytume toká konstitucijos formaliàja prasme apibrëþimà: 
konstitucija – pagrindinis ir svarbiausias, aukðèiausios teisinës galios teisës 
normø aktas, nustatantis valstybës organizacijos, vieðosios valdþios orga-
nizavimo ir funkcionavimo pagrindus bei átvirtinantis svarbiausius as-
mens ir valstybës santykius; priimamas ir keièiamas sudëtingesne tvarka 
nei paprasti ástatymai. 

Konstitucija materialiàja prasme traktuojama dviem poþiûriais.  
Vieniems materialioji konstitucija – tai reali valstybës valdþios organi-

zacija, realus asmens statusas valstybëje, kuris gali sutapti ar nesutapti su 
juridine ar formaliàja konstitucija. 

Kitaip sakant, kalbama apie faktinæ konstitucijà. Jeigu formalioji (ju-
ridinë) konstitucija – aukðèiausios galios teisës normø, reguliuojanèiø 
tam tikrus teisinius santykius sistema, – tai faktinë arba materialioji kons-
titucija – patys santykiai. Juridinës ir faktinës konstitucijø skirtumus le-
mia ávairûs socialiniai procesai. Tam tikru metu priimta konstitucija dël 
ávairiø socialiniø, politiniø ar ekonominiø pokyèiø gali nebeatspindëti 
pasikeitusios tikrosios padëties. Todël tenka juridinæ konstitucijà derinti 
su faktine, t.y. uþtikrinti, kad konstitucijos normos atitiktø realius santy-
kius. Kitaip susidurtume su konstitucijos fiktyvumo problema. Demokra-
tinëse valstybëse faktinës ir juridinës konstitucijos prieðtaravimus neretai 
padeda áveikti konstitucinës kontrolës institucijø jurisprudencija. Kitas 
kelias – konstitucijos pataisos arba naujos konstitucijos priëmimas.  

Paþymëtina, kad fiktyvi konstitucija bûdinga autoritariniam ir totalita-
riniam reþimui. Ðioje konstitucijoje skelbiamos demokratinës nuostatos 
paneigiamos valstybës valdþios institucijø praktika. Daþnai tokia konsti-
tucija – tik fasadas, maþai kà bendra turintis su realiu valstybës funkcio-
navimu ir tikràja þmogaus padëtimi tokioje visuomenëje. Tokioje san-
tvarkoje konstitucija yra ne tiek teisinis, kiek politinis ideologinis doku-
mentas. 

Tiesa, ne visi autoriai visiðkai sutapatina faktinës ir materialiosios 
konstitucijø sàvokas. Kartais teigiama, kad materialioji konstitucija – 
sistema teisës normø, nustatanèiø valstybës valdþios organizacijà, asmens 
                                                           

1 Garlicki L. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykùadu. Wydanie 3. Warszawa, Liber, 
1999.  S. 32. 
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santykius su valstybe. Ir visai nesvarbu, ar ðios normos iðdëstytos viename 
akte, keliuose ar keliolikoje, ar neraðytinës teisës normose. Svarbiau yra 
ðiø normø turinys, jø reguliavimas. Ðiuo poþiûriu konstitucija yra ne vien 
raðytinis dokumentas. Tokia konstitucija laikomos „...visos taisyklës, ne-
þiûrint jø kilmës, kurios nustato vieðosios valdþios statusà. Konstitucija – 
valdþios organizacijos sinonimas. Todël net ir nesant raðytinio dokumen-
to, valstybë turi konstitucijà, o jei toks dokumentas yra, konstitucija yra 
ne vien jo nuostatos”1. 

Taip plaèiai suprantant konstitucijà, reikëtø pripaþinti, kad visos vals-
tybës, ir praeityje, ir dabar, kad ir kokia buvo ar yra jø valstybës santvar-
ka, turi konstitucijà. 

Vadovëlyje sàvokà „konstitucija” toliau vartosime juridine ar forma-
liàja prasme. Kitaip sakant, bus kalbama apie konstitucijà – pagrindiná, 
aukðèiausiosios teisinës galios aktà, nustatantá valstybës organizacijà, vie-
ðosios valdþios organizavimo ir funkcionavimo, asmens teisinës padëties 
pagrindus. 
 
 

1.3. Konstitucijos savybës 
 

Kaip matyti ið konstitucijos apibrëþimo, konstitucija – ypatingas teisës 
aktas. Tai visos teisinës sistemos branduolys, svarbiausias teisës ðaltinis, 
garantuojantis teisës kryptingumà, jos normø suderinamumà, prireikus – 
ir subordinacijà.  

Nagrinëjant konstitucijà kaip svarbiausià teisiná dokumentà, nurodo-
mos svarbiausios jos savybës. 

Visø pirma paþymima, kad konstitucija – svarbiausias, pagrindinis 
ðalies ástatymas, kuriam tenka virðiausia vieta teisës sistemoje, kurio 
normoms bûdinga aukðèiausioji teisinë galia. Kitaip sakant, konstitucija 
yra lyg superástatymas, aukðèiausios galios teisinio reguliavimo centras, 
apie kurá formuojasi visa teisës sistema.  

Konstitucijos virðenybæ sàlygoja jos ypatingas poveikis visai teisës si-
stemai. Konstitucijos normos turi aukðèiausià juridinæ galià. Joms negali 
prieðtarauti joks teisës aktas. Teisës sistema – vieningas teisës normø 
ansamblis, darni sistema. Ðiame ansamblyje ne visø normø reikðmë vie-
noda. Jos yra skirtingø lygmenø. Normos sistemoje saistomos koordinaci-
jos (tarp to paties lygio normø) ir subordinacijos (aukðtesnio ir þemesnio 
lygmens normø santykis) santykiø. Sakykim, savivaldybës taryba negali 
nustatyti kitokios darbo trukmës savo teritorijoje nei nustato ástatymas. 
                                                           

1 Ardant P. Institutions politiques et droit constitutionnel. 4e édition. Paris, L. G. D. J., 
1992. P. 51. 
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Negaliotø ástatymas, numatantis, sakykime, visuomenës informavimo 
priemoniø cenzûrà, kaip paþeidþiantis Lietuvos Respublikos Konstituci-
jos 44 str. 1 d. nuostatà: „Masinës informacijos cenzûra draudþiama”.  

Teisës normoms bûdinga hierarchija. Prisiminkime H. Kelseno pasiû-
lytà teisës normø piramidës koncepcijà. Teisë, pasak H. Kelseno, nëra 
vieno rango teisës normø sistema, bet statinys1, piramidë, sudaryta ið tam 
tikro skaièiaus nevienodo lygmens teisës normø sluoksniø. Teisës normø 
piramidës virðûnëje – „pagrindinë norma”, kuriai tiesiogiai ar netiesio-
giai subordinuotos kitos normos. Þemiau – ástatymø normos. Dar vienu 
aukðtu þemiau – poástatyminiai aktai. Á apaèià normø skaièius didëja, 
pleèiasi teisinës piramidës pagrindas. Juo norma uþima aukðtesnæ padëtá 
piramidëje, juo ji bendresnë, abstraktesnë.  

Vargu, ar mums tiktø diskutuoti dël „pagrindinës normos” prigimties. 
Konstitucijos mokslo poþiûriu, matyt, galëtume paprasèiausiai konstatuo-
ti: jeigu teisës sistema – hierarchinë sistema –, tai jos virðûnëje – konsti-
tucija – pagrindinis ástatymas, kurio normos sàlygoja visas kitas. 

Konstitucijos virðenybë átvirtinta joje paèioje. Kaip skelbiama Lietu-
vos Respublikos Konstitucijos 7 str. 1 d. „Negalioja joks ástatymas ar kitas 
teisës aktas, prieðingas Konstitucijai”. Taip fiksuojama ypatinga konstitu-
cijos vieta teisës sistemoje, ypatingas jos normø, kurios yra ne vien kons-
titucinës teisës, bet ir kitø teisës ðakø svarbiausios normos, pobûdis, le-
miantis kitø normø turiná. 

Kita konstitucijos savybë yra ta, kad konstitucija yra steigiamojo po-
bûdþio aktas. Konstitucijà priima tauta ar tautos ágalioti atstovai, joje 
nustatomi valstybës valdþios organizacijos ir veiklos pagrindai, asmens 
santykiai su valstybe. Tai svarbiausi santykiai, lemiantys visus kitus vi-
suomeninius santykius. Konstitucija nustato, kokia bus valstybë ir jos val-
dþia, kaip ta valdþia funkcionuos, kokie bus jos santykiai su þmonëmis, 
t.y. akivaizdus konstitucijos steigiamasis pobûdis. Konstitucija yra suve-
renios tautos kûrinys. Joje nustatytos svarbiausios taisyklës, kurios, be 
jokios abejonës, yra pirminio pobûdþio. 

Nurodyta konstitucijos savybë tiesiogiai susijusi su kita jos savybe: 
konstitucija yra teisëkûros pagrindas. Konstitucijoje ávardyti teisëkûros 
subjektai, nurodytos jø priimamø aktø rûðys, nustatytos procedûros teisës 
normoms priimti. Be to, konstitucija nustato ne tik teisëkûros subjektus 
bei teisëkûros ágyvendinimo tvarkos pagrindus, bet neretai ir tiesiogiai 
nurodo, kaip turëtø bûti sureguliuotos tam tikros visuomenës gyvenimo 
sritys.  

Nagrinëjant konstitucijà, nepamirðtama nurodyti, kad ðis aktas yra 
priimamas, keièiamas ir pripaþástamas netekusiu galios ypatinga tvar-
                                                           

1 Žr. Kelsen H. Théorie pure du droit, traduction française de la deuxième édition de la Reine 
Rechtslehre par Charles Eisenmann, Bruxelles, Bruylant. Paris, L.G.D.J., 1999. P. 224. 
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ka. Ði tvarka þymiai sudëtingesnë (L. Garlickis vartoja sàvokà „sunkes-
në”), negu priimant, keièiant ar naikinant paprastus ástatymus. Ne viena 
konstitucija yra priimta tautos referendumo, steigiamojo ar konstitucinio 
susirinkimo, arba parlamento kvalifikuota balsø dauguma ir laikantis 
specialiø procedûrø. Palyginus konstitucijos ir poástatyminiø aktø prië-
mimà, reikëtø konstatuoti dar didesná aktø priëmimo, keitimo, pripaþi-
nimo netekus galios skirtingumà. Ypatinga Konstitucijos priëmimo, kei-
timo ir pripaþinimo netekus galios tvarka tik patvirtina, kad Konstitucijos 
negalima laikyti vienu ið ástatymø, kad jai teisës sistemoje tenka ypatinga, 
svarbiausioji, vieta. 

Konstitucijos virðenybë, aukðèiausioji juridinë galia lemia tokià ðio ak-
to savybæ, kaip konstitucijos privalomumà visiems teisës subjektams 
visose teisinio reguliavimo srityse. Valstybës valdþios institucijos, parei-
gûnai, savivaldos institucijos, visi fiziniai ir juridiniai asmenys privalo lai-
kytis konstitucijos reikalavimø. Ypatingas ðio akto pobûdis lemia ir spe-
cialø jo ágyvendinimo mechanizmà bei apsaugà. Konstitucija yra „vei-
kiantis” aktas, ir jos normos yra uþtikrinamos specifinëmis apsaugos 
priemonëmis. Ypatinga reikðmë èia tenka konstitucinei kontrolei. 

Konstitucijos, svarbiausio ðalies ástatymo, iðskirtiná pobûdá atskleidþia 
ir ðie jos bruoþai: teisëtumas, stabilumas ir realumas. 

Ástatymø, kitø teisës aktø teisëtumas vertinamas atsiþvelgiant á jø ati-
tikimà konstitucijai. Konstitucijos nëra su kuo lyginti. Jai paèiai a priori 
teikiama visus teisës reikalavimus atitinkanèio akto prasmë. Todël kons-
titucijos teisëtumo klausimas sudëtingesnis. Atrodytø, kad paprasèiausiai 
ðià problemà spræsti reikëtø taip: konstitucija teisëta, jei ji priimta ta 
tvarka, kurià numatë anksèiau galiojusi konstitucija. Todël kitaip priimta 
konstitucija bûtø neteisëta. Taèiau konstitucijos teisëtumo taip tiesmu-
kiðkai spræsti negalima, ypaè jei ðalis ið viso neturëjo konstitucijos ar kon-
stitucija buvo vadinamas jëga primestas ástatymas. Todël konstitucija bus 
teisëta, jei ji iðreikð tautos valià, bus tautos ar jos ágaliotø atstovø priimta 
ir tautos akceptuota. 

Konstitucijos stabilumas – svarbi ðio akto savybë. Jà lemia ðio teisës 
akto esmë ir paskirtis. Konstitucijos stabilumas reiðkia, kad jos nuostatos 
yra priimtos ilgesniam visuomenës ir valstybës raidos etapui. Tai viena ið 
teisëtumo uþtikrinimo sàlygø ðalyje. Konstitucijos stabilumas nereiðkia 
jos nekintamumo. Taèiau pataisas ar konstitucijos normø interpretavimo 
pokyèius turi lemti esminiai socialinës tikrovës pokyèiai. 

Konstitucija yra reali, jeigu jos nuostatos ágyvendinamos, jeigu jos uþ-
tikrintos ekonominëmis, socialinëmis ir teisinëmis garantijomis. Kitaip 
reikëtø kalbëti ne apie konstitucijà – pagrindiná ástatymà, bet konstitucijà 
– deklaracijà. Realia konstitucija laiduojamas tautos suverenitetas. Þmo-
gaus teisës ir laisvës, demokratiniai valdþios ágyvendinimo principai turi 
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bûti ne vien skelbiami, bet turi bûti ir sudarytos sàlygos veiksmingai ap-
ginti ðias vertybes. 

 

 
 
1.4. Konstitucijos vertinimas socialiniu aspektu 

 

„Aukðèiausias konstitucijos principas ir reikðmë yra tai, kad ji ne val-
dþios, o tautos aktas. Ðie Tomo Pein þodþiai ne tik nusako Demokratijos 
ir konstitucionalizmo esmæ, be ir primena, kad tai turi tapti realybe”1. 
Taigi á Konstitucijà reikia þvelgti kaip á tautos aktà, kurá tiesiogiai priima 
tauta arba jos ágalioti atstovai. Neatsitiktinai ávairiø valstybiø konstitucijø 
preambulëse nurodoma: „Mes, Jungtiniø Valstijø Tauta, siekdami sukur-
ti tobulesnæ sàjungà, stiprinti teisëtumà, saugoti vidaus rimtá, organizuoti 
kolektyvinæ gynybà, prisidëti prie bendros mûsø ir palikuoniø gerovës bei 
aprûpinimo, nustatome ir priimame Jungtiniø Amerikos Valstijø Konsti-
tucijà...”; „Prancûzø tauta iðkilmingai skelbia savo iðtikimybæ þmogaus 
teisëms ir nacionalinio suvereniteto principams, kaip juos nustatë 1789 
m. deklaracija, patvirtino ir papildë 1946 m. Konstitucijos preambulë” 
(Prancûzijos Respublikos 1958 m. Konstitucijos preambulë); „Lietuviø 
tauta, prieð daugelá amþiø sukûrusi Lietuvos valstybæ, jos teisinius pama-
tus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis 
<···> siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinës visuomenës ir teisinës 
valstybës, atgimusios Lietuvos valstybës pilieèiø valia priima ir skelbia ðià 
Konstitucijà” (Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulë). 

Kodël tauta priima konstitucijà? Kokia ðio akto prasmë socialinëje 
realybëje? Norint tai suprasti, neuþtenka nagrinëti konstitucijà kaip 
aukðèiausios galios teisës normø aktà. Á jà bûtina paþvelgti kaip á sociali-
nës tikrovës reiðkiná. Taigi nuo konstitucijos juridinio nagrinëjimo tenka 
pereiti prie jos tyrimo socialiniu aspektu, t.y. tenka aiðkintis konstitucijos 
socialinæ esmæ, paskirtá, reikðmæ. 

Literatûroje rasime ávairiausiø aiðkinimø. Regis, tikslingiausia bûtø 
prisiminti visuomenës sutarties teorijà2, pagal kurià valstybës organizaci-
jos pagrindu gali bûti tik tautos sutarimas ásteigti valstybës valdþià ir jai 
paklusti siekiant uþtikrinti santarvæ tarp þmoniø, laiduoti jø gerovæ. Bû-
tent tokios idëjos ir inspiravo pirmøjø konstitucijø kûrëjus. 

Á konstitucijà galima þvelgti kaip á tam tikrà visuomenës sutartá. Þi-
noma, tai ne sutartis tiesiogine juridine prasme. Konstitucija – socialinis 
susitarimas, kuriame suderinti ávairiø visuomenës elementø, ávairiø socia-

                                                           
1 Stačiokas S. Lietuvos Respublika – teisinë valstybë // Konstitucijos tiesioginio taikymo 

problemos. Tarptautinës konferencijos medþiaga. Vilnius, 1993. P. 20. 
2 Þr. Rousseau J. J. Op. cit. P. 10–151. 
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liniø sluoksniø ar grupiø interesai. Norint uþtikrinti visuomenës santarvæ, 
reikia socialiniams politiniams visuomenës procesams suteikti aiðkias 
teisines ribas. 

Visuomenës santarvë daugelyje nûdienos konstitucijø deklaruojama 
kaip vienas ið konstitucinës santvarkos tikslø. Paþymëtina, kad pati kons-
titucijos priëmimo ar keitimo procedûra yra tokia sudëtinga, kad nauja 
konstitucija bei jos pataisos priimamos tik susitarus pagrindinëms ðalies 
politinëms jëgoms. O susitarti gali ne antagonistinës, bet pasirengusios 
tartis pusës. 

Nagrinëjant konkreèios ðalies konstitucijos rengimo procesà, galima 
pastebëti ávairiø tikslø, motyvø ir interesø susidûrimà. Pasak Jono Elste-
rio, konstituciná procesà sàlygoja ir racionalûs, ir emociniai, ir tiesiogiai 
su interesu susijæ motyvai. Racionalûs motyvai – tai siekimas uþtikrinti 
asmens teises ir bendrà gerovæ, emociniai – ir pastovûs jausmai, ir emoci-
jø protrûkiai, pagaliau tai gali bûti ir asmeniniai, ir grupiniai interesai1. 
Taèiau viena yra siekti, o kita – susitarti. Negalima tvirtinti, kad konstitu-
cijoje yra vienodai atsiþvelgta á visø interesus. Visuomenëje dël tam tikrø 
prieþasèiø átakingesnës grupës ar sluoksnio poveikis didesnis, kartais net 
lemiantis. Konstitucija, jei savo valià primestø tik viena pusë, nebûtø vi-
suomenës santarvës iðraiðka. Konstitucija turi formuluoti tokias visuo-
menës „þaidimo taisykles”, nustatyti tokià valstybës ir valdþios santvarkà, 
kurià didþioji dauguma visuomenës nariø pripaþintø nesant teisingà. 
Konstitucija – tikras socialiniø interesø pusiausvyros átvirtinimas. Kiek-
vienu atveju, konstitucija turi bûti kompromiso, interesø pusiausvyros 
iðraiðkos teisinis aktas. Jos nustatytas taisykles didþioji tautos dalis pripa-
þásta kaip teisingas, neabejotinai vertingas socialiniame gyvenime.  

Taigi konstitucija reiðkia ne santarvæ apskritai, bet santarvæ laikantis 
tam tikrø konstitucijos nustatytø taisykliø. Kitaip sakant, konstitucija yra 
ir antimaþoritarinis aktas. Demokratinëje visuomenëje sprendimai prii-
mami laikantis daugumos principo, taèiau tokiais sprendimais negalima 
paþeisti maþumos teisiø. Konstitucija yra ir nuo daugumos savivalës ap-
saugantis dokumentas. Dokumentas, uþtikrinantis visø visuomenës nariø 
saugumà. Þinoma, tvarkos galima pasiekti ir kitais metodais, pvz.: „tvirta 
ranka”, „geleþine diktatûra” ar pan. Tvarkà visuomenëje gali padëti uþ-
tikrinti ir tradicijos, religijos normos. 

Konstitucinë santvarka – ne bet kokia visuomenës santvarka. Konsti-
tucinë santvarka ir „autoritarizmas”, „totalitarizmas” – nesuderinami 
dalykai. Vertinant ðalis, kurioms bûdingas toks reþimas, negalima kalbëti 
apie konstitucinæ santvarkà arba þodá „konstitucinë” reiktø raðyti kabutë-
se. 
                                                           

1 Elster J. The Role of Institutional Interest in East European Constitution–Making // 
East European Constitutional Review. Vol. 5. Noo 1. Winter, 1996. P. 63. 
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Visuomeninë santarvë, kurià siûlo konstitucionalizmo doktrina, kito-
kios prigimties. Konstitucija pripaþásta neatimamas þmogaus teises: teisæ 
á gyvybæ, laisvæ, nuosavybæ. Ðias teises turi gerbti valstybë. Valstybës val-
dþios funkcionavimas yra grindþiamas ðalies pilieèiø (tautos) sutikimu. 
Tautos sutikimas gyventi taip, o ne kitaip, turi bûti reguliariai patikrina-
mas ir patvirtinamas rinkimais, referendumais, nepriklausoma teisingu-
mo sistema ir kitais bûdais. 

„Valdþios ástaigos tarnauja þmonëms” (Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos 5 str. 3 d.). Tai svarbiausia socialinës santarvës sàlyga. Tai pilieti-
në santarvë, tai sàmoninga visuomenës santarvë, kurios nariai realiai 
naudojasi pagrindinëmis teisëmis ir laisvëmis. Valstybës valdþios institu-
cijø pareiga – garantuoti ðias teises ir laisves, jas saugoti ir ginti nuo pa-
þeidimø.  

Socialinis kompromisas bei þmogaus teisiø ir laisviø apsauga – du 
konstitucinës santvarkos pagrindai. Jeigu jø nëra, apskritai negalima kal-
bëti apie konstitucijà. Tai bûtø tik pseudokonstitucija. Ar kiekviena vi-
suomenë gyvena pagal konstitucijos taisykles? Jø laikomasi demokratið-
kose Vakarø civilizacijos ðalyse. Autoritarinës ar totalitarinës valstybës, 
nors turi konstitucijas, apie konstitucinæ santvarkà, grindþiamà socialiniu 
kompromisu ir pagarba þmogaus teisëms gali tik svajoti. 

Yra þinoma ir kitokiø visuomeninës santarvës uþtikrinimo bûdø – is-
lamiðkoji santarvë, konfucianizmas (santarvë tarp tëvo–valdytojo ir vai-
kø–pavaldiniø), Tibeto panèajata ar pan. Taèiau konstitucijos idëjos eks-
pansija yra akivaizdi. Tai globalinë tendencija. Net ðalyse, kuriose ið tik-
røjø valdþia nëra teisës ribojama, bent formaliai siekiama dangstytis kon-
stitucijos vardu. 

Todël kalbant apie konstitucijos socialinæ esmæ bûtina paþymëti: kon-
stitucija teisiðkai átvirtina pilietinæ santarvæ, visuomenës sutarimà gyventi 
vadovaujantis socialiniu kompromisu ir gerbiant þmogaus pagrindines 
teises bei laisves. Bûtent tai ir skatina tautas pasirinkti konstitucinæ san-
tvarkà. 

Þinoma, konstitucijos priëmimas nereiðkia, kad visuomenëje negalimi 
konfliktai, kad nebus paþeistos asmens teisës ir laisvës. Realus gyvenimas 
prieðtaringas. Taèiau konstitucija numato konfliktø sprendimo bûdus, 
procedûras, laiduoja gynybos mechanizmà, jeigu konstitucijoje átvirtintos 
teisës ar laisvës yra paþeidþiamos. 
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1.5. Socialinës konstitucijos funkcijos. 
       Konstitucija kaip teisinis, politinis ir filosofinis (ideologinis)  
       dokumentas 

 
Suvokdami konstitucijos reikðmæ teisës sistemoje, neturime pamirðti, 

kad Konstitucija – ne tik pagrindinis ir aukðèiausios galios teisinis doku-
mentas, bet ir svarbus politinis bei filosofinis (ideologinis) dokumentas. 
Kaip teisinis dokumentas konstitucija yra teisës normø sistema, reguliuo-
janti svarbiausius visuomeninius santykius. Kaip politinis dokumentas ji 
atspindi tam tikrà ðalies politiniø jëgø susitarimà, kompromisà, nustatantá 
politinio proceso formas, politiniø jëgø interesø gynybos priemones. Kaip 
filosofinis (ideologinis) dokumentas konstitucija iðreiðkia tam tikrà pa-
saulëþiûrà. Konstitucijoje áprasmintos tam tikros vertybës ir idealai. 

Ðiuos konstitucijos kaip dokumento aspektus atitinka ir socialinës 
konstitucijos funkcijos. Pasak B. Banaszako ir A. Preisnerio, „<···> kons-
titucijos funkcija tai ne kas kita, kaip vaidmuo, kurá konstitucija gali atlik-
ti tam tikros valstybës socialinëje politinëje tikrovëje”1. Teisinëje literatû-
roje dominuoja poþiûris, kad konstitucija vykdo teisinæ, politinæ ir ideo-
loginæ funkcijas. Ypaè pabrëþiama teisinë funkcija. Antai L. Garlickis 
raðo: „Nepamirðtant konstitucijos politinës, ideologinës ar simbolinës 
funkcijø ir pabrëþiant aplinkybæ, kad ðiø laikø konstitucijà reikëtø trak-
tuoti kaip tam tikros vertybiø – svarbiausiø visos valstybës ir visuomenës 
funkcionavimui – sistemos objektyvizuotà iðraiðkà, reikia didþiausià dë-
mesá skirti teisinei konstitucijos funkcijai”2. 

Pasistengsime bent trumpai aptarti konstitucijos poveikio pagrindines 
kryptis, apibûdinanèias ðio svarbiausio ðalies teisinio akto socialinæ pa-
skirtá. 

Pirma – teisinë konstitucijos funkcija. Konstitucija – pagrindinis, 
aukðèiausios galios ástatymas, teisës sistemos centras, kuriuo átvirtintos 
normos ir principai lemia teisinio reguliavimo kryptá. Kaip paþymi M. 
Cappellettis „...konstitucijos ir konstituciniø teisiø paskelbimas egzistavo 
dar gerokai iki „modernaus konstitucionalizmo”. Bet tai, kas ið tikro ðioje 
valdymo formoje nauja, yra rimtos pastangos suvokti konstitucijà ne vien 
kaip paprastà moralinio, politinio ar filosofinio pobûdþio vadovà, bet ir 
kaip tikrà ástatymà, kuris yra pozityvus ir privalomas, nors ir aukðèiausio-
sios galios, pastovesnis nei bendrieji ástatymai”3. 

                                                           
1 Banaszak B., Preisner A. Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie. Wydanie lll zmienione. 

Wroclaw, Wydawnictwo Universytetu Wrocùawskiego, 1996. S. 53. 
2 Garlicki L. Op. cit. S. 32. 
3 Cappelletti M. Rapport géneral // Le contrôle jurisdictionnel des lois. Légitimité, ef-

fectivité et dévéloppements recents. Paris, Economica, PUAM, 1986. P. 294. 



Konstitucija  117

Paþymëtina, kad ilgà laikà vyravusá poþiûrá, jog konstitucija – tai poli-
tinio ar filosofinio pobûdþio aktas, tik bendriausia tautos nusistatymo 
gyventi vienaip ar kitaip iðraiðka, bet ne konkreèios, kategoriðkos, aiðkiai 
apibrëþtos teisës normos, pakeitë daugelyje ðaliø ásitvirtinæs ir sustiprëjæs 
konstitucinës kontrolës institutas. Bûtent teisës aktø atitikimo konstituci-
jai tikrinimas, konstituciniø ginèø nagrinëjimas atskleidë ir iðryðkino ðá 
pagrindiná konstitucijos aspektà, parodë, kad konstitucija pirmiausia yra 
teisës normø aktas. Dar daugiau – konstitucijà sudaro aukðèiausiosios 
galios teisës normos, reguliuojanèios svarbiausius visuomenës gyvenimo 
klausimus. Normos, kurias galima taikyti tiesiogiai, normos, esanèios viso 
teisinio reguliavimo pagrindas. 

Antra – politinë konstitucijos funkcija. Nagrinëjant ðiuolaikinës kons-
titucijos reikðmæ, neretai pabrëþiama, kad konstitucija yra „tobuliausias 
modernios politikos instrumentas <···>”1. Konstitucija nustato valstybës 
valdþios organizacijà, valdþios ágyvendinimo svarbiausias taisykles, valsty-
bës valdþios santykius su atskirais þmonëmis, jø grupëmis. Visos politinës 
jëgos – politinës partijos ir organizacijos konkuruoja, siekia valdþios, da-
lyvauja jos ágyvendinime pagal konstitucijos nustatytas taisykles. Ðios tai-
syklës paprastai dar detalizuojamos ástatymuose ar kituose teisës aktuose. 
Taèiau paèios svarbiausios, reikðmingiausios taisyklës yra fiksuojamos 
konstitucijoje. 

Vienais atvejais konstitucija nustato politinio gyvenimo taisykles, o po 
to jas ágyvendina politinio proceso dalyviai savo veikloje. Tarkim, jei kon-
stitucijoje átvirtinta rinkimø sistema, jos reikës laikytis politinio proceso 
dalyviams. Naujojoje ðalies konstitucijoje yra átvirtinta proporcinë parla-
mento rinkimø sistema. Atsiþvelgiant á tai, bus reguliuojami parlamento 
rinkimø santykiai ir bus renkami tautos atstovai. Kitais atvejais á konsti-
tucijà jau áraðomos realiai politinio gyvenimo praktikoje susiklosèiusios 
taisyklës. 

Treèia konstitucijos funkcija – filosofinë (ideologinë). Konstitucijoje 
kaip svarbiausiame, paèiame autoritetingiausiame ástatyme átvirtinta tam 
tikra valstybës valdþios organizacijos, asmens ir valstybës santykiø doktri-
na. Ðiø dienø demokratinë visuomenë ypatingà reikðmæ teikia þmogaus 
teisiø ir laisviø prioritetui, atviros pilietinës visuomenës, teisinës valstybës 
idëjoms. Demokratinëms vertybëms priskiriamas ir tautos suverenitetas, 
atstovaujamoji demokratija, valdþiø padalijimas, parlamentarizmas, poli-
tinis ir ideologinis pliuralizmas, pagarba privaèiai nuosavybei ir t.t. Taip 
pat konstitucija auklëja þmones, formuoja vertybinæ orientacijà, poþiûrá, 
kad brangias konstitucines vertybes reikia ginti, kad reikia laikytis Kons-

                                                           
1 Herrero de Miñón M. Transition démocratique et choix constitutionnel, instrument pour la 

transition démocratique. Strasbourg. Les éditions du Conseil de l‘Europe, 1994. P. 21. 
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titucijos. Pagaliau Konstitucija – tai tam tikras bendro gyvenimo orienty-
ras.  

Pasirinkæ nagrinëti kà tik iðdëstytà konstitucijos funkcijø tipologijà, 
negalime nepriminti, kad ði tipologija nëra vienintelë. Antai jau minëti B. 
Banaszakas ir A. Preisneris skiria teisinæ, integracinæ, organizacinæ, pro-
graminæ bei auklëjamàjà konstitucijos funkcijas1. 
 
 

1.6. Konstitucijos turinys. 
       Konstitucinio reguliavimo raidos tendencijos 
 

Kokius santykius reguliuoja konstitucijos? Nagrinëdami ávairiø ðaliø 
konstitucijø normas, turime konstatuoti didþiausià jø ávairovæ. Tai su-
prantama, nes viskà lemia tautos–suvereno laisva valia. Vargu, ar galima 
ásivaizduoti tam tikras visiems privalomas taisykles ar principus. Konsti-
tucija iðreiðkia tautos dvasià, tautos susitarimà gyventi vienaip ar kitaip. 
Ir ðis susitarimas yra toks, koks buvo pasiektas konstitucijos kûrimo pro-
cese. Vis dëlto, kuo panaðus ávairiø konstitucijø turinys? Atsakymas toks: 
„Visø jø tas pats objektas: jos nustato valdþios organizacijà ir funkciona-
vimà, taip pat valdanèiøjø ir valdomøjø santykius”2. Turime sutikti su 
tokiu tvirtinimu: „Ið tiesø, ji nustato, kaip ágyjama, ágyvendinama ar pra-
randama valdþia; ji átvirtina vieðøjø valdþiø struktûrà ir funkcionavimà; ji 
apibrëþia ir garantuoja teises ir laisves”3. 

Taigi kiekvienos konstitucijos normos reguliuoja tam tikrus visuome-
ninius santykius. Viena konstitucijos normø grupë reguliuoja: asmens 
statusà, þmogaus ir pilieèio teises bei laisves. Asmens teisinio statuso 
átvirtinimas, jo apsauga prieð valstybës valdþios savivalæ yra laikoma viena 
ið konstitucijos atsiradimo prieþasèiø. Aukðèiausios teisinës galios nor-
mos laiduoja átvirtinto teisinio asmens statuso nevarþymà, valstybës ástai-
gø ir pareigûnø pagarbà jam. Dar daugiau, þmogaus teisei á gyvybæ, þmo-
gaus laisvei, asmens nelieèiamybei, orumui, privaèiam gyvenimui, nuosa-
vybës teisei ir kitoms pagrindinëms teisëms ir laisvëms uþtikrinama kons-
titucinë gynyba. Pagal konstitucijà ástatymui, teismui, kitoms valstybës 
institucijoms ar pareigûnams visi asmenys lygûs. Asmuo, kurio konstitu-
cinës teisës ar laisvës paþeidþiamos, turi teisæ kreiptis á teismà. 

                                                           
1 Banaszak B., Preisner A. Op. cit. S. 53–55. 
2 Ardant P. Institutions politiques et droit constitutionnel. 4e édition. Paris, L. G. D. J., 

1992. P. 65. 
3 Vedel G. Les options juridiques fondamentales // Le processus constitutionnel, instru-

ment pour la transition démocratique. Strasbourg, Les éditions du Conseil de l’Europe, 
1994. P. 37. 
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Kita konstitucijos normø grupë reguliuoja vieðosios (ið esmës – vals-
tybës) valdþios organizacijos ir funkcionavimo santykius. Valstybës val-
dþios organizacija grindþiama tautos suvereniteto bei valdþiø padalijimo 
principu. Ji turi uþtikrinti atstovaujamàjá valdymo pobûdá. Atstovaujama-
sis valdymas reiðkia, kad valdþia, bent jau ástatymø leidþiamoji, yra ren-
kama tautos, t.y. iðreiðkia ir formuoja jos valià. Valdþios padalijimo prin-
cipas nustato, kad ástatymo leidþiamàjà, vykdomàjà ir teisminæ valdþias 
ágyvendina skirtingos valstybës valdþios institucijos. Jos yra savarankiðkos 
ir lygiavertës. Taip iðvengiama valdþiø savivalës. Konstitucija nustato pa-
grindinius valstybës valdþios formavimo principus, valdþios institucijø 
kompetencijà ir tarpusavio sàveikà. Ðiems santykiams taip pat priklauso 
teritorinë valstybës sandara, esminiai valstybës valdþios ir savivaldos san-
tykiø pagrindai ir t.t. Be to, konstitucijoje iðdëstomos normos, nustatan-
èios ekonominiø–socialiniø santykiø teisinio reguliavimo pagrindus, uþsi-
enio politikos orientyrus ir pan. 

Ðios dvi visuomeniniø santykiø sritys – neginèijamas konstitucinio re-
guliavimo objektas. Tiesa, panagrinëjæ ávairiø ðiuolaikiniø konstitucijø 
tekstus, juose rasime normø, reguliuojanèiø tam tikrus specifinius santy-
kius, ne visiðkai telpanèius á minëtà dviejø santykiø srièiø rëmus. Vienu 
atveju tai gali bûti finansiniai santykiai, kitu – genø inþinerijos ar dirbti-
nio apvaisinimo problemos, dël savo aktualumo konstitucijos rengimo 
metu átrauktos á pagrindiná ástatymà. Tokie santykiai – fakultatyvinë kon-
stitucinë reguliavimo sritis. Ðiuo atveju kiekvienos ðalies konstitucinis 
reguliavimas yra labai individualus. 

Visuomenës tam tikrø materialiojo ir dvasinio gyvenimo srièiø raida 
lemia ir konstitucijos turinio pokyèius. Vienos nuostatos tampa nebeak-
tualios, naujø konstitucijø tekstuose joms nelieka vietos, kitos nuostatos 
ágauna didþiulæ reikðmæ ir átvirtinamos pagrindiniame ástatyme. Galima 
pastebëti keletà konstitucijos turinio raidos tendencijø. 

Pagrindiniø teisiø ir laisviø srityje tai akivaizdþiai patvirtina konstitu-
cijoje átvirtinamos naujos teisës ir laisvës. Moderniose konstitucijose 
átvirtinta teisë á aplinkos apsaugà, informacijos laisvë, mokslinës kûrybos 
laisvë, teisë á motinystës apsaugà ir t.t. Einama ir kitu keliu – teisës ir 
laisvës detalizuojamos, tikslinamos. Tai lyg kodifikacija konstitucijos 
lygmeniu. Be to, didelë tikimybë, kad vienai kuriai nors iðsivysèiusiai ir 
demokratinio gyvenimo patirtá turinèiai ðaliai konstitucijoje fiksavus tam 
tikras teises ir laisves, anksèiau ar vëliau jas átvirtins ir kitos ðalys savo 
konstitucijose. Ðis procesas nepalieka ðalikelëje ir „senøjø” konstitucijø, 
jos prisitaiko prie naujø teisinio gyvenimo pokyèiø. Paþymëtina, kad kai 
kurios teisës ir laisvës iðnyksta ið konstituciniø tekstø. Antai moderniose 
konstitucijose nerasime nei teisës á sukilimà, nei pasiprieðinimo prie-
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spaudai. Kitaip sakant, ðie klausimai ne vienai ðiuolaikinei visuomenei 
atrodo nebeaktualûs, todël neverti konstitucinio átvirtinimo. 

Keièiasi ir aukðèiausiøjø valstybës valdþios institucijø santykiø konsti-
tucinis reguliavimas. Teisinëje literatûroje, nagrinëjanèioje nûdienos 
konstitucinio reguliavimo tendencijas, pabrëþiama vykdomosios valdþios 
stiprinimas. Þinoma, tai paprastai daroma ne tiesmukai (neretai vykdo-
møjø institucijø galiø stiprinimas iðreiðkiamas subtiliomis formomis). 
Taèiau akivaizdu, jog konstitucijose siekiama plësti vyriausybës ágalioji-
mus ar bent itin detaliai ir tiksliai sureguliuoti vyriausybës ir parlamento 
santykius. Konstitucijoje neretai átvirtinamos normos, kurios stiprina vy-
riausybës stabilumà (vadinamasis konstruktyvusis nepatikëjimo votumas, 
sudëtingesnës nepasitikëjimo pareiðkimo procedûros nustatymas ir pan.), 
detaliai fiksuojama vyriausybës atsakomybë. Kai kuriø ðaliø konstitucijo-
se ðià tendencijà atspindi konstitucijos normos, nustatanèios deleguotà 
ástatymø leidybà ir vyriausybës veiklà ypatingosios ar nepaprastosios pa-
dëties metu ir t.t. 

Po Antrojo pasaulinio karo priimtoje ne vienoje naujoje konstitucijo-
je rasime normø, nustatanèiø valstybës ekonominiø ir socialiniø instituci-
jø (ekonominiø tarybø, ekonominiø ir socialiniø tarybø ir pan.) statusà, 
jø ekonominæ ir socialinæ veiklà. Valstybës vaidmens augimas socialinëje 
bei ekonominëje srityje – dar viena konstitucinio reguliavimo raidos ten-
dencija, bûdinga XX–XXl a. sandûrai. Todël konstitucijoje átvirtinamos 
normos, atspindinèios valstybës reguliacinio vaidmens stiprëjimà, taip pat 
normos, kuriomis siekiama teisiðkai uþkirsti kelià ekonominëms krizëms, 
socialiniams sukrëtimams. Konstitucijose fiksuojami valstybës ekonomi-
niai ir socialiniai ásipareigojimai visuomenei. 

XX a. pabaigoje prasideda informacijos bumo epocha. Spëjama, jog ji 
sumaþins valstybës socialinæ reikðmæ. Tai turëtø atsispindëti ir pasaulio 
ðaliø naujøjø konstitucijø normose. Tiesa, iðsivysèiusios ðalys kol kas ap-
sieina be didesniø konstituciniø reformø. Todël galima tik prognozuoti 
konstitucijø raidos kryptá formuojantis informacinei visuomenei. 

Visuotinë tendencija: konstitucijoje átvirtinami konstitucinës teismi-
nës teisës pagrindai. Daugelio demokratiniø ðaliø konstitucijose, ypaè po 
Antrojo pasaulinio karo, átvirtinamas konstitucinës kontrolës institutas. 
Daugelis Europos ðaliø pasirinko europiná konstitucinës kontrolës mode-
lá, kuris skiriasi nuo amerikinio konstitucinës kontrolës modelio. Jei ame-
rikiniam konstitucinës justicijos modeliui bûdinga tai, kad teisës aktø 
atitikimà konstitucijai vykdo bendrøjø teismø sistema, tai Europos ðalyse 
funkcionuoja speciali teisës aktø konstitucingumo kontrolës institucija – 
konstitucinis teismas. 

Seniai pastebima tendencija konstitucijoje átvirtinti valstybës funkcijas 
tarptautiniø santykiø srityje. Konstitucijose atsiranda nuostata apie vals-
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tybës uþsienio politikos principus, tarptautiniø konfliktø, karo ir taikos 
problemø sprendimà, nacionalinës ir tarptautinës teisës normø santyká, 
valstybës valdþios institucijø ágaliojimus sudarant, ratifikuojant ir denon-
suojant tarptautines sutartis ir t.t. Po Antrojo pasaulinio karo priimtø 
konstitucijø normose neretai deklaruojamas taikus uþsienio politikos 
kursas. Tai lëmë masinio naikinimo ginklo panaudojimo pavojus, tarp-
tautinio bendradarbiavimo iðaugimas, tarptautinë integracija. Ðie reiðki-
niai daro átakà ir konstituciniams procesams. Be to, valstybës neretai da-
lyvauja ávairiose tarptautinëse organizacijose, tampa regioninës integraci-
jos proceso dalyvëmis. Europos Sàjungos ðaliø konstitucijose atsiranda 
nuostatø, suteikianèiø nacionalinëms institucijoms galimybæ kai kuriuos 
ágaliojimus perleisti virðnacionalinëms organizacijoms ir t.t. 
 
 
1.7. Konstitucijos normø galiojimas. 
       Konstitucijos tiesioginio taikymo problema 

 
Konstitucija – teisës normø, turinèiø ypatingà turiná, aktas. Ðios teisës 

normos, suformuluotos gana abstrakèiai, reguliuoja svarbiausius asmens 
ir valstybës, taip pat valdþios valstybëje organizavimo ir jos ágyvendinimo 
santykius. Todël ðiø normø galiojimà reikëtø aptarti keliais aspektais. 

Pirmas aspektas – konstitucijos normø galiojimas laiko atþvilgiu. Pa-
prastai konstitucija pradeda galioti nuo to momento, kuris nurodytas pa-
èioje konstitucijoje. Konstitucijos galiojimo pradþia nustatoma jos bai-
giamosiose nuostatose arba ástatyme dël konstitucijos ásigaliojimo. Daþ-
nai nustatomos pereinamosios nuostatos (jø paskirtis – numatyti sklandø 
perëjimà ið vienos á kità konstitucinæ santvarkà).  

Antras aspektas – konstitucijos normø galiojimas teritorijos atþvilgiu. 
Paprastai konstitucija ásigalioja iðsyk visoje valstybës teritorijoje. Taèiau 
bûna atvejø, kai dalis valstybës teritorijos yra atplëðta ar laikinai nëra 
ðalies sudëtyje. Antai 1949 m. geguþës 23 d. VFR Pagrindinio ástatymo 23 
str. buvo nustatyta, kad ðis Pagrindinis ástatymas visø pirma galioja Bade-
no, Bavarijos, Didþiojo Berlyno, Hamburgo, Heseno, Þemutinës Sakso-
nijos, Ðiaurës Reino–Vestfalijos, Reinlando–Pfalco, Ðlezvigo–Holðteino, 
Viurtenbergo–Badeno ir Viurtenbergo–Hohencolerno þemëse, o kitose 
Vokietijos dalyse jis ásigalios po jø prisijungimo. 1990 m. rugpjûèio 31 d. 
VFR ir VDR sutartimi dël Vokietijos vienybës atkûrimo ði nuostata kaip 
ágyvendinta buvo panaikinta. 1992 m. gruodþio 21 d. ástatymu ðis Pagrin-
dinio ástatymo straipsnis buvo iðdëstytas nauja redakcija. 

Treèias aspektas – normø galiojimas teisiniø santykiø subjektø atþvil-
giu. Konstitucijos normos privalomos visoms valstybës valdþios instituci-
joms, valstybës ástaigoms ir pilieèiams. Visi fiziniai asmenys bei organiza-
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cijos ðalies teritorijoje turi jos laikytis. Ji taip pat privaloma tos ðalies pi-
lieèiams, ðalies juridiniams asmenims, organizacijoms ir ástaigoms uþsie-
nyje. Uþsienio valstybës ir tarptautinës organizacijos privalo gerbti kiek-
vienos ðalies konstitucijà, iðskyrus normas, prieðtaraujanèias tarptauti-
niams teisës principams (paþeidþianèias þmogaus teises, kelianèias agre-
syvius karus ir t.t.). 

Ypaè svarbu konstitucijos normø tiesioginis taikymas. Socialistinës 
stovyklos ðalyse konstitucija neretai buvo traktuojama kaip politinis teisi-
nis dokumentas, t.y. praktiðkai kaip principø deklaracija, kuri tiesiogiai 
neápareigoja nei valdþios institucijø, nei pareigûnø. Neatsitiktinai buvu-
sioje SSRS buvo beprasmiðka kreiptis á teismà remiantis vien konstituci-
ja. Jeigu nebuvo kokio nors ástatymo ir poástatyminio akto, reguliuojanèio 
ðá klausimà, teismas bylos nenagrinëjo. Teismo sprendimø, pagrástø kons-
titucija, ið viso nebuvo priimta. Ðiuolaikinë demokratinë konstitucija trak-
tuojama visø pirma kaip teisës normø aktas. Jo normos taikomos tiesio-
giai valstybës valdþios institucijø ir ástaigø veikloje. Asmenys, kuriø pa-
grindinës teisës ir laisvës yra átvirtintos konstitucijoje, yra taip pat suinte-
resuoti konstitucijos normø tiesioginiu taikymu. 

Yra konstitucijos normos, kuriø tiesioginis taikymas abejoniø nekelia. 
Antai Lietuvos Respublikos Konstitucijos 81 str. 1 d., reguliuojanèioje 
Respublikos Prezidento rinkimø santykius, nustatyta: „Iðrinktu laikomas 
tas kandidatas, kuris pirmà kartà balsuojant ir dalyvaujant ne maþiau 
kaip pusei visø rinkëjø, gavo daugiau kaip pusæ visø rinkimuose dalyva-
vusiø rinkëjø balsø. Jeigu rinkimuose dalyvavo maþiau kaip pusë visø 
rinkëjø, iðrinktu laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausia, bet ne 
maþiau kaip 1/3 visø rinkëjø balsø”. Jokia konkretizacija ðiai normai ne-
bûtina, jà galima taikyti tiesiogiai. Respublikos Prezidento rinkimø tvar-
kà nustatanèiame ástatyme ði norma paprasèiausiai pakartojama. Taèiau 
kitaip reikëtø vertinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 str. 3 d. 
normà: „Seimo nariø rinkimø tvarkà nustato ástatymas”. Ði norma yra 
nukreipianèiojo pobûdþio, ji pati nenustato tautos renkamø atstovø tvar-
kos. Ar ði norma veikia tiesiogiai? Jeigu kalbësime apie rinkëjø ir kandi-
datø á Seimo narius santykius, þinoma, ne. Bet jei suvoksime, kad ðia 
norma ástatymø leidëjas yra tiesiogiai ápareigotas priimti tam tikrà ásta-
tymà, – taip. 

Tiesa, galima susidurti ir su sudëtingesnëmis konstitucijos tiesioginio 
taikymo problemomis. Tarkim, ðalies konstitucijoje yra átvirtinta nuosta-
ta, kad pilieèiams laiduojama peticijos teisë, kurios ágyvendinimà nustaty-
to ástatymas. Kaip reikëtø vertinti situacijà, kai ástatymø leidëjas neskuba 
ávykdyti konstitucinio pavedimo? Ar galës pilieèiai be ðio ástatymo ágy-
vendinti ðià teisæ? Juk jà garantuoja pati Konstitucija, kurios normos vei-
kia tiesiogiai. Ar galima atsisakyti priimti peticijà, jei nenumatyta teisës 
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realizavimo tvarka? Iðkilus ginèui, tokiu atveju lemiamas þodis priklauso 
teismui. 

 
 

1.8. Konstitucijos forma 
 

Sàvoka „Konstitucijos forma” vartojama norint atskleisti konstitucijos 
normø átvirtinimo bûdà. Teisinëje literatûroje skiriamos dvi konstitucijos 
formos: raðytinë ir neraðytinë konstitucija. 

Raðytinë konstitucija – vientisas aukðèiausios galios teisinis aktas, pri-
imtas ir keièiamas ypatinga tvarka, nustatantis asmens teisinës padëties 
pagrindus bei vieðosios valdþios organizacijos ir funkcionavimo pagrin-
dus. Tokios yra daugelio ðaliø konstitucijos. 

Ðalies, neturinèios raðytinës konstitucijos, pavyzdþiu yra nurodoma 
Didþioji Britanija. Jos konstitucinë santvarka yra átvirtinta ir teisës nor-
miniuose aktuose, ir teismø precedentuose, ir konstituciniuose papro-
èiuose. Ðie visi ðaltiniai neiðsiskiria savo teisine galia ið kitø teisës ðaltiniø. 
Taèiau ir ðioje ðalyje daugelis valstybës valdþios organizacijos ir funkcio-
navimo santykiø reguliuojama ástatymø. Didþiojoje Britanijoje tai tokie 
istoriniai dokumentai, kaip 1215 m. Didþioji laisviø chartija, 1628 m. 
„Teisiø peticija”, 1689 m. „Teisiø bilis”, 1701 m. „Santvarkos aktas”, taip 
pat daugybë XX a. priimtø statutø (1911 m. „Parlamento aktas, nustatan-
tis santykius tarp Lordø rûmø ir Bendruomeniø rûmø ir ribojantis parla-
mento ágaliojimø laikà” (arba tiesiog Parlamento reformos aktas), 1949 
m. ástatymas dël 1911 m. Parlamento reformos akto pakeitimo, 1986 m. 
Rasiniø santykiø ástatymas ir kt.). Tiesa, kai kurie britø konstitucininkai 
teigia, kad netikslu D. Britanijos Konstitucijà vadinti neraðytine. Jø nuo-
mone, Didþiosios Britanijos Konstitucijà galima laikyti „neformalizuo-
ta”1, „nekodifikuota”2 konstitucija. 

Þinoma, konstitucijø skirstymas pagal jø formà á raðytines ir neraðyti-
nes ið esmës gali sutapti su konstitucijø skirstymu materialine ir juridine 
(formaliàja) prasme. Todël gali atrodyti, kad neverta ðitaip klasifikuoti 
konstitucijø. Nurodyta aplinkybë nepaneigia konstitucijø skirstymo pagal 
formà á raðytines ir neraðytines prasmës. Ðiuo atveju konstitucijos yra 
skirstomos atsiþvelgiant á tai, kad raðytinë konstitucija – visada aukðèiau-
sios galios teisës normø aktas (ar aktai), o neraðytinë konstitucija átvirti-
nama ávairiomis konstitucinës teisës normø ðaltiniø formomis – konstitu-
ciniais paproèiais, teismo precedentais, taip pat ávairiais teisës normø 
aktais. Galima ginèytis dël paties pavadinimo „neraðytinë” konstitucija. 

                                                           
1 Johnson N. In Search of the Constitution: Reflection on State and Constitution in Bri-

tain. Oxford, 1977. P. 31. 
2 Jones B., Kavanagh D. British Politics Today. Manchester, 1979. P. 8. 
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Taèiau diskusijos dël pavadinimo nepaneigia klasifikacijos prasmës. Ra-
ðytinë konstitucija iðsiskiria savo formalia aukðèiausia teisine galia, t.y. 
savybe, kuri nëra bûdinga neraðytinei konstitucijai.  

Raðytinë konstitucija, kaip minëjome, paprastai vientisas aukðèiausios 
galios teisës normø aktas. Tokià konstitucijà galëtume vadinti kodifikuo-
ta raðytine konstitucija. Taèiau yra ðaliø, kuriose konstitucijà sudaro keli 
aukðèiausios konstitucinës galios teisiniai aktai. Antai, ðiuolaikinës Ðvedi-
jos konstitucijà sudaro keturi konstituciniai teisës aktai: 1974 m. Valdy-
mo forma, 1810 m. Aktas apie sosto paveldëjimà, 1949 m. Aktas apie 
spaudos laisvæ ir 1991 m. Iðraiðkos laisvës pagrindinis ástatymas. Tai ne-
kodifikuota raðytinë konstitucija.  

Taip pat galima iðskirti ir sudëtinæ kodifikuotà raðytinæ konstitucijà. 
Tai konstitucija, kurios sudëtinëmis dalimis yra paskelbiami kiti aktai ar 
deklaracijos. Sudëtinës kodifikuotos konstitucijos pavyzdþiai – 1958 m. 
Prancûzijos Konstitucija, kuri savo sudëtinëmis dalimis pripaþásta 1789 
m. Þmogaus ir pilieèio teisiø ir laisviø deklaracijà bei 1946 m. Prancûzijos 
Konstitucijos preambulæ, taip pat 1992 m. Èekijos Konstitucija, kurià, be 
pagrindinio Konstitucijos teksto, sudaro „Pagrindiniø teisiø ir laisviø 
deklaracija”. Sudëtinë kodifikuota konstitucija skiriasi nuo raðytinës ne-
kodifikuotos konstitucijos tuo, kad pirmàjà konstitucijà sudaranèios dalys 
yra viena su kita tiesiogiai susijusios, jos traktuojamos kaip vientisas su-
dëtinis dokumentas, o ne dokumentø visuma. 

 
 

1.9. Konstitucijos struktûra 
 

Aptaræ konstitucijos formà, galime pradëti nagrinëti konstitucijos – 
aukðèiausiosios galios ðalies pagrindinio ástatymo – struktûros dësningu-
mus. Taigi mus domins raðytinë kodifikuota konstitucija (raðytiniø neko-
difikuotø konstitucijø struktûros dësningumus þymiai sunkiau áþvelgti). 
Þinoma, kiekvienos ðalies konstitucija net ir savo struktûros poþiûriu – 
unikali, taèiau pati konstitucinio reguliavimo logika verèia konstitucijø 
kûrëjus þengti panaðius þingsnius. 

Daugelio ðaliø konstitucijø struktûros analizë leidþia daryti iðvadà, jog 
paprastai pagrindiná ástatymà sudaro tokios dalys: preambulë (ávadinë 
dalis), pagrindinë dalis (jos normose atskleidþiamas konstitucijos turi-
nys), taip pat baigiamosios, pereinamosios ar papildomosios nuostatos 
bei priedai. 

Preambulëje iðvardijami konstitucijos tikslai, nurodomos istorinës 
konstitucijos priëmimo aplinkybës. Kartais joje nurodomi svarbiausi vals-
tybës politikos principai ar net skelbiamos pagrindinës teisës ir laisvës. 
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Tai svarbi konstitucijos dalis, ávadas á konstitucinio reguliavimo sistemà.  
Teisinëje literatûroje diskutuojama dël preambulës norminio pobû-

dþio. Teigiama, kad preambulës nuostatos nëra teisës normos, jos ástaty-
mø leidëjui gali daryti tik moraliná poveiká. Tokia argumentacija grin-
dþiama tuo, kad preambulës nuostatø, skirtingai nuo kitø konstitucijos 
daliø normø, negali tiesiogiai taikyti teismai1. Tai pernelyg abstrakèios, 
programinio pobûdþio taisyklës, kurias nagrinëjant negalima vertinti kaip 
tikrø teisës normø. 

Taèiau yra ir kitas poþiûris: preambulës nuostatos turi tokià pat nor-
minæ reikðmæ, kaip ir bet kurios kitos konstitucinës nuostatos. Antai 
Prancûzijoje ilgà laikà buvo diskutuojama dël 1958 m. Prancûzijos Kons-
titucijos preambulës teisinës reikðmës. Ðios ðalies Konstitucijos preambu-
lëje buvo skelbiama, kad prancûzø tauta iðkilmingai skelbia savo iðtiki-
mybæ þmogaus teisëms ir nacionalinio suverenumo principams, taip kaip 
jie yra apibrëþti 1789 m. Deklaracijoje, patvirtinti ir papildyti 1946 m. 
Konstitucijos preambulëje2. Taigi nurodytuose dokumentuose buvo skel-
biamos pilietinës, politinës, socialinës, ekonominës teisës ir laisvës. Gin-
èai dël Konstitucijos preambulës reikðmës baigësi tik 1971 m. Prancûzijos 
Konstitucinei Tarybai priëmus sprendimà dël preambulës nuostatø nor-
minës reikðmës3. 

Galima ir treèia – tarpinë pozicija – á preambulës nuostatas bûtina at-
siþvelgti interpretuojant ir taikant kitø konstitucijos daliø normas. Tais 
atvejais, kai konstitucijos preambulëje skelbiamos pagrindinës teisës ir 
laisvës, neabejojama, kad ðios nuostatos turi tokià pat juridinæ reikðmæ, 
kaip ir kitø konstitucijos daliø normos. 

Pagrindinæ konstitucijos dalá sudaro konstitucijos normos, átvirtinan-
èios þmogaus ir pilieèio teises bei laisves, valstybës organizacijà, valstybës 
valdþios institucijø statusà, tarpusavio santykius, centrinës ir vietos val-
dþios santykius, vietos savivaldos pagrindus. Paprastai pagrindinæ dalá 
sudaro keli ar keliolika skyriø (jie taip pat gali vadintis dalimis, skirsniais 
ir pan.). 

Pagrindinë dalis ne vienoje konstitucijoje pradedama skyriumi, ku-
riame iðdëstytos normos, átvirtinanèios konstitucinës santvarkos pagrin-
dus (tautos suverenitetà, demokratijà, pagarbà pagrindinëms þmogaus 
teisëms ir laisvëms, valdþiø padalijimà ir jø galiø ribojimà ir t.t.). Kai ku-
riø naujøjø konstitucijø pagrindinio teksto dalis pradedama þmogaus tei-

                                                           
1 Durga Das Basu raðo: „Pati savaime nebûdama dokumentu, privalomu teismams, raðy-

tinës konstitucijos preambulë átvirtina tikslus, kuriuos konstitucija siekia nustatyti ir ágyven-
dinti” (Das Basu D. Osnovy konstitucionnogo prava Indii. Moskva, Progres, 1986. P. 58.). 

2 Les Constitutions de la France depuis 1789. Paris, Garniér–Flammarion, 1970. P. 424. 
3 Þr.: Favoreu L., Philip L. Les grandes décisions du Conseil constitutionnel. Paris, Dal-

loz, 1993. P. 250–251. 
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siø ir laisviø átvirtinimu. Toks ðio konstitucinio instituto iðdëstymas pa-
grindinio teksto pradþioje parodo þmogaus statusui ðalies konstitucinëje 
sàrangoje teikiamà reikðmæ. 

Kituose konstitucijos skyriuose iðdëstomos valstybës valdþios organi-
zacijà nustatanèios normos. Paprastai kiekvienà valstybës valdþios insti-
tucijà apibrëþianèios normos iðdëstomos tam tikruose skyriuose: parla-
mentas, valstybës vadovas, vyriausybë, teismai. Vienose konstitucijose 
pradedama nuo ástatymø leidþiamosios valdþios institucijos teisinës padë-
ties átvirtinimo, kitose pirmiausia nustatoma valstybës vadovo teisinë pa-
dëtis. Toks iðdëstymas paprastai sietinas su ðalies valdymo forma (nors ne 
visada). 

Atskiruose konstitucijos skyriuose nustatomas vietinis valdymas ir sa-
vivalda, finansai ir valstybës biudþetas. Pagrindinëje konstitucijos teksto 
dalyje taip pat gali bûti tokie skyriai, kaip „Uþsienio politika”, „Valstybës 
saugumas” ir pan. 

Konstitucijos Baigiamosiose nuostatose iðdëstomos normos, nusta-
tanèios konstitucijos ásigaliojimo tvarkà. Pasitaiko, kad Baigiamosiose 
nuostatose iðdëstomos ir normos apie konstitucijos keitimo tvarkà, jeigu 
tai nebuvo sureguliuota pagrindinës dalies normø. 

Pereinamosiose nuostatose nustatomi atskirø konstitucijos normø ási-
galiojimo terminai, senø konstituciniø institutø pakeitimo naujais tvarka 
ir terminai. 

Kai kada konstitucija turi ir papildomas nuostatas. Jomis aiðkinamos 
kai kurios pagrindinës konstitucijos dalies normos, nustatomos tam tikros 
iðimtys ar tam tikro klausimo reguliavimo specifika. 

Kartais prie konstitucijos yra ir priedai. Jø reikðmë ávairi. Pasitaiko, 
kad juose iðdëstomos normos, kuriø vieta neabejotinai turëtø bûti pa-
grindinëje dalyje. 

 
 

1.10. Konstitucijø klasifikacija 
 

Klasifikacija – objektø skirstymas á grupes pagal bendrus poþymius. 
Neþiûrint pasaulio valstybiø konstitucijø ávairovës, jas galima vienaip ar 
kitaip klasifikuoti, kadangi, kad tarp ávairiø konstitucijø yra bendrumø – 
ir jø turinio, ir formos, ir vidinës struktûros. 

Kodël apskritai konstitucijos klasifikuojamos á tam tikras grupes? 
Klasifikacija pagal ávairius kriterijus padeda nustatyti tam tikrus dësnin-
gumus, atskleidþia panaðumus ir skirtumus, leidþia palyginti vienà konsti-
tucijà su kita. Kitaip sakant, padeda geriau suprasti konstitucijà kaip tam 
tikrà teisiná reiðkiná. 
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Klasifikacijos vertæ lemia pasirinkti kriterijai. Jie gali bûti ávairûs: 
konstitucijos turinys, iðraiðkos bûdai, struktûra, ásigaliojimo ar keitimo 
ypatumai ir t.t. Svarbu, kad pasirinkto klasifikavimo kriterijus padëtø 
atskleisti esmines ypatybes. Kartu reikia nepamirðti, kad kaip ir kiekviena 
klasifikacija, taip ir konstitucijø, klasifikacija pagal tam tikrus bendruo-
sius poþymius visados yra sàlyginë. Nëra visais poþymiais sutampanèiø 
konstitucijø. Konstitucijø ypatumus lemia konkreèios ðalies konstitucinio 
proceso dalyviø keliami uþdaviniai, ðalies socialiniai bei kultûriniai ypa-
tumai, specifinës konkreèios ðalies konstitucijos priëmimo aplinkybës, 
visuomenës iðsivystymo lygis. Tam tikrà reikðmæ turi ir subjektyvûs veiks-
niai. 

Taèiau neþiûrint minëtø aplinkybiø, konstitucijø klasifikavimas, t.y. 
skirstymas á grupes pagal tam tikrus kriterijus, yra prasmingas. Galësime 
geriau suvokti ðio pagrindinio ástatymo pobûdá, turiná, ypatybes, reikðmæ. 

Vadovaujantis istoriniu kriterijumi, t.y. atsiþvelgiant á priëmimo isto-
riná laikotarpá, konstitucijas galima skirstyti á: 1) senosios kartos konstitu-
cijas; 2) viduriniosios kartos konstitucijas; 3) naujosios kartos konstituci-
jas.  

Senosios kartos konstitucijos – visos konstitucijos, priimtos iki Pirmo-
jo pasaulinio karo. Tai JAV 1787 m., Norvegijos karalystës 1814 m., Bel-
gijos karalystës 1831 m. ir kt. Viduriniosios kartos – tarpukario konstitu-
cijos: Austrijos 1920 m., Airijos Respublikos 1937 m. ir kt. konstitucijos. 
Naujosios kartos konstitucijos – tai konstitucijos, priimtos po Antrojo 
pasaulinio karo: Italijos – 1947 m. Konstitucija, Ispanijos 1978 m. Konsti-
tucija ir kt.  

Nurodytas konstitucijø grupes galima suskirstyti á dar maþesnes gru-
pes. Naujàsias konstitucijas galima skirstyti á pirmosios naujøjø konstitu-
cijø bangos ir antrosios bangos. Pirmosios bangos naujosiomis konstituci-
jomis laikytinos priimtos po Antrojo pasaulinio karo iki 90-øjø metø pra-
dþios, pvz.: Italijos 1947 m. Konstitucija, VFR 1949 m. Pagrindinis ásta-
tymas, Prancûzijos 1958 m. Konstitucija. Antroji banga – XX a. paskuti-
niame deðimtmetyje priimtos konstitucijos. Tai ðaliø, atsikraèiusiø totali-
tarinio ar autoritarinio reþimo, konstitucijos. Pvz.: Rumunijos ir Bulgari-
jos 1991 m. Konstitucijos, 1992 m. Estijos, Lietuvos, Èekijos, Slovakijos 
konstitucijos, Lenkijos 1997 m. Konstitucija. Kiekvienas istorinis laiko-
tarpis turi savø ypatumø, o konstitucijø tekstai – akivaizdþias laiko þymes. 
Ávairiø epochø konstitucijos skiriasi savo turiniu, struktûra, normø dës-
tymo bûdais ir t.t. 

Jeigu klasifikacijos kriterijumi imsime paèioje konstitucijoje numatytà 
jos galiojimo laikà, tai konstitucijas galima skirstyti á nuolatines ir laikinà-
sias. Pirmøjø galiojimo terminai nenustatyti, o antrøjø – nurodyti. 
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Laikinosios konstitucijos priimamos tik tam tikram laikotarpiui. Jos 
galioja iki tam tikros, paèioje konstitucijoje nustatytos, datos arba iki tam 
tikro numatyto ávykio (pvz., kai susirinkæs steigiamasis susirinkimas pri-
ims nuolatinæ konstitucijà). Atsiradusi valstybë ar politinis reþimas negali 
funkcionuoti be nustatytø valdþios organizavimo ir asmens padëties pa-
grindø, taèiau ið karto priimti solidø pagrindiná ástatymà sunku. Tai ir 
lemia konstitucijø laikinumà. Todël pereinamuoju laikotarpiu galioja 
laikinasis pagrindinis ástatymas (Lietuvos konstitucinëje istorijoje tai lai-
kinieji Lietuvos valstybës konstituciniai aktai, priimti po 1918 m. nepri-
klausomos valstybës atkûrimo, taip pat 1990–1992 m. galiojæs Laikinasis 
Pagrindinis Ástatymas).  

Dauguma konstitucijø yra nuolatinës. Þinoma, pats konstitucijos api-
bûdinimas „nuolatinë konstitucija” nereiðkia, kad ði konstitucija yra am-
þina. Tiesiog jos kûrëjai mano, kad ði konstitucija nëra laikina, kad ja 
valstybë vadovausis ilgiau nei aiðkiai apibrëþtà laikotarpá. Socialinio–
politinio gyvenimo esminiai pasikeitimai neretai tampa ir naujo visuome-
nës kompromiso, santarvës paieðkos prieþastimi. Tai lemia ir konstituci-
nio reguliavimo pokyèius. 

Ávairiø valstybiø konstitucinë istorija labai skiriasi. Vienos valstybës 
jau du ðimtmeèius vadovaujasi vienu pagrindiniu ástatymu, kitø konstitu-
cinëje istorijoje daugybë konstitucijø. 

Konstitucijas galima klasifikuoti atsiþvelgiant á tai, koká politiná reþi-
mà jos átvirtina. Skiriamos demokratinës ir nedemokratinës, t.y. autorita-
rinës bei totalitarinës konstitucijos. 

Demokratiná politiná reþimà átvirtinanèioms konstitucijoms bûdinga 
pagrindiniø teisiø ir laisviø átvirtinimas, politinis pliuralizmas, politiniø 
partijø ir visuomeniniø organizacijø veiklos laisvë, demokratiniai valdþios 
formavimo mechanizmai, þmogaus teisiø apsaugos teisiniø garantijø nu-
statymas ir t.t. Autoritarinës konstitucijos riboja ar draudþia politiná pliu-
ralizmà, numato plaèias galimybes paskelbtoms pagrindinëms teisëms ir 
laisvëms apriboti. Totalitarinëms konstitucijoms bûdingas vienos ideolo-
gijos átvirtinimas. Jose skelbiami vienos partijos ar politinës jëgos vado-
vavimo visuomenei principai, paneigiamas valdþiø padalijimas, iðkrei-
piama valdþios institucijø demokratinio formavimo esmë. Reikia paste-
bëti, kad kartais ir pasikeitus politiniam reþimui, (pvz., demokratinis re-
þimas po valstybës perversmo virsta autoritariniu), konstitucija nekeièia-
ma. Ðiuo atveju juridinë konstitucija tampa fiktyvi. Gali bûti ir prieðingai: 
þlugus totalitariniam reþimui, kurá laikà galioja senoji, totalitarinë, kons-
titucija su tam tikromis pataisomis. 

Pagal konstitucijø keitimo procedûrø sudëtingumà konstitucijos skirs-
tomos á „lanksèias” ir „grieþtas”. „Lanksèia” konstitucija vadinama tokia 
konstitucija, kurià parlamentas gali pakeisti nesudëtinga tvarka. Jos pa-
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taisos gali bûti priimamos ið esmës tokia pat tvarka, kaip paprastieji ásta-
tymai arba tokia konstitucija keièiama ir papildoma absoliuèia ar palygin-
ti nedidele kvalifikuota balsø dauguma. „Lanksèios” konstitucijos pavyz-
dþiu galëtø bûti Lietuvos Respublikos 1922 m. Konstitucija. Jai pakeisti 
reikëjo 3/5 visø Seimo nariø balsø. 

„Grieþtomis” vadinamos tokios konstitucijos, kuriø pakeitimas susijæs 
su specialia sudëtinga procedûra. Tai konstitucijos, keièiamos didele kva-
lifikuota parlamento nariø balsø dauguma ar referendumu. „Grieþtos” 
konstitucijos istorinis pavyzdys – JAV Konstitucija, kuri gali bûti keièia-
ma bei papildoma tik abiejø JAV Kongreso rûmø 2/3 nariø nutarimu, 
kurá turi ratifikuoti 3/4 visø valstijø ástatymø leidþiamøjø susirinkimø 
(JAV Konstitucijos 5 str. 1 sk.). „Grieþtomis” konstitucijomis reikëtø 
laikyti Italijos, VFR, Prancûzijos, Japonijos, Graikijos, Rusijos ir kt. ðaliø 
konstitucijas. Gal todël daugiau kaip per 200 metø JAV Konstitucijos 
istorijà buvo priimtos tik 27 pataisos, nors siûlymø keisti konstitucijai 
buvo tûkstanèiai. Kartais konstitucijose yra nuostatø, kuriø ið viso nega-
lima keisti. Teisinëje literatûroje, nagrinëjant „lanksèiø” ir „grieþtø” 
konstitucijø privalumus ir trûkumus, kartais pabrëþiami tokie „grieþtos” 
konstitucijos pranaðumai: „Pirma. Konstitucijoje átvirtintos teisës ir lais-
vës yra nelieèiamos. Ið èia teisiø paskelbimo naudingumas. Antra. Parla-
mento priimtiems ástatymams, kurie prieðtarauja konstitucijai, yra taiko-
mos sankcijos dël kontrolës, kurià vadina ástatymø konstitucingumo 
kontrole. Treèia. Parlamentas, kuriam konstitucija suteikia galià leisti 
ástatymus, ðios teisës negali deleguoti vyriausybei”1. 

Þinoma, konstitucijos pastovumà lemia jos atitikimas visuomenës gy-
venimo krypèiai, realiems visuomenës poreikiams. Realûs pokyèiai sàly-
goja ir konstitucinio reguliavimo pasikeitimus. 

Pagal konstitucijoje átvirtintà valdymo formà galima skirti respublikø 
ir monarchijø konstitucijas. Pagal konstitucijos priëmimo bûdà galima 
skirti dovanotàsias (oktrojuotas) ir tautos priimtas konstitucijas. Tautos 
priimtas konstitucijas pagal tai, kas priëmë pagrindiná ástatymà (pati tauta 
ar jos ágalioti atstovai), galima skirstyti á: 1) parlamento ar steigiamojo 
susirinkimo priimtas konstitucijas; 2) referendumu priimtas konstitucijas.  

Konstitucijos dar yra skirstomos pagal jø formà á raðytines ir neraðyti-
nes. Ði klasifikacija aptarta temoje „Konstitucijos formos”. Teisinëje lite-
ratûroje rasime ir kitokià klasifikacijà: pvz.: konstitucijø skirstymà á teisi-
nes ir faktines konstitucijas ir t. t. 

 
 

                                                           
1 Fabre M.–H. Principes républicains de droit constitutionnel. 4e édition. Paris, L.G.D.J., 

1984. P. 154. 
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1.11. Konstitucijos priëmimo ir keitimo tvarka 
 

Konstitucijos, pagrindinio ástatymo, reikðmæ pabrëþia ne vien jos turi-
nio, paskirties svarba, bet ir ypatinga, tik ðiam aukðèiausiosios galios aktui 
bûdinga, priëmimo ir jos keitimo tvarka. 

Konstitucijos paprastai priimamos keliais atvejais. Pirmas atvejis – 
naujos valstybës atsiradimas. Ðiuo atveju konstitucija yra ne tik pagrindi-
nis ástatymas, bet ir steigiamasis aktas, átvirtinantis naujos valstybës atsi-
radimà. Tokios buvo daugelio ðaliø, iðsivadavusiø ið kolonijinio jungo, 
pirmosios konstitucijos. Antras atvejis – politinio reþimo pasikeitimas. 
Ðiuo atveju po taikios ar prievartinës socialinës revoliucijos priimama 
nauja konstitucija. Konstitucijos neretai priimamos po karinio perversmo 
ar atkûrus civiliø valdþià po kariðkiø valdymo (treèiojo pasaulio ðaliø 
konstitucinë praktika). Treèias atvejis sietinas su visuomenës politinio, 
ekonominio ir socialinio gyvenimo esminiais pokyèiais, t.y. nauja konsti-
tucija priimama kai ávykusiø visuomenës gyvenimo permainø nebegalima 
átvirtinti vien senos konstitucijos pataisomis, griaunanèiomis senàjà kons-
titucinæ sistemà. Reikëtø sutikti su W. Osiatinskiu, kad „konstitucijos 
priëmimas visada yra pakankamai sudëtingas procesas, ypaè demokrati-
nëse sistemose”1. 

Ypatinga konstitucijos priëmimo ir keitimo tvarka ðiuolaikinëje kons-
titucinës teisës teorijoje yra grindþiama ta aplinkybe, kad ástatymø lei-
dþiamoji ir steigiamoji valdþios nesutampa. Antai ástatymai priimami ir 
keièiami ágyvendinant ástatymø leidþiamàjà valdþià, o konstitucija prii-
mama ágyvendinant steigiamàjà valdþià. P. Bastidas raðo: „Konstitucinius 
tekstus kuria ne ástatymø leidþiamoji valdþia, kuri yra subordinuota, bet 
aukðèiausioji valdþia, kuri vadinama steigiamàja”2. 

Du raðytinës konstitucinës istorijos ðimtmeèiai þino keletà konstituci-
jos priëmimo bûdø. Jie skiriasi pagal tai, kas ágyvendina steigiamàjà val-
dþià. Vienu atveju konstitucijà tautai dovanoja (suteikia) valstybës vado-
vas (paprastai monarchas), kitu atveju jà priima atstovaujamoji instituci-
ja, kurià sudaro ágalioti tautos atstovai, treèiu – pati tauta priima konsti-
tucijà. 

Dovanotoji (literatûroje – oktrojuotoji3) konstitucija – kitados papli-
tæs konstitucijos priëmimo bûdas. Dabar ðis konstitucijos priëmimo bû-
das jau iðimtis. Konstitucijos dovanojimas – nelabai demokratiðkas kelias. 
Todël oktrojuotoji konstitucija paprastai þymi tik pirmà þingsná konstitu-

                                                           
1 Osiatinski W. A Brief History of the Constitution // East European Constitutional 

Review. Vol. 6. Number 2–3, Spring–Summer 1997. P. 67. 
2 Bastid P. L’idée de constitution. Paris, Economica, 1985. P. 19. 
3 Oktrojuotoji reiðkia suteikta, dovanota (pranc. octroyer – duoti, suteikti). 
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cionalizmo link, atspindi tam tikrà visuomenës raidos posûká. Oktrojuo-
toji konstitucija – ið tikrøjø yra ne monarcho malonë, bet valdanèiø ðalá 
jëgø susitarimo iðraiðka. XIX a. tokios konstitucijos neretai vadintos 
chartijomis (klasikinis oktrojuotosios konstitucijos pavyzdys – Prancûzi-
jos karaliaus Liudviko XVlll 1814 m. Konstitucinë chartija). Istoriniais 
oktrojuotøjø konstitucijø pavyzdþiais laikytinos Irano 1906 m., Afganis-
tano 1931 m., Etiopijos 1955 m. Konstitucijos. Ðiais laikais tokios yra 
1962 m. Kataro, 1992 m. Saudo Arabijos Konstitucijos. 

Ðiuolaikiniame pasaulyje dominuoja tautos atstovø ar paèios tautos 
tiesiogiai priimtos konstitucijos. Kartais konstitucijai priimti renkama 
speciali tautà atstovaujanti institucija (steigiamasis susirinkimas, steigia-
masis kongresas, konstitucinis susirinkimas). Ði institucija parengia ir 
priima konstitucijà. Tokios institucijos pavyzdys – seniausià raðytinæ 1789 
m. JAV Konstitucijà priëmæs Filadelfijos Konventas. Ið ðiuolaikiniø kons-
titucijø tokia yra 1991 m. Bulgarijos Konstitucija, kurià priëmë Didysis 
nacionalinis susirinkimas. Priëmus konstitucijà, daþniausiai steigiamasis 
susirinkimas savo veiklà baigia, ir yra renkamas parlamentas, nors esti, 
kad steigiamasis susirinkimas funkcionuoja kaip parlamentas. 

Kartais konstitucijà parengia ir jà priima parlamentas. Antai taip buvo 
priimtos 1991 m. Slovënijos, 1992 m. Èekijos, 1992 m. Slovakijos Konsti-
tucijos. Parlamentinis konstitucijos priëmimas atspindi ávairiø parlamen-
te atstovaujamø jëgø átakà. 

Treèias konstitucijos priëmimo kelias – tautos referendumas. Ðiuo at-
veju svarbu ir konstitucijos teksto parengimas. Neretai steigiamojo susi-
rinkimo ir parlamento priimtà konstitucijà turi patvirtinti tauta referen-
dumu. 1991 m. Rumunijos Konstitucijà, kuriai pritarë Konstitucinis susi-
rinkimas, priëmë tauta referendumu. 1997 m. Lenkijos Konstitucija, ku-
rià priëmë Nacionalinis susirinkimas, ásigaliojo tautai pritarus referen-
dumu.  

Atrodo, tai priimtiniausias konstitucijos priëmimo dabarties pasaulyje 
bûdas. Ðiuo atveju pirmame etape vyksta rimta politinë–teisinë diskusija, 
iðryðkinanti ávairius poþiûrius, leidþianti ieðkoti ir rasti kompromisus. Ðio 
etapo rezultatas – konstitucijos tekstas, kuriam pritaria politinës jëgos. 
Po to – naujas etapas: referendumo kampanija. Referendumu tauta ið-
reiðkia savo nuomonæ apie pasirinktà konstitucinës santarvës modelá, t.y. 
jam pritaria ar já atmeta. 

Kartais konstitucijos projektà parengia vyriausybë, valstybës vadovas 
ar jø sudaryta komisija, o tauta referendumu priima galutiná sprendimà. 
Nors priimant konstitucijà lemia tautos valia, vis dëlto ðis kelias nepri-
lygsta anksèiau apraðytam. Vietoj vieðos parlamentinës diskusijos èia ap-
siribojama tik prieðreferendumine propaganda. Ðiuo atveju konstitucinis 
procesas gali ágauti vienpusá pobûdá, kai plaèiau nediskutuojama dël ga-
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limø alternatyvø. Neretai toks konstitucinis referendumas virsta savotið-
ku plebiscitu dël pasitikëjimo vyriausybe ar valstybës vadovu. 

Konstitucija nuo kitø ástatymø skiriasi ir jos keitimo tvarka. Raðytinei 
konstitucijai pakeisti yra numatoma sudëtingesnë procedûra nei papras-
tam ástatymui pakeisti. Kitaip konstitucija virstø paprastu ástatymu, nebû-
tø galima apie jà kalbëti kaip apie pagrindiná, aukðèiausios galios teisës 
normas nustatantá aktà, kuris turi laiduoti santvarkos stabilumà ir jos 
nuoseklø vystymàsi. Vadinasi, bûtø menkavertis pasirinktas konstitucinis 
kompromisas, jei já bûtø galima lengvai pakeisti. 

Jau esame minëjæ, kad pagal konstitucijos keitimo procedûrø sudë-
tingumà, jas galima skirti á „lanksèias” ir „grieþtas”. „Lanksèios” konsti-
tucijos keitimo tvarka nëra labai sudëtinga. Tokios konstitucijos keièia-
mos panaðiai kaip ir ástatymai. „Lanksèiomis” taip pat laikomos konstitu-
cijos, kurias gali pakeisti valstybës parlamentas absoliuèia ar nuosaikiai 
kvalifikuota balsø dauguma. 

Kitaip keièiamos vadinamosios „grieþtos” konstitucijos. Konstitucijos 
pataisos priimamos laikantis sudëtingø procedûrø; reikia didelës kvalifi-
kuotos visø parlamentarø balsø daugumos. Kartais konstitucijos pataisos 
galimos tik tautos referendumo sprendimu. Kai kurios konstitucijos nuo-
statos ið viso nekeièiamos (pvz.: Prancûzijos valdymo forma pagal Pran-
cûzijos Konstitucijos 89 str.). Kai kurias konstitucijas galima apibûdinti 
kaip „tarpines”, t.y. nei pernelyg „lanksèias”, nei pernelyg „grieþtas”. Jø 
vienos nuostatos yra keièiamos palyginti lengvai, o kitoms keisti yra nu-
statyta sudëtinga procedûra.  

Kodël reikalingos konstitucijos pataisos? Jos susijusios su esminiais 
socialinio gyvenimo pokyèiais, supratimu, kad ið esmës pasikeitusi tikrovë 
reikalauja kitokio konstitucinio reguliavimo. Bûtent ðie visuomenës gy-
venimo esminiai pokyèiai gali bûti naujos konstitucijos priëmimo prieþas-
tis. Tokiu atveju, priëmus naujà konstitucijà, senoji netenka galios. 

 
 
 

2 poskyris 
LIETUVOS KONSTITUCIJØ RAIDA 
 
 
 
2.1. Konstitucinës teisës iðtakos Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtystëje 
2.2. Lietuvos konstitucijø raida 1918–1940 m. 
2.3. Nepriklausomybës atstatymas 1990 m. ir Laikinasis Pagrindinis  
       ástatymas 
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2.1. Konstitucinës teisës iðtakos Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtystëje 
 

Galiojanèios Lietuvos Respublikos (1992 m.) Konstitucijos preambulëje 
pabrëþiamas Lietuvos valstybingumo ir teisës tradicijø perimamumas bei 
istorinis tæstinumas skelbiant prieð daugelá amþiø sukurtos Lietuvos valsty-
bës teisiniais pamatais buvus Lietuvos statutus ir Lietuvos Respublikos kons-
titucijas. 

Iðties konstitucinës teisës nuostatos Lietuvoje labai senos, gerokai senes-
nës nei kaimyninëse ðalyse: valstybinës teisës normø buvo jau paprotinëje 
teisëje, po to – valdovø aktuose, o XVI a. pradþioje kai kurios ðios teisës 
nuostatos buvo surinktos ir kodifikuotos Lietuvos statutuose, tapusiuose 
Lietuvos konstitucingumo tradicijø uþuomazga.  

Pagrindinë idëja, raudona gija nusidriekianti per visus tris Lietuvos statu-
tus, buvo Lietuvos valstybingumo ir Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës 
teisiø apsaugojimo idëja. 

Pirmojo Lietuvos statuto (1529 m.) preambulëje pabrëþiama, kad statutas 
skiriamas visiems valdiniams, nepaisant jø luominës priklausomybës. Vieno-
dai jis privalomas gyventojams ir valdþios institucijoms. Taip pat ir Lietuvos 
didþiajam kunigaikðèiui. Mintá tæsia tolesnë jo nuostata, kad teismai visiems 
turi taikyti tà paèià raðytinæ teisæ. 

Konstitucinio turinio teisës normos dëstomos daugiausia pirmajame ðio 
Statuto skirsnyje. Èia yra nuostatai apie Lietuvos suverenumà, teritorijos 
nelieèiamumà, apie Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës valstybinæ santvar-
kà – valdovà, Seimo struktûrà ir prerogatyvas, jø tarpusavio santykius. Statu-
tas skelbia, kad Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë yra savarankiðka, gyvuojan-
ti skyrium nuo Lenkijos, valstybë. Didysis kunigaikðtis Lietuvos Didþiosios 
Kunigaikðtystës atþvilgiu prisiima ásipareigojimus, kuriø tikslas apsaugoti 
Lietuvos nepriklausomybæ, garbæ, teritoriná integralumà, uþkirsti kelià sve-
timðaliø ásigalëjimui, nemaþinti valstybës þemiø, pagal iðgales atsiimti praras-
tàsias. Jis paþada neþeminti Lietuvos ir jos Ponø tarybos, kuri bajorams buvo 
aukðèiausiasis valdþios organas ir teismo instancija. Taip pat skelbia tarsiàsis 
su Ponø taryba leisdamas ástatymus, be Ponø tarybos þinios nedalysiàs vals-
tybës dvarø, neskirsiàs kraðtui privilegijø.  

 Statute Lietuvos didysis kunigaikðtis ásipareigojo saugoti visø valdiniø 
teises ir laisves, laikytis senøjø privilegijø ir paproèiø, o naujus ávesti tik su 
Ponø tarybos þinia. Skelbiama teisë laisvai iðvykti ið kunigaikðtystës á kitas 
ðalis, iðskyrus prieðo þemæ, teisë bajorams vykti á uþsiená mokytis karybos. 
Statutas mëgina ginti moterø turtines teises ir garbæ.  

Ið Statuto teksto iðplaukia svarbiausiø konstituciniø þmogaus teisiø 
uþuomazgos: vienodø sàlygø ginèo ðalims teismo procese nustatymas, kiek-
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vieno atsakomybë tik uþ savo veiksmus, nebuvimas atsakomybës be kaltës, 
iðimtinë teismo teisë nustatyti kaltæ ir skirti bausmæ.  

Pirmà kartà Lietuvos valstybës istorijoje Statute suraðytos bajorø teisës ir 
pareigos, jø tarpusavio santykiai, taip pat santykiai su didþiuoju kunigaikðèiu. 
Nepaisant bajorø teisiø platumo, jos neprilygo ponø teisëms: nors bajorai ir 
dalyvavo Seime, bet ten dar neturëjo sprendþiamos galios; skirtingai nuo 
ponø, kuriuos turëjo teisti pats kunigaikðtis, bajorus teisë kunigaikðèio ad-
ministracija – vaivados ir teismo seniûnai ar jø vietininkai dalyvaujant dviem 
bajorø atstovams. 

Antrajame Lietuvos statute (1566 m.) konstitucinës teisës sferai skiriami 
trys pirmieji jo skirsniai. Pagrindinë ástatymo idëja èia lieka ta pati – visiðkas 
Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës valstybinis nepriklausomumas ir sava-
rankiðkumas. Statutas áteisino Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës teritorijos 
nelieèiamumà ir apibrëþë jos sienas. Ði teritorija, pagal XVI a. vidurio Lietu-
vos Didþiosios Kunigaikðtystës reformà, padalyta á administracinius vienetus 
(vaivadijas ir pavietus) ir nustatytos jø ribos. Patvirtinta pavietø seimeliø, 
kuriuose, vadovaujant pavieto marðalkai, galëjo dalyvauti visi pavieto bajo-
rai, sistema.  

Seimeliai turëjo susirinkti keturias savaites iki Seimo susirinkimo ir ap-
svarstyti didþiojo kunigaikðèio pasiûlytus klausimus bei ávairius vietos reika-
lus. Pavietø seimeliø pagrindu áteisintas visø bajorø atstovavimas Seime: 
seimeliuose turëjo bûti renkama á Seimà po du atstovus, ágaliotus ten iðdës-
tyti seimelio nuomonæ siûlomais svarstyti klausimais.  

Statutas iðplëtë Seimo kompetencijà, pavesdamas jam svarstyti visus es-
minius gynybos ir teisingumo reikalus, nustatydamas, kad visi ástatymai turi 
bûti iðimtinai priimami tik Seime. Tokiu bûdu ðis Statutas á politiná kraðto 
gyvenimà átraukë visà bajorijà, atitinkamai sumaþindamas ponø ir Ponø ta-
rybos vaidmená. 

Valstieèiai ir miestieèiai dalyvauti politiniame kraðto gyvenime neturëjo 
teisës. 

Bajorø luomo bendri þemës teismai, renkami visø pavietø þemvaldþiø, 
dabar turëjo bûti sudaromi pagal teritoriná principà. 

Trečiasis Lietuvos statutas (1588 m.), patvirtintas jau po 1569 m. Liublino 
unijos, átvirtinusios jungtinæ Lenkijos–Lietuvos valstybæ, áteisino naujà vals-
tybës formà – federacinæ Respublikà, vadovaujamà monarcho, iðrinkto ben-
drame Lietuvos ir Lenkijos Seime. Lenkijos karaliui, kuris tuo paèiu metu 
buvo ir Lietuvos didysis kunigaikðtis, nominaliai priklausë visa jungtinës vals-
tybës þemë. Jis buvo aukðèiausiasis teisëjas, skyrë pareigûnus ir priþiûrëjo jø 
veiklà.  

Statutas patvirtino bendrà su lenkais Seimà Varðuvoje, bet Lietuvai nu-
statë prieðseiminá seimelá. Nurodyta, kad ástatymai turi bûti leidþiami tik 
Seime sutinkant visiems jame atstovaujamiems luomams. Be to, Seimas 
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svarstë svarbiausius valstybës reikalus – karo, santykiø su uþsienio ðalimis, 
ekonominius, finansinius. Panaikinus Ponø tarybà, buvæ jos nariai tapo Res-
publikos senatoriais.  

Tuo paèiu metu Statutas visai neminëjo unijos, sutarties su lenkais, ir 
Lietuvos Didþiàjà Kunigaikðtystæ konstravo kaip nepriklausomà valstybæ 
gindamas jos suverenitetà. Statutas nepanaikino Lietuvos Didþiosios Kuni-
gaikðtystës vykdomosios valdþios – ministrø ir vietos administracijos, paliko 
atskirà jos teisæ ir teismus. Veikianèiu Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës 
teritorijoje ástatymu buvo skelbiamas Statutas, galiojantis ne tik visiems val-
diniams, bet ir svetimðaliams. Lenkai kaip svetimðaliai net neturëjo teisës 
Lietuvoje uþimti valstybines pareigybes ir turëti dvarus.  

Statutas skelbë, kad karo tarnyba yra privaloma visiems bajorams. Jie 
taip pat turëjo uþimti valstybës tarnybas. Bajorai negalëjo bûti suimami be 
teismo sprendimo, iðskyrus atvejus, kai uþ nusikaltimà grësë mirties bausmë 
ar jie buvo sugauti nusikaltimo vietoje. Bajorams ir dvasininkams Treèiasis, 
kaip ir Antrasis, Statutas suteikë teisæ mokytis uþsienio universitetuose.  

Statutas skelbë tikëjimo laisvæ, nors valstieèiai net ir dvasiniuose reika-
luose turëjo klausyti savo pono.  

Reikðmingu konstitucinës teisës paminklu pagrástai laikoma 1791 m. ge-
guþës 3 d. Lenkijos–Lietuvos (Þeèpospolitos) Konstitucija, buvusi apskritai 
pirmas Europoje tokio pobûdþio raðytinis dokumentas.  

XVIII a. Lietuvos–Lenkijos Respublikai dël uþsienio grësmës iðkilusios 
katastrofos akivaizdoje, stengiantis iðsaugoti jos valstybingumà ir apginti 
nepriklausomybæ, uþsimota solidarizuoti kraðto pajëgas, riboti didikø galià, 
manyta ðvietëjø skleistø idëjø poveikyje siekti paþangos ûkio, politikos ir 
kitose valstybinio ir visuomeninio gyvenimo srityse. Tarp kitø priemoniø 
vadinamajame Ketveriø metø seime (1788–1791 m.) Varðuvoje svarstyta 
politinës santvarkos reforma, kurios principai buvo ávardyti dokumente, pa-
vadintame Valdymo ástatymu. Já patvirtino Seimas ir karalius. Ðis dokumen-
tas ir buvo garsioji Konstitucija.  

Konstitucija susidëjo ið ávadinës dalies ir 11 straipsniø.  
Dokumentas patvirtino senàsias bajorijos teises ir privilegijas, patvirtino 

miestieèiø teisæ siøsti savo atstovus á Seimà. 
Skelbdama, kad „aukðèiausios valdþios pradai glûdi tautos valioje”, 

Konstitucija (5 str.) tautos valià laikë kiekvienos valdþios ðaltiniu.  
Sëkmingesnei kovai su iðkilusia grësme stengtasi centralizuoti valstybæ ir 

stiprinti centrinæ valdþià. Ðios pastangos konstitucijoje atsispindi pokyèiuose, 
numatytuose ir valstybës valdymo, ir valstybës santvarkos formø pakeitimuo-
se. 

Pagal konstitucijà keitësi Lietuvos–Lenkijos valstybës valdymo forma: 
respublikà su renkamu valdovu numatyta reorganizuoti á konstitucinæ mo-
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narchijà. Ðis dokumentas buvo pirmoji raðytinë konstitucija, teisiðkai átvirti-
nusi ðià valstybës valdymo formà.  

Aukðèiausiøjø valstybës organø sistema konstitucijoje konstruojama pri-
silaikant valdþiø padalijimo principo.  

Ástatymø leidybà, mokesèiø nustatymà bei valdymo kontroliavimà konsti-
tucija pavedë dviejø rûmø Seimui, susidedanèiam ið Atstovø rûmø ir Senato. 
Atstovø rûmø deputatus dviem metams pavesta rinkti pavietø seimeliams, 
bet jie buvo laikomi visos tautos atstovais, nevarþomais tø seimeliø mandatø. 
Rûmø darbe numatyta dalyvauti miestø ágaliotiniams, galintiems kelti ir pa-
sisakyti tik miestø klausimais ir neturintiems teisës balsuoti. Senato teisës 
buvo susiaurintos, jis teturëjo atidedamà veto teisæ, nesunkiai áveikiamà At-
stovø rûmø. Senato nariai neturëjo ástatymø iniciatyvos teisës. Senatoriai 
buvo aukðtieji valstybës pareigûnai ir baþnyèios hierarchai.  

Skelbiama, jog Seimas nutarimus priima balsø dauguma, vadinasi, pa-
naikinama jo darbà paralyþiavusi liberum veto teisë.  

Vykdomoji valdþia atskiriama nuo Seimo ir pavedama karaliui. Karalius 
nustojo buvæs parlamento dalis (ðalia Seimo ir Senato), neteko teisës sank-
cionuoti ástatymus ir apskritai daryti átakà ástatymø leidybai. Uþtat sustipri-
nama karaliaus vykdomoji galia. Prie karaliaus kuriama patariamoji taryba 
(Teisiø taryba), nors paties karaliaus aktai privalomàjà galià ágaudavo tik 
kontrasignavus juos vienam ið tarybos nariø ir priëmusiam atsakomybæ uþ tà 
aktà. Pats karalius uþ savo politinius sprendimus buvo neatsakingas. Jis – 
vyriausiasis karo vadas.  

Pakeisdama buvusià tvarkà, konstitucija atsisakë karaliaus rinkimø ir nu-
statë sosto paveldëjimo tvarkà.  

Aptardama teismo valdþià, konstitucija ásakmiai pabrëþë jo savarankið-
kumà ir nepriklausomumà nei nuo ástatymø leidþiamosios, nei nuo vykdo-
mosios valdþios.  

Svarbiausios ðios konstitucijos nuostatos, skirtos ir parlamentarizmo 
uþuomazgoms, ir nepriklausomam teismui, ið esmës kartojo Lietuvos statutø 
nuostatas.  

Uþsimojusi centralizuoti valstybæ, konstitucija këlë rimtà grësmæ Lietu-
vos savarankiðkumo likuèiams. Buvusi federacinë valstybë, konstitucijoje 
paverèiama vieninga Lenkijos karalyste, vieninga suverenia valstybe ir þen-
giamas þingsnis á unitarinæ valstybës santvarkos formà. Konstitucijoje visai 
neaptariamas unijos faktas, visai neminimas net Lietuvos vardas. Iki ðiol 
iðsaugojusi savo atskirà valstybës aparatà, kariuomenæ, iþdà, dabar Lietuva 
turëjo jø netekti ir virsti Lenkijos provincija. Lietuvos padëtá ðvelnino tik ta 
aplinkybë, kad 1791 m. spalio 20 d. Seimas priëmë ir karaliaus vardu paskel-
bë dokumentà, pavadintà „Abipusis abiejø tautø ásipareigojimas”, kuriame 
tebebuvo ne tik „abi tautos”, bet ir Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë.  
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1791 m. Konstitucija nepateisino á jà dedamø vilèiø. Ji net nebuvo ágy-
vendinta, todël ji svarbi tik tuo, kad joje naujø laikø idëjas sugebëta iðkelti ir 
ástatymiðkai suformuluoti gerokai anksèiau, nei tai padarë kitos Vidurio ir 
Rytø Europos tautos.  

1795 m. Lietuvos-Lenkijos valstybë, pasidalyta svetimøjø, apskritai nusto-
jo gyvavusi. Iðtisà XIX a. didþioji Lietuvos dalis buvo Rusijos imperijos sudë-
tyje. Nepriklausoma Lietuvos valstybë buvo atkurta tik XX a. antrame de-
ðimtmetyje. 
 
 
2.2. Lietuvos konstitucijø raida 1918–1940 m. 
 

2.2.1. Laikinieji nepriklausomos Lietuvos valstybės konstituciniai aktai 
 

Svarbiausias XX a. antrame deðimtmetyje atstatytosios Lietuvos valsty-
bës konstitucinës svarbos aktas yra 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos tarybos nu-
tarimas. Juo ið esmës remiasi moderniosios Lietuvos valstybës buvimas ir visi 
vëlesnieji – laikinieji ir nuolatiniai – jos konstituciniai dokumentai.  

Vasario 16-osios nutarimu Lietuvos taryba, remdamasi pripaþinta ir tuo 
metu tapusia ypaè populiaria tautø apsisprendimo teise ir paèià tarybà su-
formavusios Lietuviø Vilniaus konferencijos nutarimu, paskelbë „atstatanti 
nepriklausomà, demokratiniais pamatais sutvarkytà Lietuvos valstybæ su 
sostine Vilniuje ir tà valstybæ atskirianti nuo visø valstybiniø ryðiø, kurie yra 
buvæ su kitomis tautomis”. Taigi ðis aktas reiðkë vieðà praneðimà, kad neten-
ka galios visi buvæ prievarta Lietuvai primesti valstybiniai ryðiai su svetimo-
mis ðalimis.  

Savo teisæ kalbëti tautos vardu Taryba iðreiðkë teiginiu, jog ji tuo metu 
esanti vienintelë lietuviø tautos atstovybë. Taèiau, bûdama ne tautos iðrink-
ta, Taryba suvokë negalinti atstovauti bendrajai tautos valiai, todël akte pa-
brëþë, jog Lietuvos valstybës pagrindus ir santykius su kitomis valstybëmis 
nustatysiàs visø jos gyventojø demokratiðkai iðrinktas Steigiamasis seimas. 

Vasario 16-osios akto nuostata apie visø kraðto gyventojø demokratiðkai 
iðrinktà Steigiamàjá seimà rodë Tarybas bûsimajai valstybei parinkus klasiki-
næ liberalià doktrinà, pasak kurios aukðèiausioji valdþia priklauso tautai – 
pilieèiams, o ðie jà deleguoja jø paèiø iðrinktai atstovybei. Faktiðkai nuo ðio 
akto pasirodymo iki jame iðsakytø idëjø realizavimo dar reikëjo átemptø 
daugelio þmoniø pastangø, tinkamø aplinkybiø susiklostymo ir nemaþa lai-
ko.  

1918 m. rudená, kai karinis Vokietijos pralaimëjimas niekam jau nebekë-
lë abejoniø ir dël to jai teko atsisakyti pretenzijø á uþgobtàsias ðalis, lapkrièio 
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2 d. Lietuvos Valstybës taryba priëmë Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitu-
cijos Pamatinius Dėsnius. 

Skelbdama Laikinosios Konstitucijos Pamatinius Dësnius, Valstybës ta-
ryba dokumento preambulëje priminë, jog nesiima Steigiamojo seimo teisës 
spræsti Lietuvos Valstybës valdymo formos. Reikðdama suverenià valstybës 
galià, ji steigia laikinàjà tos valstybës vyriausybæ.  

Ðis nedidelis konstitucinis dokumentas (6 skyriai, suskirstyti á 29 str.) ásta-
tymø leidþiamuoju organu paskelbë Valstybës tarybà, o ástatymø iniciatyvos 
teisæ suteikë Valstybës tarybai ir Ministrø kabinetui. Vykdomàjà valdþià lai-
kinoji konstitucija pavedë Valstybës tarybos Prezidiumui, susidedanèiam ið 
prezidento ir dviejø viceprezidentø. Tuo bûdu Valstybës tarybos Prezidiumà 
konstitucija laikë ne tik vadovaujanèia Tarybos institucija, bet ir kolegialiu 
valstybës vadovu, laikinai vykdanèiu „aukðèiausios vyriausybës funkcijas” (16 
str.), Valstybës tarybos vardu skelbianèiu ástatymus, kvieèianèiu ministrà 
pirmininkà, tvirtinanèiu Ministrø kabineto sudëtá. Ðià savo valdþià Prezidiu-
mas vykdë kartu su Ministrø kabinetu, solidariai atsakingu Valstybës tarybai 
(17 str.) ir turinèiu turëti jos pasitikëjimà (18 str.). Grieþtai kolegialø institu-
cijos pobûdá rodë nuostata, kad kiekvienam Prezidiumo aktui reikëjo ne tik 
Ministrø kabineto atstovo kontrasignacijos (12 str.), bet ir visø trijø jo nariø 
paraðø (13 str.).  

Konstitucinës valdþios buveine skelbiama sostinë Vilnius (2 str.).  
Konstitucijoje (V sk. „Pamatinës pilieèiø teisës”) buvo skelbiama visø pi-

lieèiø lygybë prieð ástatymus, luomø privilegijø nebuvimas, asmens, buto ir 
nuosavybës nelieèiamybë, tikybos, spaudos, þodþio, susirinkimø, draugijø 
laisvës, kurios, „kilus karui, taip pat valstybei gresianèiam sukilimui ar riau-
ðëms neprileisti”, galëjo bûti laikinai suvarþytos.  

Laikinosios konstitucijos 24 str. skelbë, kad srityse, „kuriose Lietuvos 
valstybës nëra iðleistø naujø ástatymø, laikinai palieka tie, kurie yra buvæ 
prieð karà, kiek jie neprieðtarauja Laikinosios Konstitucijos Pamatiniams 
Dësniams”. Tai buvo neiðvengiamas jaunos valstybës ásipareigojimas. Atsi-
sakiusi esamo teisinio visuomeniniø santykiø sureguliavimo, valstybë bûtø 
patyrusi sunkiai prognozuojamà jø chaosà. 

Konstitucijos Pamatiniai Dësniai neaptarë daugelio principiniø klausi-
mø: nepaskelbë respublikos, neuþsiminë apie Valstybës tarybos bei jos Pre-
zidiumo sudarymo tvarkà, jø ágaliojimø terminus. Valstybës valdymo formà 
turëjo nustatyti Steigiamasis seimas, o kalba Pamatiniuose Dësniuose ëjo 
apie jau esamà Tarybà, nuo ðiol turëjusià tapti laikinuoju valstybës valdþios 
organu.  

Taryba ásipareigojo iðleisti Steigiamojo seimo rinkimø ástatymà ir tuo 
tikslu deklaravo visuotiniø, tiesioginiø, lygiø, slaptø rinkimø principà. Nusta-
tyta, kad iðrinktas Steigiamasis seimas susirinks Laikinosios vyriausybës nu-
statytà dienà Vilniuje (VI skyrius).  
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Konstitucijos keitimo teisë buvo pavesta tai paèiai Valstybës tarybai kva-
lifikuota (2/3) balsø dauguma bent pusei jos nariø pareikalavus.  

Realizuodamas priimtus Konstitucijos Pamatinius dësnius, Valstybës ta-
rybos Prezidiumas 1918 m. lapkrièio 11 d. patvirtino laikinàjà vyriausybæ – 
Ministrø kabinetà –, kuri nedelsdama centre ir vietose ëmë kurti valstybës 
aparatà.  

Taèiau Lietuvos valstybës padëtis buvo sudëtinga. Reikëjo apsiginti nuo 
iðkilusiø grësmiø. 

Pradëta organizuoti centriniø valstybiniø organø sistema, kurioje, 
kaip to reikalavo Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dësniai, aiðkiai 
dominavo Valstybës taryba, buvo nepakankamai lanksti, trukdë operaty-
viai reaguoti á sparèiai besikeièianèià politinæ situacijà, netiko krizinei 
padëèiai, kurioje atsidûrë besikurianti valstybë. Tai pirmiausia atsispin-
dëjo 1918 m. gruodþio 18 d. Valstybës tarybos Prezidiumo nutarime (Tri-
jø Prezidiumo nutarimas), faktiðkai pirmojoje Konstitucijos pataisoje, 
tiesa padarytoje nekompetentingo subjekto, nustaèiusiame, kad bet kurio 
bent vieno jo nario pasiraðytas aktas esàs tolygus trijø pasiraðymui. Net-
rukus, 1919 m. sausio 24 d. Valstybës taryba priëmë kità Lietuvos Valsty-
bës Laikinosios Konstitucijos Pamatiniø Dësniø pakeitimà, papildþiusá 
Konstitucijà VII skyriumi. Vienintelis ðio skyriaus 30 str. suteikë Ministrø 
kabinetui teisæ laikotarpiais tarp Valstybës tarybos sesijø paèiam leisti 
laikinuosius ástatymus. Kabineto iðleistieji ástatymai turëjo bûti pateikti 
artimiausiajai sesijai ir galiojo iki Valstybës taryba juos pakeis.  

Siekdama tæsti pradëtà valdþios telkimà Vyriausybës rankose, 1919 m. 
balandþio 4 d. Valstybës taryba dar kartà perþiûrëjo Lietuvos Valstybės Lai-
kinosios Konstitucijos Pamatinius Dėsnius ir priëmë naujà jø redakcijà. Dabar 
konstitucija buvo ið 8 skyriø, suskirstytø á 40 straipsniø. Dauguma ðio konsti-
tucinio dokumento nuostatø þodis þodþiu kartojo 1918 m. Pamatiniø Dësniø 
nuostatus. Ið esmës tebuvo pakeista centriniø valstybës organø sistema – 
svarbiausi tapo vykdomosios valdþios organai – kolegialø Valstybës tarybos 
Prezidiumà pakeitæs „vienasmenis” Valstybës prezidentas, taip pat Ministrø 
kabinetas.  

Paskelbusi, kad Valstybës prezidentà, „iki Steigiamasis seimas bus susi-
rinkæs ir nusprendæs Valstybës valdymo formà ir Konstitucijà”, renka Tary-
ba (6 str.), jo rinkimø tvarkos konstitucija nereglamentavo. Ne maþiau svar-
bu buvo tai, kad naujieji Konstitucijos Pamatiniai Dësniai prezidentui sutei-
kë iðimtinæ teisæ ðaukti Valstybës tarybos sesijas ir jas paleisti, o laikotarpiu 
tarp Tarybos sesijø ar per jø pertraukas – paèiam leisti ástatymus, prieð tai 
priimtus Ministrø kabineto (III skyrius). Prezidento iðleisti ástatymai savo 
galia jau buvo visiðkai paritetiniai priimtiems Valstybës tarybos ástatymams, 
t.y. jø jau nebereikëjo teikti Valstybës tarybai. Taip pat nustatyta, kad Prezi-
dentas, nesutikdamas su Kabineto priimtu ástatymo projektu, galëjo já jam 
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gràþinti. Pakartotinas ástatymo priëmimas Kabinete taip pat dar neáveikdavo 
Prezidento veto; tokiu atveju ástatymo likimà turëjo spræsti Valstybës taryba. 
Prezidentui konstitucija pavedë tvirtinti ir Valstybës tarybos priimtus ástaty-
mus. Taèiau ðiuo atveju Prezidento pareikðtas veto galëjo bûti áveiktas Tary-
bos tà patá ástatymà jai priëmus antrà kartà.  

Be iðsaugotos ástatymø leidimo teisës, Valstybës tarybai buvo pavesta 
kontroliuoti Ministrø kabineto veiklà, Ministrø kabinetas privalëjo turëti jos 
pasitikëjimà. Teisë kviesti ministrà pirmininkà, pavesti jam sudaryti Ministrø 
kabinetà ir tvirtinti jo sudëtá, skirti aukðtuosius valdininkus, savo þinioje turë-
ti kariuomenæ, reprezentuoti valstybæ, skelbti amnestijà priklausë preziden-
tui (9 str.). Visiems prezidento aktams reikëjo Ministrø kabineto nario kont-
rasignacijos.  

Visai naujas ðioje konstitucijoje buvo VIII skyrius, skirtas Valstybës 
kontrolei. 

Naujoji Konstitucijos redakcija pakartojo Tarybos nuostatas dël Stei-
giamojo seimo suðaukimo ir dël valstybës sostinës.  

Ði Konstitucija sudarë sàlygas sutelkti valdþià vykdomosios valdþios insti-
tucijø rankose. 

Tolesná Lietuvos konstitucinës raidos etapà þymi Steigiamojo seimo su-
ðaukimas, 1919 m. spalio 30 d. Valstybës taryba priëmë Steigiamojo seimo 
rinkimø ástatymà. 

Á pirmà posëdá susirinkæs, Steigiamasis seimas 1920 m. geguþës 15 d. 
vienbalsiai priëmë trumpà rezoliucijà, jog, „reikðdamas Lietuvos þmoniø 
valià”, jis proklamuoja „esant atstatytà nepriklausomà Lietuvos valstybæ, 
kaipo demokratinæ respublikà, etnologinëm sienom ir laisvà nuo visø valsty-
biniø ryðiø, kurie yra buvæ su kitom valstybëm”.  

Lietuvos taryba Vasario 16-osios aktu skelbë, jog ji dar tik atstatanti ne-
priklausomà Lietuvos valstybæ, t.y. atliekanti besitæsiantá veiksmà. Steigia-
masis seimas, prieðingai, uþbaigdamas tautinio atgimimo, valstybës atstaty-
mo, laikinøjø konstitucijø bei tokiø pat vyriausybiø laikotarpá, proklamavo 
valstybæ esant atstatytą ir faktà ávykusá. Vadinasi, Steigiamojo seimo Geguþës 
15-osios aktas turëjo pagrindà reikðti ir faktiðkai buvo oficialus steigiamosios 
valdþios dokumentas, fiksuojantis naujos valstybës sukûrimà.  

Tiesioginiam ir pagrindiniam Steigiamojo seimo uþdaviniui atlikti – Lie-
tuvos valstybës pagrindams átvirtinti konstituciðkai – reikëjo laiko. Steigia-
mojo seimo buvimas griovë galiojusias 1919 m. Laikinosios Konstitucijos 
Pamatiniø Dësniø nuostatas, todël 1920 m. birþelio 10 d. Steigiamasis seimas 
priëmë Laikinąją Lietuvos Valstybės Konstituciją.  

Savo apimtimi naujasis konstitucinis aktas nedaug skyrësi nuo ankstesniø 
laikinøjø konstitucijø: já sudarë 7 skyriai, o juose – 18 straipsniø.  

Atstovaudamas Lietuvos pilieèiams ir laikydamas save, kaip matyti ið 
Laikinosios Konstitucijos 2 str., suverenios Lietuvos, o ne lietuviø tautos, 
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galios reiðkëju, Steigiamasis seimas praplëtë aukðèiausiosios valstybinës val-
dþios subjekto sampratà, Lietuvos sàvoka apimdamas taip pat ir nelietuvius 
kraðto gyventojus.  

Laikinoji Konstitucija, nusakydama valstybës valdymo formà, pakartojo 
Geguþës 15-osios deklaravimà Lietuvà esant demokratine respublika.  

Steigiamajam seimui konstitucija pavedë iðimtine teise leisti ástatymus ir 
priþiûrëti jø vykdymà, tvirtinti valstybës biudþetà ir ratifikuoti tarptautines 
sutartis. Ástatymø iniciatyvos teisë pavedama Steigiamajam seimui ir Minist-
rø kabinetui.  

Skelbiamas Steigiamojo seimo nario asmens nelieèiamumas.  
Vykdomoji valdþia buvo pavesta Steigiamojo seimo renkamam Respub-

likos Prezidentui. Jam pavedama kviesti Ministrà Pirmininkà, pavesti pasta-
rajam sudaryti Ministrø kabinetà, tvirtinti jau sudarytà ir priimti jo atsistaty-
dinimà, skirti valstybës kontrolieriø, atstovauti Respublikai, skirti pasiunti-
nius ir priimti akredituojamus svetimø valstybiø atstovus, skirti aukðtesniuo-
sius valstybës valdininkus, skelbti ástatymus, naudotis bausmës dovanojimo 
teise (8 str.). Visus Prezidento aktus turëjo kontrasignuoti Ministrø kabineto 
atstovas. Iðkeldama neterminuoto ir neatðaukiamo Steigiamojo seimo vaid-
mená, konstitucija sumaþino Prezidento reikðmæ, dabar jo teisës ástatymø 
leidyboje apsiribojo Steigiamojo seimo iðleistø ástatymø skelbimu. Konstitu-
cija nenustatë Prezidento kadencijos laikydama já renkamu visam ðios Kons-
titucijos galiojimo laikui. Iki Prezidentas bus iðrinktas Konstitucijos 9 str. jo 
funkcijas pavedë Steigiamojo Seimo pirmininkui. Be to, Steigiamojo Seimo 
pirmininkas turëjo pavaduoti Prezidentà jam mirus, atsistatydinus ar susi-
rgus.  

Svarstant Konstitucijà, kai kurios politinës jëgos grieþtai pasisakë prieð 
Prezidento institutà. Siekiant kompromiso, tuo metu Prezidentas apskritai 
nebuvo renkamas, o jo pareigas ëjo, kaip tai numatyta, Steigiamojo Seimo 
pirmininkas.  

Nustatytas ir Ministrø kabineto atsakingumas Steigiamajam Seimui. 
Ðiam pareiðkus nepasitikëjimà, Kabinetas privalëjo atsistatydinti.  

Laikinoji Konstitucija, palyginti su Laikinosios Konstitucijos Pamatiniais 
Dësniais, praplëtë pilieèiø demokratiniø teisiø ir laisviø sàraðà, átraukdama á 
já korespondencijos nelieèiamybæ, sàþinës ir streikø laisvæ. Konstitucija taip 
pat deklaravo mirties bausmës bei titulø panaikinimà. Taip pat buvo nurody-
ta, kad kilus karui, ginkluotam sukilimui ar kitiems pavojingiems neramu-
mams, Steigiamasis seimas gali skelbti karo ar kurià kità nepaprastàjà padë-
tá. Nepaprastosios padëties metu sustabdomas deklaruotø teisiø ir laisviø 
veikimas.  

Rengdamasis kardinaliai þemës reformai, Steigiamasis seimas konstituci-
joje nebeuþsiminë apie nuosavybës teisæ.  
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Laikinoji Konstitucija nenustatë jos keitimo ar papildymo tvarkos: tai sa-
vaime iðplaukë ið Steigiamojo seimo prigimties ir paskirties.  

Laikinosios Konstitucijos priëmimas teisiðkai uþbaigë Lietuvos valstybës 
kûrimosi ir laikinosios Vyriausybës veiklos laikotarpá.  
 
2.2.2. 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija 

 
Pagrindinis Steigiamojo seimo uþdavinys buvo parengti ir konstituciðkai 

átvirtinti naujos valstybës pagrindus. Politinës to meto sàlygos Lietuvoje ir 
aplink jà pasiþymëjo ypatingu demokratiniø jëgø pakilimu. Ilgus amþius ken-
tusi rusø carizmo priespaudà, paskutiniaisiais metais patyrusi kaizerinës 
okupacijos þiaurumus, lietuviø tauta troðko laisvës ir idealizavo demokratijà, 
po jos vëliava skynësi kelià prieð jà engusias imperijas. Pagaliau demokrati-
jos siekius stiprino Europoje gyvavusios tam palankios politinës, ekonomi-
nës ir socialinës paþiûros, dël kuriø viena á kità panëðëjo beveik tuo paèiu 
metu priimtos Suomijos, Estijos, Latvijos, Austrijos, ið dalies ir Vokietijos, 
konstitucijos. Visos ðios aplinkybës turëjo lemiamos átakos rengiamai Lietu-
vos Konstitucijai. Valstybës valdymo formos klausimu Steigiamajame seime 
vieðpatavo parlamentinës respublikos ðalininkai. Rengiant konstitucijos pro-
jektà, sprendþiant konkreèius konstitucinius klausimus, vienybës tarp ávairiø 
partijø bûta maþiau: kairysis sparnas – socialdemokratai bei liaudininkai – 
reikalavo atskirti baþnyèià nuo valstybës, atsisakyti Prezidento institucijos, 
ávesti teisëjø renkamumà, uþtikrinti streikø laisvæ ir pan., o deðinieji, atsto-
vaujami krikðèioniø demokratø bloko, pasisakë uþ konservatyvesnæ konsti-
tucijà, reikalavo privilegijuotos padëties baþnyèiai, pasisakë prieð teisëjø 
renkamumà ir kitas liberalesnes priemones.  

Krikðèioniø demokratø blokas, Steigiamajame seime turëdamas absoliu-
èià balsø daugumà ir galëdamas apsieiti be kitø frakcijø paramos, maþai tesi-
skaitë su partneriø nuomone. Lietuvos Valstybës Konstitucija 1922 m. rugp-
jûèio 1 d. buvo priimta vien tik ðio bloko balsais.  

Konstitucija susidëjo ið preambulës ir 15 skyriø, suskirstytø á 108 straips-
nius.  

Savo pagrindiniais bruoþais ji atitiko bendrus demokratiniø konstitucijø 
reikalavimus.  

Konstitucijos preambulëje paþymima, kad jà per savo ágaliotuosius atsto-
vus, susirinkusius á Steigiamàjá seimà, priëmë Lietuvos tauta.  

Konstitucijos 1 str. Lietuvos valstybë skelbiama nepriklausoma demokra-
tine respublika. Deklaruojama viena svarbiausiø jos nuostatø ta, kad suve-
reni valstybës valdþia priklauso tautai, kuri, pasak 103 str., suprantama kaip 
turinèiø rinkimø teisæ pilieèiø visuma.  

Buvo uþfiksuotas formalus teisinis konstitucijos prioritetas visø kitø tei-
sës normø sistemoje. Tai atsispindëjo straipsniuose, nurodanèiuose, jog vals-
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tybëje neturi galios joks ástatymas, prieðingas konstitucijai (3 str.), bei nusta-
tanèiuose ypatingà tvarkà jai pakeisti (102–103 str.). Taip pat buvo laikytasi 
poþiûrio, kad Konstitucija nëra tiesioginio veikimo teisinis aktas, neturi pi-
lieèiui ar valstybës institucijai privalomos galios. Ji privaloma ástatymø leidë-
jui, kurio leidþiami ástatymai Konstitucijà ágyvendina, jos nuostatos turi bûti 
sukonkretinamos tam tikrais paprastaisiais ástatymais.  

Steigiamasis Seimas, iðreiðkæs steigiamàjà tautos galià, nepageidavo, kad 
eilinis seimas lengvai kaitaliotø jo priimtos Konstitucijos nuostatas. Todël 
buvo numatyta, kad keisti ar papildyti Konstitucijà tegali Seimas ganëtinai 
didele (4/5) visø atstovø balsø dauguma. Ten, kur palieèiama steigiamoji 
tautos galia, Konstitucija numatë ir tiesioginio suverenaus tautos ásikiðimo 
referendumu galimybæ: Konstitucijos papildymas ar pakeitimas, Seimo pri-
imtas 3/5 visø atstovø balsø dauguma, per tris mënesius turëjo bûti atiduo-
damas Respublikos Prezidentui, 1/4 visø Seimo atstovø arba 50 tûkstanèiø 
rinkimø teisæ turinèiø pilieèiø spræsti tautai visuotinio balsavimo keliu.  

Ðios Konstitucijos galiojimo metu nebuvo padaryta në vieno pakeitimo.  
Aukščiausiųjų valstybės institucijų sistema. Pripaþinusi suverenià valstybës 

valdþià tautai, jos vykdymà Konstitucija (2 str.) pavedë Seimui, Vyriausybei, 
susidedanèiai ið Respublikos Prezidento ir Ministrø kabineto, taip pat tei-
smui. Nors ir tuo bûdu Konstitucija formaliai neatmetë valdþiø padalijimo 
principo, taèiau á pirmàjà vietà vis dëlto aiðkiai iðkëlë parlamentà.  

Konstitucijos treèias skyrius skiriamas ástatymø leidþiamajai valdþiai, o 
pastaroji pavedama Seimui. Tai vieneriø rûmø nuolat veikianti atstovauja-
moji institucija, renkama trejiems metams (25 str.). Teisinæ Seimo padëtá 
taip pat reglamentavo 1924 m. birþelio 18 d. priimtas Seimo statutas. Iki to 
laiko seimai vadovavosi 1920 m. geguþës 18 d. Steigiamojo seimo statutu.  

Konstitucijos 27–32 str. iðvardijo Seimo prerogatyvas – leisti ástatymus, 
tvirtinti valstybës biudþetà ir jo vykdymà, ratifikuoti svarbiausias tarptautines 
sutartis (taikos, teritorines ir kai kurias kitas), spræsti karo ir taikos klausi-
mus, tvirtinti nepaprastosios padëties ávedimà, priþiûrëti vyriausybës darbus.  

Svarbiausia Seimo funkcija, apibûdinanti jo vietà valstybiniø organø si-
stemoje, buvo ástatymø leidimas – Seimui priklausë iðimtinë ástatymø leidi-
mo teisë.  

Ástatymø iniciatyvos subjektais buvo pripaþástami: a) 25 tûkstanèiai pilie-
èiø, turinèiø Seimo rinkimø teisæ; b) Ministrø kabinetas; c) Seimo atstovai. 
Skelbti Seimo priimtus ástatymus priklausë Prezidentui. Per 21 dienà jis galë-
jo Seimo priimtà ástatymà gràþinti su savo pastabomis pakartotinam svars-
tymui; toká ástatymà Seimui vël priëmus absoliuèia atstovø balsø dauguma, 
Prezidentas já privalëjo skelbti. Prezidentas negalëjo gràþinti ástatymo antrà-
kart svarstyti tuo atveju, kai Seimas kvalifikuota 2/3 visø atstovø balsø dau-
guma pripaþásta ástatymà esant skubotà.  
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Kita labai svarbi Seimo prerogatyva buvo Vyriausybës veiklos prieþiûra. 
Konstitucija nustatë, kad Seimas priþiûri Vyriausybës darbus teikdamas jam 
paklausimus bei interpeliacijas ir skirdamas revizijas. Ministrø kabinetas 
Seimui solidariai atsakë uþ bendrà Vyriausybës politikà, o kiekvienas minist-
ras – uþ savo darbà. Kabinetas privalëjo turëti Seimo pasitikëjimà, o praktið-
kai tai reiðkë, kad Prezidento nutarimas dël Ministro Pirmininko paskyrimo 
ir kabineto sudëties patvirtinimo galëjo bûti priimtas tik suderinus tai su 
pagrindiniø Seimo frakcijø vadovybe. Be to, Seimas turëjo teisæ bet kuriam 
ministrui uþ tëvynës iðdavimà ar uþ tarnybinius nusikaltimus iðkelti bau-
dþiamàjà bylà.  

Tai toli graþu dar neatspindëjo viso realaus Seimo vaidmens valstybëje, 
kuris ypaè buvo ryðkus jo santykiuose su vykdomosios valdþios institucijomis.  

Respublikos Prezidentà rinko Seimas trejiems metams. Pasak Konstitu-
cijos 41 str., jis renkamas slaptu balsavimu „absoliuèia atstovø balsø daugu-
ma” nenurodant, ar reikiama dauguma skaièiuotina nuo visø, ar tik tame 
posëdyje dalyvaujanèiø atstovø; ðia Konstitucijos spraga vëliau naudojosi 
politinës jëgos savo tikslais.  

Formaliai Prezidentui Konstitucija suteikë reikðmingas teises: jis buvo 
pagrindinis valstybës tarptautiniø santykiø reprezentantas, galëjo dalyvauti 
Ministrø kabineto posëdþiuose ir juose pirmininkauti, skyrë aukðtuosius 
pareigûnus, vadovavo respublikos ginkluotosioms pajëgoms, naudojosi at-
leidimo nuo bausmës teise (46, 48–49, 51, 53–54 str.). Kabinetui pasiûlius, 
Prezidentas galëjo skelbti karo ar kità kurià nepaprastàjà padëtá, laikinai 
sustabdyti konstitucines pilieèiø teisiø garantijas ir imtis priemoniø kilusiam 
pavojui atremti, bet tuojau pat apie tai turëjo praneðti Seimui, kuris tà Vy-
riausybës þingsná tvirtina ar atmeta (32 str.). Konstitucija (47 str.) suteikë 
Prezidentui teisæ kviesti Ministrà Pirmininkà, pavesti jam sudaryti Ministrø 
kabinetà, tvirtinti sudarytà Kabinetà ir priimti jo atsistatydinimà. Prezidentas 
naudojosi nesunkiai áveikiama veto teise dël Seimo priimtø ástatymø (50 str.), 
teise paleisti Seimà dar nesibaigus jo ágaliojimø laikui, taip pat bûdamas ápa-
reigotas Seimà paleidus ne vëliau kaip po 60 dienø, skelbti naujo Seimo rin-
kimus (52 str.), taip pat teise karo atveju ar, kai daugiau nei pusëje valstybës 
teritorijos ávestas karo stovis, pratæsti Seimo ágaliojimø laikà teikiant aktà 
tvirtinti Seimui (25 str.).  

Taèiau faktiðkai, kaip paprastai esti parlamentinëse respublikose, Prezi-
dentas nebuvo átakinga politinë figûra. Svarbiausia buvo tai, kad visiðkai su-
tapo Respublikos Prezidento ir já rinkusio Seimo kadencijos: kiekvienas 
naujos sudëties Seimas, iðrinktas trejiems metams, ir pasibaigus ankstesniojo 
kadencijai, ir já paleidus anksèiau laiko, turëjo naujai rinkti Prezidentà. 
Mandato gavimas ið Seimo bei visiðkas kadencijø sutapimas Respublikos 
Prezidentà darë priklausomà nuo Seimo, ribojo jo savarankiðkumà. Be to, 
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kvalifikuota 2/3 atstovø balsø dauguma Seimas galëjo nuðalinti Prezidentà 
nuo pareigø arba iðkelti jam baudþiamàjà bylà (44, 63 str.).  

Ministrø kabinetas, susidedantis ið Ministro Pirmininko ir ministrø, skir-
tingai nuo Prezidento, konstitucijoje buvo traktuojamas kaip bendrosios 
kompetencijos valstybës organas. Konstitucija, nedetalizuodama kabineto 
kompetencijos, skelbë, kad Kabinetas „vykdo respublikos Konstitucijà ir 
ástatymus, veda respublikos vidaus ir uþsienio politikà, saugoja respublikos 
teritorijos nelieèiamybæ ir vidaus tvarkà” (61 str.).  

Visi be iðimties Prezidento kompetencijos aktai ásigaliodavo tik juos 
kontrasignavus Ministrø kabineto atstovui (55 str.). Per tai Kabinetas daly-
vavo visuose valstybës valdymo aktuose.  

Në viename Lietuvos laikinøjø konstituciniø aktø visai nebuvo uþsime-
nama apie teismus tuo bûdu jø neiðskiriant á paritetinæ autonominæ funkcijà 
su atskiromis institucijomis, o faktiðkai juos paliekant vyriausybës þinioje. Ðià 
padëtá paaiðkina tai, kad besikurianèios Lietuvos valstybës valdþia, itin sto-
kodama kvalifikuotø specialistø teisëjø pareigybëms uþimti, sąmoningai sie-
kë iðlaikyti teismà vyriausybës átakoje.  

Todël principinæ reikðmæ, teisiðkai átvirtinant teismo padëtá valstybëje, 
turëjo 1922 m. Konstitucijos 64 ir 65 str., suformulavæ tris ðia prasme svar-
bias taisykles: 1. Teismas priima sprendimus vadovaudamasis tik ástatymu; 2. 
Teismo sprendimai daromi Respublikos vardu, t.y. jo sprendimai prilygina-
mi paèios valstybës aktui; 3. Keisti ar naikinti teismo sprendimus gali tik tei-
smas. Tuo Konstitucija pabrëþë, kad savo veikloje teismas tiesiogiai atsto-
vauja valstybei ir kad jokia kita valstybës valdþios institucija negali átakoti 
teismo veiklos rezultatø. Beje, visos ðios taisyklës buvo deklaruojamos ir 
paskesnëse Lietuvos konstitucijose. Taèiau në viena ið jø neuþsiminë apie 
priemones, realiai uþtikrinanèias teisëjø nepriklausomumà, be kurio faktið-
kai neámanoma ágyvendinti èia deklaruojamas taisykles.  

Konstitucijos 69 str. skelbë: „Teismas visiems pilieèiams yra lygus”. To-
liau tame paèiame straipsnyje nurodomos dvi iðimtys ið minëto bendro prin-
cipo: „Karius dël tarnybos nusikaltimø teisia tam tikri teismai. Ypatingieji 
teismai gali bûti steigiami tik karo metu arba karo padëèiai esant”.  

1922 m. Konstitucijos 89 str. skelbë, jog atskiroms ûkio sritims ástatymai 
suteikia tam tikrà savivaldà dël bendradarbiavimo su valstybës valdþia nor-
muojant ûkio gyvenimà. Teritoriniuose vienetuose Konstitucija numatë de-
mokratiniais pagrindais konstruojamas vietos savivaldybes.  

Piliečių teisinė padėtis. Konstitucija, remdamasi liberaliosios filosofijos 
nuostatomis, iðkëlë asmenybæ, skelbë jà visuomeninio gyvenimo centru. Ta-
èiau Konstitucijoje ið esmës nekalbama apie þmogø, beveik visais atvejais èia 
minimos pilieèio teisës ir laisvës.  

Nustatydama pilieèiø teisinæ padëtá, Konstitucija pirmiausia pabrëþë jø 
lygiateisiðkumà nepaisant lyties, kilmës, tautybës ir tikëjimo. Konstitucijos 
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antrame skyriuje „Lietuvos pilieèiai ir jø teisës” skelbiamas demokratiniø 
teisiø ir laisviø sàraðas: asmens ir buto nelieèiamumas, tikëjimo ir sàþinës 
laisvë, susiraðinëjimo slaptumas, þodþio ir spaudos, susirinkimø ir sàjungø 
laisvës, peticijos bei ástatymø iniciatyvos teisës. Tuo paèiu metu Konstitucija 
daugumà straipsniø, skelbusiø pilieèiø teises ir laisves, palydëdavo pastabo-
mis apie teisiø ir laisviø galiojimà ástatymø ribose. Konstitucijos 17 str. skel-
bë sàjungø laisvæ, „jei jø tikslai ir vykdomos priemonës nëra prieðingos bau-
dþiamiesiems ástatymams”; þodþio ir spaudos laisvæ buvo leidþiama suvarþyti 
ástatyme nurodytais atvejais, kai to reikia „dorai ar valstybës tvarkai saugoti” 
(15 str.); laisvë daryti susirinkimus buvo pripaþástama „ástatyme nurodyta 
tvarka” (16 str.); panaðiai, tik „ástatyme nurodytais atsitikimais” iðimtys galë-
jo bûti daromos dël asmens ir buto nelieèiamumo, ið korespondencijos ir 
susiþinojimo laisvës (11, 12, 14 str.). Tuo bûdu deklaruota galimybë riboti 
teises ir laisves iðimtinai tik ástatymo keliu.  

Svarbiausioms konstitucinëms pilieèiø teisëms ir laisvëms reglamentuoti 
buvo naudojami dar Laikinosios Vyriausybës 1919 m spalio 10 d. priimtas 
Draugijø ástatymas, lapkrièio 30 d. – Spaudos ástatymas, 1920 m. vasario 21 
d. – Susirinkimø ástatymas ir vëlesni nevienkartiniai jø pataisymai ir papil-
dymai.  

Tiesioginá poveiká ðiø demokratiniø teisiø ir laisviø realizavimui turëjo 
nepaprastosios padëties ávedimas. Jos galimybës ir svarbiausios to taikymo 
pasekmës buvo uþfiksuotos Konstitucijos 32 str. Èia nurodyta, kad karo ar 
kurià kità nepaprastàjà padëtá, „kilus karui, ginkluotam sukilimui”, taip pat 
atsiradus „kitokiems pavojingiems neramumams”, gali ávesti Respublikos 
Prezidentas, vëliau teikdamas ðá aktà tvirtinti Seimui. Pabrëþiama, kad ne-
paprastosios padëties paskelbimas yra susijæs su pilieèiø konstituciniø teisiø 
ir laisviø, numatytø Konstitucijos 11–12 ir 14–17 str., sustabdymu.  

Reikðmingø pilieèio teisinei padëèiai nuostatø buvo ir kai kuriuose ki-
tuose 1922 m. Konstitucijos skyriuose. Bet ðios nuostatos, atsiþvelgiant á rea-
lià socialinæ bei ekonominæ Lietuvos valstybës padëtá bei Konstitucijos ren-
gëjø paþiûras, kiek nutolo nuo liberaliosios koncepcijos, buvo pakoreguotos 
krikðèioniø demokratø socialiniø bei valstieèiø liaudininkø ir socialdemokra-
tø socialistiniø idëjø kryptimi. Buvo skelbiama apie valstybës rûpestá, kad 
kiekvienas pilietis turëtø darbo (88 str.), kad bûtø sudarytos sàlygos „taisyk-
lingai þemës ûkio gamybai” (90 str.), kad darbininkai bûtø apsaugoti ligoje, 
senatvëje, nuo nelaimingø atsitikimø, nedarbo (97 str.). Konstitucija skelbë 
nuosavybës teisës apsaugà nurodydama, jog pilieèio turtà galima nusavinti 
tik ástatymo keliu ir tik esant vieðajam reikalui, bet nutylëjo visuotinai pripa-
þintà reikalavimà apie iðankstiná ir teisingà atlyginimà.  

Skelbdama tikëjimo ir sàþinës laisvæ, Konstitucija oficialø pobûdá pripa-
þino baþnytinei santuokai, skelbë privalomà tikybos dëstymà mokyklose, 
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iðskyrus mokyklas, specialiai ásteigtas vaikams tëvø, nepriklausanèiø jokiai 
konfesijai.  

Konstitucijos septintas skyrius skirtas tautinëms maþumoms. Èia skel-
biama jø teisë savarankiðkai tvarkyti savo tautinës kultûros reikalus bei tuo 
tikslu ástatymo nustatyta tvarka sudaryti savo atstovaujamuosius organus.  

Rinkimų teisė. Konstitucija formaliai ignoravo politiniø partijø vaidmená 
valstybës mechanizme, nors ið tiesø ðis vaidmuo buvo labai reikðmingas. 
Átvirtinus centriniø valstybiniø organø sistemà su aiðkiu Seimo primatu, ávai-
riø partijø konkurencinë kova dël valdþios reiðkësi per Seimo rinkimus.  

Konstitucija skelbë, kad Seimo rinkimai vykdomi visuotiniu, lygiu, tiesio-
giniu ir slaptu balsavimu taikant proporcinæ rinkimø rezultatø nustatymo 
sistemà (23 str.). Atstovus á Seimà turëjo teisæ rinkti Lietuvos pilieèiai, vyrai 
ir moterys, ne jaunesni kaip 21 metø, o bûti iðrinkti – ne jaunesni kaip 24 
metø amþiaus (24 str.). Konstitucija taip pat teigë, jog rinkimø tvarkà bei 
renkamø atstovø skaièiø nustato ástatymas.  

1922 m. Konstitucijai galiojant, buvo iðrinkti trys seimai, bet tik vienas, 
antrasis, iðrinktas 1923 m., iðbuvo visà Konstitucijos skirtà kadencijà. Tuo 
tarpu pirmasis (1922–1923 m.) ir tretysis (1926–1927 m.) dël politiniø prie-
þasèiø buvo paleisti anksèiau laiko.  
 
 
2.2.3. 1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija ir įstatyminis jos nuostatų  
           realizavimas 

 
1926 m. gruodþio 17 d. valstybës perversmas ávyko be pasiprieðinimo. Ta-

èiau tai buvo konstitucinës santvarkos Lietuvoje þlugimas. Siekiant stabili-
zuoti po perversmo susidariusià padëtá, atëjusios á valdþià politinës jëgos 
tuojau pat pamëgino sukurti valdþios tæstinumo ávaizdá, legalizuoti pervers-
mo pasekmes. Po perversmo uþëmusioms valdþià politinëms jëgoms 1922 m. 
Konstitucija netiko. Todël buvo nuspræsta Konstitucijà taisyti. 

Apie teisëtà, paèios Konstitucijos nustatytà, jos taisymo tvarkà, panaudo-
jant tam reikalui Seimà, ðásyk nebuvo kalbama. Pradþioje buvo tikimasi tai 
daryti referendumu, taèiau nesulaukusi bûtinos paramos ið kitø politiniø 
jëgø, Vyriausybë nuëjo lengviausiu keliu: 1928 m. geguþës 25 d. oficialiai 
paskelbtas Prezidento dekretuotas dokumentas, pavadintas Lietuvos Valsty-
bės Konstitucija. Konstitucijos oktrojavimo faktui suðvelninti, á Konstitucijà 
buvo átraukta nuostata (106 str.), jog ji ne vëliau kaip per deðimt metø bû-
sianti „patikrinta” „tautos atsiklausimo”, t.y. referendumo, bûdu. Dël ðios 
aplinkybës Konstitucija neretai laikoma laikino pobûdþio konstitucija, pasak 
M. Römerio, konstituciniu provizoriumu, konstituciniu pasiûlymu tautai.  

Naujoji Konstitucija þodis þodin pakartojo daugelá 1922 m. Konstitucijos 
nuostatø, todël jos iðleidimas taip pat kartais interpretuojamas kaip senosios 
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Konstitucijos reforma, jos nauja redakcija. Bûdingiausias 1928 m. Konstitu-
cijos skiriamasis bruoþas – vykdomosios valdþios, pirmiausia Respublikos 
Prezidento, galios iðplëtimas, autoritariniø elementø á valstybës valdymà 
diegimas iðsaugant pagrindiniø demokratiniø institutø, skyrium imant pa-
rlamentarizmo regimybæ, netgi demonstruojant iðaugusá pasitikëjimà tokiu 
tiesioginës demokratijos institutu, kaip referendumas. 

Stiprinant Prezidento galià, pirmiausia já buvo pamëginta iðlaisvinti nuo 
priklausomybës Seimui. Tuo tikslu atsisakyta Prezidento rinkimø Seime nu-
statant, kad já rinks specialiai tuo tikslu sudaryta rinkikø kolegija, vadinamie-
ji ypatingieji tautos atstovai, o rinkimø tvarkà nustatys specialus ástatymas 
(43 str.); Prezidento kadencija prailginta iki 7 metø ir nebesiejama su seimø 
kaita.  

Prezidentas ðioje Konstitucijoje jau buvo ne tik Vyriausybës, t.y. vykdo-
mosios valdþios, komponentas, bet aktyvus ir savarankiðkas ástatymø lei-
dþiamosios valdþios subjektas. Svarbiausia ðia prasme Prezidento teisë – 
nesant Seimo arba pertraukø tarp jo sesijø metu paèiam vykdyti Seimo 
funkcijas: leisti ástatymus, tvirtinti valstybës biudþetà bei jo vykdymà, ratifi-
kuoti tarptautines sutartis, kelti ministrams dël valstybës iðdavimo ar tarny-
binio nusikaltimo baudþiamàsias bylas.  

Ástatymø leidyboje, esant ðitaip formuluotam dualizmui, kiekvieno ásta-
tymø leidybos subjekto lyginamasis svoris priklausë nuo Seimo posëdþiavi-
mo trukmës. Konstitucija nustatë, kad Seimas nebëra nuolat dirbanti insti-
tucija, dirba kasmet ðaukiamomis dviem sesijomis, kurios abi galëjo trukti iki 
6 mënesiø (28 str.). Be to, Prezidentas savo iniciatyva arba 3/5 Seimo atstovø 
pasiûlius gavo teisæ suðaukti Seimà nepaprastajai sesijai ið anksto numaty-
tiems klausimams spræsti (36 str.). Prezidentas galëjo baigti sesijas, taip pat 
paleisti Seimà pirma laiko (53 str.).  

Ypaè svarbus buvo Konstitucijos 28 str. nustatæs, kad pirmajam Seimui 
suðaukti jokiø terminø nenumatoma. Tuo visiðkai nuvertintos visos konstitu-
cinës nuostatos dël Seimo. Faktiðkai Seimas tebuvo suðauktas beveik po 10 
metø pertraukos.  

Seimo galiai riboti buvo panaudotas ir referendumo institutas, nes Kons-
titucija, nenumatydama galimybiø kreiptis á tautà dël Respublikos Preziden-
to priimtø ar atmestø ástatymø, tokià galimybæ numatë (104 ir 105 str.) dël 
Seimo priimtø ar atmestø ástatymø, taip pat ir dël Konstitucijos pakeitimø 
bei papildymø. Prezidento ástatymams, suprantama, nenustatytas veto, tuo 
tarpu Seimo priimtiems ástatymams reliatyvus veto pavestas Prezidentui, kurá 
Seimas galëjo áveikti pakartotinai priimdamas tà patá ástatymà ne maþesne 
kaip 2/3 balsø dauguma.  

Nuo Prezidento ëmë priklausyti ir Ministrø kabinetas. Prezidentas gavo 
teisæ pats skirti ir atleisti ministrà pirmininkà, o jo teikimu – ir kitus minist-
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rus, taip pat „paleisti” Kabinetà arba atskirus ministrus. Pastaruoju atveju 
Prezidento aktams Ministrø kabineto atstovo kontrasignacijos nereikëjo. 

Konstitucija nustatë tam tikrà formalià Ministrø kabineto priklausomybæ 
ir nuo Seimo: buvo reikalaujama, kad Kabinetas turëtø Seimo pasitikëjimà. 
Taèiau nepasitikëjimui pareikðti dabar jau buvo bûtina kvalifikuota (3/5) 
Seimo atstovø balsø dauguma.  

Seimo rinkimams 1928 m. Konstitucija nustatë tuos paèius visuotinio, ly-
gaus, tiesioginio ir slapto balsavimo bei proporcinës rinkimø sistemos reika-
lavimus, bet rinkëjams pakëlë amþiaus cenzà iki 24 metø aktyviosios rinkimø 
teisës poþiûriu, ir 30 metø amþiaus – pasyviosios. Seimas turëjo bûti renka-
mas penkeriems metams. Seimo atstovø skaièiø, jo priimtø ástatymø skelbi-
mo tvarkà ir kai kuriuos kitus dalykus turëjo nustatyti ástatymai.  

Tam tikrà vaidmená ástatymleidystës procese 1928 m. Konstitucija skyrë 
pagalbinei, ið specialistø sudarytai, institucijai – Valstybës tarybai.  

Nesanèio Seimo teisiø, ypaè ástatymø leidybos bei biudþetinës galios sfe-
rose, koncentravimas Prezidento rankose, taip pat Prezidento teisë be kont-
rasignacijos paleisti Ministrø kabinetà – tai pagrindinës Konstitucijos nuo-
statos, Respublikos Prezidentà vertusios centrine konstitucine institucija.  

1928 m. Lietuvos Valstybës Konstitucija – vienas pirmøjø konstituciniø 
aktø, pasukusiø nuo demokratijos á autoritarizmà, Europoje.  

1928 m. Konstitucija pakartojo 1922 m. Konstitucijos nuostatas dël tei-
smo.  
 
 
2.2.4. Naujas požiūris į valstybės ir visuomenės uždavinius ir to požiūrio  
           atspindys 1938 m. Lietuvos Konstitucijoje 

 

Rengiant 1928 m. Konstitucijà, tautininkø konstitucinës valdþios organi-
zacijos koncepcija ir apskritai poþiûris á valstybës ir visuomenës uþdavinius 
dar tik mezgësi, veikiamas Europoje jau vykusiø procesø ir politiniø tenden-
cijø. Jø pagrindà sudarë visuomenës solidarumo arba tautos vienybës sieki-
mas, besiremiantis nuostatomis, jog tauta nëra vienalytë, todël jos interesai 
gali sutapti tik tada, kai individai paklûsta vienam vadui. Valstybë, siekdama 
tautos vienybës, negali tenkintis nustatinëdama tautai galimybiø ribas, o pri-
valo ðiuo tikslu mobilizuoti visø jos nariø pastangas.  

Aktyviai ðias idëjas realizuoti Vyriausybë pradëjo ketvirto deðimtmeèio 
pradþioje. Delsimas ðaukti Seimà faktiðkai pavertë Lietuvà valstybe su vien-
partine sistema. Nesant parlamento rinkimø ir valdþià monopolizavus tauti-
ninkams, kitos politinës partijos neteko galimybës atlikti svarbiausià savo 
funkcijà – legaliomis priemonëmis siekti valdþios. Oficialiai vienpartinë si-
stema buvo ágyvendinta 1936 m. vasario 6 d., kai vidaus reikalø ministras 
paskelbë uþdaràs visas politines partijas, iðskyrus tautininkø sàjungà.  
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Naujøjø politiniø paþiûrø fone 1928 m. Konstitucija pasirodë esanti be-
viltiðkai pasenusi. Be to, artinosi 10 metø termino, per kurá leidëjai buvo 
ásipareigojæ jà patikrinti referendumu, pabaiga. Todël uþuot rengusis refe-
rendumui, imtasi naujos konstitucijos rengimo. Naujà Lietuvos Konstitucijà 
Seimas priëmë 1938 m. vasario 11 d. 

Tai savo turiniu buvo naujas aktas. Jo ryðys su 1928 m. Konstitucija buvo 
laikymasis pastarojoje (104 str.) nustatytos konstitucijos keitimo tvarkos: 
Seimui jà priëmus, tekstas jau kità dienà buvo oficialiai paskelbtas. Nesulau-
kus per tris mënesius nei Respublikos Prezidento, nei 50 tûkstanèiø pilieèiø 
reikalavimo pateikti jà referendumui, Konstitucija ásigaliojo tø paèiø metø 
geguþës 12 d.  

Konstitucijoje buvo 21 skyrius, suskirstytas á 156 straipsnius.  
Konstitucija buvo autoritarinio pobûdþio. Jos 3 str. skelbë: „Lietuvos 

Valstybë yra respublika. Jos prieðakyje yra Respublikos Prezidentas. Jis va-
dovauja Valstybei”.  

Prezidento rinkimø tvarka ir ágaliojimø laikas nepasikeitë. Apibûdinda-
ma valstybës vadovo kompetencijà, Konstitucija teigë, kad Prezidentas „rep-
rezentuoja Lietuvos Valstybæ, priima svetimø valstybiø atstovus, skiria Lie-
tuvos Valstybës atstovus ir daro kita, kas Konstitucija ir ástatymais jam pa-
vesta” (61 str.). Kai kuriuose kituose straipsniuose nurodyta Prezidento teisë 
skirti ir atleisti valstybës kontrolieriø ir kitus ástatymø nustatytus pareigûnus. 
Prezidentas buvo skelbiamas vyriausiuoju ginkluotøjø pajëgø vadu: jis galëjo 
skirti ir atleisti kariuomenës vadà. Iðkilus pavojui „vieðajai tvarkai arba vals-
tybës saugumui”, jam suteikta teisë skelbti nepaprastàjá metà. Prezidentas, 
Vyriausybei pasiûlius, sprendë mobilizacijos, karo ir taikos klausimus.  

Kardinaliai keitësi Prezidento santykiai su kitomis valstybës institucijo-
mis.  

Prezidentas skyrë Seimo rinkimus. Konstitucijai nustaèius dvi Seimo pa-
prastàsias sesijas per metus, Prezidentui buvo pavesta jas suðaukti ir suteikta 
teisë „uþdaryti” nesibaigus sesijos laikui. Prezidentui suteikta teisë savo nuo-
þiûra ar kvalifikuotai Seimo nariø daugumai pareikalavus suðaukti nepapras-
tàjà sesijà ir nustatyti joje svarstytinus klausimus, taip pat jà, net nebaigus tø 
klausimø svarstyti, „uþdaryti”. Prezidentui pavesta paleisti iðbuvusá kadenci-
jos laikà – 5 metus – Seimà, taip pat suteikta galimybë já paleisti anksèiau 
laiko.  

Iðimtinai Seimo kompetencijai Konstitucija tepavedë savo statuto bei 
Konstitucijos pakeitimo projekto priëmimà. O apskritai ir pagal ðià Konsti-
tucijà Seimas neturëjo iðimtinës ástatymø leidybos teisës: joje nustatyta, kad 
Seimo ar jo sesijos nesant, ástatymus leidþia Prezidentas. Paèiam Seimui 
Konstitucija pavedë svarstyti ir priimti tik ástatymø projektus, kurie ástaty-
mais tapdavo tik Prezidentui juos patvirtinus ir paskelbus. Per 30 dienø Pre-
zidentas galëjo ástatymo projektà gràþinti Seimui svarstyti antrà kartà. Sei-
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mui tà patá projektà pakartotinai priëmus absoliuèia balsø dauguma, Prezi-
dentas arba privalëjo já skelbti, arba galëjo paleisti Seimà. Tik naujai iðrink-
tas Seimas, vël priimdamas tà patá ástatymo projektà, galëjo áveikti Preziden-
to veto.  

Panaði procedûra buvo numatyta Prezidentui vetuojant Seimo priimtà 
Konstitucijos pakeitimo projektà: ðiuo atveju veto galëjo bûti áveiktas tik 
naujam Seimui tà patá projektà priëmus kvalifikuota balsø dauguma.  

Prezidentas naudojosi teise ratifikuoti tarptautines sutartis. Ir tik esant 
Seimo sesijai, sutartys, pakeièianèios galiojantá ar ápareigojanèios iðleisti nau-
jà ástatymà, turëjo bûti pristatomos Seimui siekiant gauti jo pritarimà dël 
ratifikavimo.  

Prezidentui taip pat buvo pavesta tvirtinti Seimo priimtà valstybës biu-
dþetà, bet, Seimo nesant arba jam iki sesijos pabaigos biudþeto nepriëmus, 
Vyriausybë galëjo já pristatyti tvirtinti tiesiai Prezidentui.  

Pagal Lietuvos 1938 m. Konstitucijà Vyriausybæ sudarë jau tik Ministras 
Pirmininkas ir ministrai, visi kartu pavadinti Ministrø Taryba, o Prezidentas 
kaip savarankiðka institucija á Vyriausybës sudëtá nebuvo átrauktas. Ministrà 
Pirmininkà ir jo pristatymu kitus ministrus skyrë ir atleido Prezidentas. Pre-
zidentui suteikta teisë savo iniciatyva ðaukti Vyriausybës posëdþius, juose 
dalyvauti ir pirmininkauti. Á Prezidento kompetencijà áëjo sutikimas kelti 
Ministrui Pirmininkui, ministrui ar valstybës kontrolieriui bylà dël tarnybinio 
nusikaltimo.  

Tai, kad Prezidento aktams, kuriais skiriami ir atleidþiami Ministras 
Pirmininkas ir valstybës kontrolierius, taip pat duodamas sutikimas kelti 
jiems bylà, Konstitucija nereikalavo Vyriausybës atstovo kontrasignacijos, 
þenkliai iðplëtë valstybës vadovo galimybes. Tuo paèiu metu Vyriausybë 
menkai tepriklausë nuo Seimo – Konstitucija jau neuþsiminë apie Seimo 
pasitikëjimà Vyriausybe, apie teisæ reikalauti jos atsistatydinimo. Net iðklau-
sæs Ministro Pirmininko atsakymà á interpeliacijà ir kvalifikuota dauguma 
balsø dauguma pripaþinæs, jog atsakymas nepatenkinamas, Seimas galëjo 
sulaukti ið Prezidento ne Ministro Pirmininko atleidimo, o paties Seimo pa-
leidimo. Ir tik naujai susirinkæs Seimas, pripaþinæs Ministro Pirmininko at-
sakymà á tà paèià interpeliacijà esant nepatenkinamà, galëjo Prezidentà pri-
versti atleisti Ministrà Pirmininkà.  

Suteikdama Prezidentui plaèiausias teises, Konstitucija nurodë, jog Pre-
zidentas neatsako uþ savo galios veiksmus, o uþ kitus veiksmus taip pat nega-
li bûti traukiamas atsakomybën, kol vadovauja valstybei (73 str.).  

Pavesdama Prezidentui ne tik Vyriausybæ, bet ir Seimà, Konstitucija ir 
formaliai atsisakë valdþiø paskirstymo: jos 4 str. skelbiama, jog valstybës val-
dþia yra „vienatija ir nedaloma”. Taèiau ði nuostata nelietë teismo, kuris 
skelbiamas nepriklausomu, daranèiu sprendimus Lietuvos Respublikos var-
du (129 str.).  
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Apibûdindama valstybës ir pilieèio santykius, Konstitucija aiðkiai pabrëþë 
valstybës virðenybæ: „Pilieèiui valstybë yra jo paties buvimo pamatas” (16 
str.).  

Konstitucijos treèiame skyriuje „Pilieèiø teisës ir pareigos” apie teises 
kalbama neatsietai nuo pareigø: èia, be kita ko, pabrëþiama, kad pilietis 
naudojasi savo laisve, „visuomet atsimindamas savo pareigas valstybei”, pi-
lieèio pareiga – bûti iðtikimam valstybei (17 str.).  

Pagrindines pilieèiø laisves Konstitucija (25 str.) sujungë á „visuomeninio 
veikimo laisvæ”, kurià „valstybë saugo”, þiûrëdama, kad nebûtø veikiama 
„kenksminga valstybei kryptimi”. Nurodyto bendro reikalavimo kontekste 
ðiame straipsnyje iðskirta visuomeninë veikla, ypaè spaudoje, organizacijose 
ir susirinkimuose, turëjo atitikti iðtikimybës valstybei reikalavimà.  

Konstitucijos 21–24 str. skelbë asmens ir buto nelieèiamumà, valstybinæ 
susiþinojimo turinio paslapties apsaugà, persikëlimo ir gyvenamosios vietos 
pasirinkimo laisvæ. Nurodoma, kad valstybë galinti ðias laisves varþyti „vals-
tybës saugumo”, „kovos su nusikaltimais” sumetimais, t.y. nebenurodomi, 
kaip ankstesnëse konstitucijose, tam tikri konkretûs reikalavimai teisiø ir 
laisviø subjektams, o tø teisiø ir laisviø realizavimo prieþiûra pavedama tam 
tikroms valstybës institucijoms.  

Specialus Konstitucijos skyrius „Tautos ûkis” skiriamas valstybës vaid-
meniui ûkio sferoje nusakyti. Èia, ðalia tradicinës deklaracijos apie valstybës 
saugomà nuosavybës teisæ, yra nauja, savininkà ápareigojanti nuostata: „Tur-
tas deda jo valdytojui pareigà turto naudojimà derinti su valstybës reikalais” 
(51 str.). Konstitucijoje ûkio ir verslo sritims buvo numatyta galimybë suteik-
ti funkcinæ (veikmens) savivaldà (126 str.). Taip pat skelbiama, kad valstybë 
„priþiûri ir rikiuoja” ûkio ir jo atskirø ámoniø veiklà, rûpinasi veikliu ûkinin-
kø dalyvavimu tikslingoje ir taisyklingoje þemës ûkio veikloje, pramonës, 
prekybos bei amatø ûkiniø galimumø tikslingu panaudojimu ir t.t. Konstitu-
cija nustatë aktyvià valstybës pozicijà ðeimos ir motinystës, auklëjimo ir ðvie-
timo, darbo, sveikatos ir socialinio aprûpinimo sferose. 

1940 m. sovietinë okupacija nutraukë nepriklausomos Lietuvos valstybës 
raidà. Sovietø kariuomenë okupavo Lietuvà ir inkorporavo á Sovietø Sàjun-
gos sudëtá. Lietuva buvo paskelbta kaip vienas ið Sàjungos subjektø – sàjun-
ginë valstybë, o jos valstybingumas panaikintas. 1940 m. sovietinë Lietuvos 
Konstitucija buvo parengta pagal Sovietø Sàjungos 1936 m. Konstitucijos 
tekstà. 1940 m. ir 1978 m. sovietinës Lietuvos Konstitucijomis buvo siekiama 
áteisinti Lietuvos aneksijà. Tai buvo ne Lietuvos þmoniø priimti, bet sveti-
mos valstybës Lietuvai primesti aktai. 

Sovietiniam reþimui silpstant, prasidëjus vadinamajam „perestroikos” 
laikotarpiui, susidarë palankios sàlygos Lietuvos valstybingumui atkurti. 
1988 m. susikûræs Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdis telkë Lietuvos þmones 
atkurti demokratiðkà nepriklausomà Lietuvos valstybæ. Atkuriant Lietuvos 
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valstybingumà, buvo pasinaudota ir Lietuvos TSR struktûromis bei institu-
tais: oficialiai buvo reformuotos kai kurios 1978 m. Lietuvos TSR Konstitu-
cijos nuostatos. 1989 m. geguþës 18 d. LTSR Aukðèiausioji Taryba priëmë 
deklaracijà „Apie Lietuvos valstybiná suverenitetà”, vëliau – Lietuvos 
TSR ekonominio savarankiðkumo pagrindø ástatymà. Taèiau Lietuvos 
valstybæ galëjo atstatyti tik tautos mandatà gavusi tautos atstovybë. 

 
 

2.3. Nepriklausomybës atstatymas 1990 m. ir Laikinasis Pagrindinis  
        Ástatymas 
 

1990 m. vasario 24 d. pirmà kartà per visà aneksijos laikotarpá Lietuvoje 
ávyko demokratiðki laisvi daugiapartiniai Aukðèiausiosios Tarybos rinkimai, 
atneðæ uþtikrintà pergalæ Sàjûdþiui. Aukðèiausioji taryba susirinko ir savo 
darbà pradëjo tø paèiø metø kovo 10 d. Kovo 11 d. ji pirmiausia priëmë 
Deklaracijà dël Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos deputatø ágaliojimø. 
Argumentuota, kad svetimos valstybës institucijø panaudojimas neturi bûti 
interpretuojamas kaip tos valstybës suvereniteto lietuviø tautai pripaþinimas, 
kad rinkimø teisæ turintys Lietuvos gyventojai savo valia patikëjo iðrinktiems 
ðios Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos deputatams tautos suverenià 
galià, vadinasi, teisiniu poþiûri ji yra kokybiðkai nauja institucija, tik sàlygið-
kai naudojasi senu pavadinimu. Deklaracija skelbë, kad nuo 1990 m. kovo 
11 d. 18 val. ði institucija bus vadinama Lietuvos Aukðèiausiàja Taryba.  

Po to buvo priimtas ástatymas dël valstybës pavadinimo ir herbo, nustatæs 
oficialø valstybës pavadinimà – Lietuvos Respublika, sutrumpintai – Lietuva. 
Ðiuo ástatymu Lietuvos Aukðèiausioji Taryba ëmë vadintis Lietuvos Respub-
likos Aukðèiausiàja Taryba.  

Po ðiø parengiamøjø aktø buvo priimti Lietuvos likimà lëmusieji konsti-
tuciniai dokumentai, pirmiausia – Aktas dël Lietuvos Nepriklausomos Vals-
tybës atstatymo: „Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba, reikðdama 
Tautos valià, nutaria ir iðkilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais 
svetimos jëgos panaikintas Lietuvos Valstybës suvereniniø galiø vykdymas, ir 
nuo ðiol Lietuva vël yra nepriklausoma valstybë”.  

Toliau Aktas nurodë, kad Lietuvos tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepri-
klausomybës aktas ir Steigiamojo seimo 1920 m. geguþës 15 d. rezoliucija dël 
atstatytos Lietuvos demokratinës valstybës niekada nebuvo nustojæ teisinës 
galios ir lieka Lietuvos valstybës Konstitucijos pamatas. Ji skelbë Lietuvos 
valstybës teritorijos vientisumà ir nedalomumà, negaliojimà joje kitos, t.y. 
sovietinës, valstybës konstitucijos. Dokumente pabrëþiama, kad Lietuvos 
valstybë lieka iðtikima visuotinai pripaþintiems tarptautinës teisës princi-
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pams, pripaþásta sienø nelieèiamumà, garantuoja þmogaus, pilieèio ir tauti-
niø bendrijø teises. Deklaracija baigiama pareiðkimu, kad Aukðèiausioji Ta-
ryba „kaip suvereniniø galiø reiðkëja ðiuo aktu pradedanti realizuoti visà 
Valstybës suverenitetà”.  

Vardiniu balsavimu uþ Aktà balsavo 124 deputatai, susilaikë ðeði, prieð 
nebalsavo në vienas.  

Po to, siekdama pabrëþti atkuriamos Lietuvos valstybës ir jos konstituci-
nës tvarkos tæstinumà, Aukðèiausioji Taryba priëmë ástatymà „Dël 1938 me-
tø geguþës 12 dienos Lietuvos Konstitucijos galiojimo atstatymo”. Jame bu-
vo nurodyta, jog Aukðèiausioji Taryba, atsiþvelgdama á LTSR Aukðèiausio-
sios Tarybos 1990 m. vasario 7 d. nutarimà „Dël 1939 metø Vokietijos – 
TSRS sutarèiø ir jø pasekmiø Lietuvai likvidavimo”, konstatuodama, kad 
1938 m. Lietuvos Konstitucijos veikimas buvo neteisëtai dël TSRS ávykdytos 
prieð Lietuvà agresijos sustabdytas ir, siekdama atstatyti paþeistas tautos ir 
Lietuvos valstybës suverenias teises, nutaria nutraukti 1978 m. Lietuvos TSR 
Konstitucijos, taip pat 1977 m. TSRS Konstitucijos galiojimà Lietuvos terito-
rijoje ir visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje atnaujinti 1938 m. Lietuvos 
Konstitucijos galiojimà. Pastaràjá teiginá Aukðèiausioji Taryba priëmë norë-
dama ne tik ryþtingai teisiðkai atsiriboti nuo okupacinës jurisdikcijos, bet ir 
iðvengti teisinio vakuumo konstitucinio reguliavimo srityje bei ágyvendinant 
Lietuvos valstybingumo tæstinumo idëjà.  

Ðis nutarimas turëjo principinæ reikðmæ, taèiau faktiðkasis jo realizavimas 
pripaþástant bûtinumà staiga atlikti plaèiausio masto pertvarkymus visame 
valstybiniame–teisiniame Lietuvos gyvenime, buvo sunkiai ámanomas ir ne-
tikslingas. Siekiant tokiu atsakingu momentu iðvengti galimø nesutarimø dël 
labai prieðtaringai vertintø kai kuriø buvusiø konstituciniø institucijø, minë-
tame akte nurodyta, kad 1938 m. Konstitucijos skyriø ir straipsniø, regla-
mentuojanèiø Respublikos Prezidento, Seimo, Valstybës tarybos ir Valsty-
bës kontrolës statusà, galiojimas sustabdomas. Taip pat nurodyta, kad seno-
sios Konstitucijos galiojimo atstatymas pats savaime neatkuria Lietuvoje iki 
1940 m. birþelio 15 d. veikusiø ástatymø.  

Tuo paèiu tikslu turëjo pasitarnauti ir kitas Aukðèiausiosios Tarybos ak-
tas. Tai po svarstymo ir balsavimo uþ atskiras projekto dalis kovo 11 d. pri-
imtas ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Ástatymo”. 
Dokumente, motyvuojant Aukðèiausiosios Tarybos siekimu suderinti atsta-
tytosios 1938 m. Lietuvos Konstitucijos nuostatas su pakitusiais politiniais, 
ekonominiais ir kitais visuomeniniais santykiais, skelbiama apie 1938 m. 
Lietuvos Konstitucijos galiojimo sustabdymà ir Lietuvos Respublikos Laikino-
jo Pagrindinio Įstatymo ásigaliojimà.  

Ðiuo ástatymu nustatoma, kad Lietuvos Respublikoje ir toliau lieka galio-
ti tie iki ðiol veikæ Lietuvos ástatymai bei kiti teisës aktai, kurie neprieðtarauja 
Laikinajam Pagrindiniam Ástatymui.  
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Laikinasis Pagrindinis Ástatymas sudarytas ið 132 str., suskirstytø á 16 
skirsniø.  

Tai nebuvo originalus konstitucinis aktas, nes Aukðèiausioji Taryba nau-
jai konstitucijai parengti paprasèiausiai neturëjo laiko. Ir Pagrindinio Ásta-
tymo struktûroje, ir turinyje ganëtinai ryðkiai atsispindëjo nemaþa sovietiniø 
laikø teisiniø reliktø. 

Lietuvos Respublika skelbiama suverenia demokratine valstybe, iðreið-
kianèia „Lietuvos liaudies bendrà valià bei interesus” (1 str.). Suvereni Vals-
tybës valdþia priklauso Lietuvos liaudþiai.  

Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 3 skirsnis „Pagrindinës Lietuvos pilieèiø 
teisës, laisvës ir pareigos„ beveik visais parametrais atitiko to paties pavadi-
nimo 1978 m. Konstitucijos skirsná. Bet ðtai lyginant abiejø dokumentø 
skirsnius „Ekonominë sistema”, pastebimos naujos tendencijos: visiðkai atsi-
sakydamas sovietinës konstitucijos aukðtintos socialistinës nuosavybës, ku-
rios pagrindà sudarë valstybinë ir kolûkinë–kooperatinë nuosavybë, Laikina-
sis Pagrindinis Ástatymas (44 str.) teigë, kad Lietuvos ekonominës sistemos 
pagrindas yra Lietuvos Respublikos nuosavybë, kurioje á pirmàjà vietà iðke-
liama pilieèiø privatinë nuosavybë, toliau – pilieèiø, susijungusiø á grupes 
(kolektyvus), nuosavybë ir valstybinë nuosavybë. Aiðkiai áþvelgiamas ketini-
mas ðià tendencijà gilinti: „Valstybinës nuosavybës teise Lietuvos Respubli-
kai priklausantis turtas Lietuvos ástatymø nustatyta tvarka gali bûti perduo-
tas atlygintinai arba neatlygintinai pilieèiø, jø grupiø (kolektyvø) nuosavy-
bën” (46 str.).  

Kadangi Aukðèiausioji Taryba buvo priversta skubotai rengti ir priimti 
Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà, taip pat uþsimojusi sparèiai vykdyti reformas 
ávairiausiose visuomeninio gyvenimo srityse, ji sàmoningai nustatë nesudë-
tingà kelià jam keisti ir tobulinti. Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 132 str. 
numatë, kad jo pakeitimo ar papildymo sumanymas turi bûti svarstomas 
pateikus 1/10 Aukðèiausiosios Tarybos deputatø arba Vyriausybës, o 1990 m. 
rugsëjo 11 d. ðie reikalavimai buvo dar labiau sumaþinti: sumanymui pateikti 
uþteko 1/15 deputatø. Tai galëjo padaryti ne tik Vyriausybë, bet ir bet kuri 
nuolatinë Aukðèiausiosios Tarybos komisija. Visais atvejais Laikinasis Pa-
grindinis Ástatymas galëjo bûti keièiamas Aukðèiausiosios Tarybos sprendi-
mu, priimtu ne maþiau kaip 2/3 balsø arba referendumu (131 str.).  

Jau tà paèià 1990 m. kovo 11 d. Aukðèiausioji Taryba pavedë sudarytai 
Redakcinei komisijai parengti pasiûlymus dël Laikinojo Pagrindinio Ástaty-
mo tobulinimo. Kovo 17 d. buvo priimti pirmieji jo dviejø straipsniø pakei-
timai.  

Laikinojo Pagrindinio Ástatymo nestabilumà, daþnà kaitaliojimà sàlygojo 
tai, kad jis ið esmës iðreiðkë sovietiniø konstitucijø tradicijas ir nuostatas.  

Laikinasis Pagrindinis Ástatymas vykdyti valstybinæ valdþià pavedë Lietu-
vos Respublikos Aukðèiausiajai Tarybai, Vyriausybei ir Teismui (2 str.). Ta-
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èiau faktiðkai iðliko sovietinë valdþios struktûra. Ji rëmësi vieningos valdþios 
koncepcija, o jos esmæ sudarë vieninga Liaudies deputatø tarybø – Lietuvos 
Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos, rajonø, miestø, gyvenvieèiø ir apylin-
kiø Liaudies deputatø tarybø kaip Lietuvos atstovaujamøjø valstybës val-
dþios organø sistema, átvirtinta Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 60 str.  

Nustatydamas Aukðèiausiosios Tarybos organizacinius principus bei tei-
siná jos statusà, Laikinasis Pagrindinis Ástatymas tebesivadovavo jos visaval-
diðkumo ir virðenybës kitø valstybës organø atþvilgiu principais. Jai buvo 
pavesta formuoti kitus svarbiausius valstybës organus, kurie buvo jos kontro-
liuojami ir jai atskaitingi.  

Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 78 str. savo 22 punktuose iðvardijo daly-
kus, priskirtus Aukðèiausiosios Tarybos kompetencijai, tarp jø – priimti Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijà ir daryti joje pakeitimus, tvirtinti valstybës 
biudþetà, leisti ir aiðkinti ástatymus, skirti Ministrø Tarybos pirmininkà, jo 
teikimu tvirtinti Ministrø Tarybos sudëtá ir daryti jos pakeitimus, rinkti visø 
lygiø teisëjus, skirti Respublikos prokurorà ir jo pavaduotojus, vyriausiàjá 
valstybiná arbitrà, iðklausyti savo skiriamø ar renkamø organø ir skiriamø 
pareigûnø ataskaitas, ratifikuoti ir denonsuoti tarptautines sutartis, priimti 
sprendimà dël referendumo rengimo, leisti amnestijos aktus ir kt. Dalis nu-
matytos Aukðèiausiosios Tarybos kompetencijos – tvirtinti svarbiausiø eko-
nominio ir socialinio vystymo programø projektus, nustatyti Lietuvos Res-
publikos aukðèiausiø ir vietiniø valstybës valdþios organø steigimo ir veiklos 
tvarkà, prokuratûros, teismø ir kitø teisingumo organø sistemà, kompetenci-
jà ir veiklos tvarkà, sudaryti naujus rajonus, keisti rajonø ir miestø pavadini-
mus ir pan. – rodë, jog ji uþsimojo vykdyti esmines ávairiø visuomeninio ir 
valstybinio gyvenimo srièiø reformas. Taèiau ir ðis didþiulis dalykø, priskirtø 
Aukðèiausiosios Tarybos kompetencijai, sàraðas nebuvo iðsamus: sàraðo 22 
p. jai pavedë „spræsti kitus valstybinës reikðmës klausimus”.  

Laikinasis Pagrindinis Ástatymas nenumatë vienasmenio valstybës vadovo 
institucijos. Jame buvo kalbama apie aukðèiausià Lietuvos Respublikos pa-
reigûnà, atstovaujantá Lietuvos Respublikai tarptautiniuose santykiuose. 
Ðiais þodþiais buvo apibûdinamas Aukðèiausiosios Tarybos Pirmininkas. Pa-
gal savo kompetencijà – vadovauti rengimui klausimø, kuriuos turi svarstyti 
Aukðèiausioji Taryba – tai buvo parlamentinës institucijos vadovas. Taèiau 
Aukðèiausiosios Tarybos Pirmininkui taip pat buvo pavesta pasiraðyti ástaty-
mus, teikti Aukðèiausiajai Tarybai praneðimus dël Respublikos padëties ir 
kitø svarbiø vidaus ir uþsienio politikos klausimø, teikti kandidatus Ministrø 
Tarybos pirmininko, Aukðèiausiojo teismo pirmininko, Respublikos proku-
roro, vyriausiojo valstybinio arbitro pareigoms, t.y. dalykai, kurie paprastai 
priklauso valstybës vadovo kompetencijai.  

Dvi atsakingos pareigybës viename asmenyje nepasiteisino dël didþiulës 
darbo apimties, todël jau 1990 m. kovo 29 d. Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 
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80 str. pakeitimu buvo nustatyta, kad Aukðèiausiosios Tarybos posëdþiams 
gali pirmininkauti Aukðèiausiosios Tarybos renkamas seniûnas arba jo pa-
vaduotojas.  

Aukðèiausiosios Tarybos Pirmininkas buvo renkamas ið deputatø 5 me-
tams slaptai balsuojant, ne daugiau kaip dviem kadencijoms paeiliui. Aukð-
èiausioji Taryba já galëjo atðaukti anksèiau laiko.  

Aukðèiausiosios Tarybos institucija, uþtikrinanèia ðio organo darbo orga-
nizavimà, taip pat padedanèia organizuoti referendumus, ástatymø projektø 
liaudies svarstymus, teikianèiu pilietybæ, skirianèiu apdovanojimus, teikian-
èiu malonæ, skirianèiu ir atleidþianèiu diplomatinius atstovus, priimanèiu 
uþsienio valstybiø atstovø skiriamuosius raðtus, Laikinasis Pagrindinis Ásta-
tymas ávardijo Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumà (84 str.). Á Prezidiumo 
sudëtá pagal uþimamas pareigas áëjo Aukðèiausiosios Tarybos Pirmininkas 
(jis – ir Prezidiumo pirmininkas), jo pavaduotojai, Aukðèiausiosios Tarybos 
sekretorius, nuolatiniø komisijø pirmininkai. Be to, Prezidiumo nariais galë-
jo bûti renkami ir kiti deputatai neribojant jø skaièiaus.  

1990 m. kovo 29 d. Laikinojo Pagrindinio Ástatymo pakeitimu Aukðèiau-
siosios Tarybos Prezidiumà imta rinkti ið 11 nariø, pagal pareigas jame teliko 
Aukðèiausiosios Tarybos Pirmininkas, jo pavaduotojai ir sekretorius.  

Aukðèiausioji Taryba buvo renkama 5 metams, o 1990 m. rugsëjo 11 d. 
jos pakeitimu nustatyta, kad Aukðèiausioji Taryba 2/3 balsø gali nutraukti 
savo ágaliojimus anksèiau laiko. Tokiu atveju turëjo bûti vykdomi pirmalai-
kiai rinkimai.  

Laikinasis Pagrindinis Ástatymas nustatë, jog Aukðèiausiosios Tarybos 
darbas vyksta ilgalaikëmis sesijomis, kurios gali bûti eilinës (dvi per metus) ir 
neeilinës, kvieèiamos Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo arba 1/3 deputa-
tø iniciatyva.  

Vykdomàjà valdþià ágyvendinti buvo pavesta Vyriausybei, vadinamai Mi-
nistrø Taryba, susidedanèiai ið Ministro Pirmininko, jo pavaduotojø ir mi-
nistrø (93 str.). Ministrà Pirmininkà, kuriam pavesta vadovauti Vyriausybei 
ir jai atstovauti, tvirtino Aukðèiausioji Taryba Aukðèiausiosios Tarybos Pir-
mininko siûlymu (94 str.). Vyriausybës sudëtá Ministrø Tarybos Pirmininko 
teikimu tvirtino Aukðèiausioji Taryba. Ministrø Taryba atsakinga Aukðèiau-
siajai Tarybai, o tarp jos sesijø – Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumui. Ji 
privalëjo turëti Aukðèiausiosios Tarybos pasitikëjimà. Aukðèiausiajai Tarybai 
2/3 balsø dauguma pareiðkus Vyriausybei ar atskiram ministrui nepasitikë-
jimà, Vyriausybë solidariai arba atskiras ministras turëjo atsistatydinti.  

1991 m. sausio 8 d. nustatyta, kad nepasitikëjimui Vyriausybei ar atski-
ram ministrui pareikðti uþtenka 1/2 Aukðèiausiosios Tarybos deputatø balsø.  

Laikinasis Pagrindinis Ástatymas Ministrø Tarybai pavedë priiminëti nu-
tarimus, leisti potvarkius, organizuoti ir tikrinti jø vykdymà. Konkretizuo-
damas kompetencijà, 1990 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybës 

 



II skyrius 158 

ástatymas jai pavedë spræsti visus valstybës klausimus, jei tik Konstitucija jø 
nepriskyrë Aukðèiausiosios Tarybos, Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo, 
Aukðèiausiosios Tarybos Pirmininko kompetencijai; toliau detalizuojama ði 
kompetencija apëmë ekonomikos, teisëtumo uþtikrinimo, kraðto apsaugos 
uþtikrinimo, socialinio aprûpinimo, ðvietimo, mokslo, kultûros, uþsienio poli-
tikos sferas.  

Ástatymas reikalavo, kad Vyriausybës narys bûtø tik Lietuvos pilietis, ir á 
ðias pareigas bûtø skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms paeiliui.  

Ministerijø skaièius buvo sumaþintas. Veikë Ekonomikos, Energetikos, 
Finansø, Kraðto apsaugos, Kultûros ir ðvietimo, Materialiniø iðtekliø, Miðkø 
ûkio, Pramonës, Prekybos, Ryðiø, Statybos ir urbanistikos, Susisiekimo, So-
cialinës apsaugos, Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Uþsienio reikalø, Vidaus 
reikalø ir Þemës ûkio ministerijos. Ðis ministerijø sàraðas nebuvo stabilus: 
jau netrukus, 1990 m. balandþio 3 d. Kraðto apsaugos ministerija reorgani-
zuota á departamentà, 1991 m. vasario 28 d. panaikinta Pramonës ministeri-
ja, jos funkcijas paskirsèius Ekonomikos ir Materialiniø iðtekliø ministeri-
joms ir t.t.  

Daug dëmesio, kaip në vienoje buvusioje nepriklausomos Lietuvos kons-
titucijoje, Laikinasis Pagrindinis Ástatymas paskyrë tiesioginës demokratijos 
institucijoms. Jo 2 str. buvo sakoma, kad savo suverenià galià liaudis laisvai 
iðreiðkia ne tik rinkdama deputatus arba per deputatø balsavimà, bet ir tie-
siogiai per ástatymø sumanymo iniciatyvà, pilieèiø balsavimà konstituciniais 
klausimais ir demokratiðkà referendumà. Ðià bendro pobûdþio nuostatà 
konkretizavo kiti Pagrindinio Ástatymo straipsniai.  

Tiesa, tarp ástatymø iniciatyvos teisës subjektø – Aukðèiausiosios Tarybos 
deputatø, Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo, Aukðèiausiosios Tarybos 
Pirmininko, Aukðèiausiosios Tarybos nuolatiniø komisijø, Ministrø Tarybos, 
Aukðèiausiojo teismo, Respublikos prokuroro, taip pat politiniø partijø bei 
visuomeniniø organizacijø respublikiniø komitetø – Laikinasis Pagrindinis 
Ástatymas (81 str.) tiesiogiai pilieèiø nepaminëjo.  

Referendumà skelbti turëjo teisæ Aukðèiausioji Taryba savo paèios ini-
ciatyva arba to reikalaujant 300 tûkstanèiø rinkimø teisæ turinèiø Lietuvos 
pilieèiø. Be to, sekdamas paskutiniàja sovietine konstitucija, Laikinasis Pa-
grindinis Ástatymas minëjo dar ir ástatymø projektø bei kitø svarbiausiø res-
publikos valstybinio bei visuomeninio gyvenimo klausimø Aukðèiausiosios 
Tarybos sprendimu pateikimà liaudies svarstymui (pagal Laikinojo Pagrin-
dinio Ástatymo 1990 m. rugsëjo 11 d. pakeitimà – visuomenës svarstymui). 
Pastaroji priemonë, teturëdama tik patariamàjà reikðmæ, þenkliai iðplëtë 
tiesioginio tautos poveikio galimybes parlamentinës ástaigos sprendimams.  

Laikinasis Pagrindinis Ástatymas nustatë principinius rinkimø teisës dës-
nius, kurie buvo bendri visø lygiø Liaudies deputatø tarybø rinkimams.  
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Apskritai rinkimø tvarka ir demokratiniai jø principai – visuotiniai, lygûs, 
tiesioginiai rinkimai, slaptas balsavimas – buvo formuluojami taip pat, kaip 
1978 m. LTSR Konstitucijoje. Nustatytas ir toks pat amþiaus cenzas: teisë 
rinkti buvo ágyjama sulaukus 18, teisë bûti iðrinktam á Aukðèiausiàjà Tarybà 
– 21, á kitas tarybas – 18 metø amþiaus. Esminá skirtumà sudarë kandidatø 
këlimo tvarka, iðdëstyta Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 70 str.: prieðingai 
sovietinëms rinkimø taisyklëms, sudariusioms galimybæ iðimtinai tik nealter-
natyviems rinkimams, èia nurodoma, kad kandidatø skaièius neribojamas, 
kad á rinkimø biuletená gali bûti áraðytas bet kuris jø skaièius.  

Rinkimø sistemos Pagrindinis Ástatymas ásakmiai neávardijo, bet akivaiz-
du, jog kalba ëjo apie maþoritarinæ sistemà.  

Vietinëms Liaudies deputatø taryboms Laikinasis Pagrindinis Ástatymas 
(103 str.) pavedë spræsti vietos reikalus, ágyvendinti aukðtesniøjø valstybiniø 
organø sprendimus, svarstyti valstybinës reikðmës klausimus, teikti dël jø 
savo pasiûlymus.  

Nustatyta, kad ástatymams bei vietiniø Liaudies deputatø tarybø spren-
dimams ágyvendinti, savivaldybiø tarybos sudaro joms atskaitingus valdymo 
organus: vietinës Liaudies deputatø tarybos renka pirmininkà, o rajonø ir 
respublikos miestø tarybos dar suformuoja ir savo prezidiumà.  

Laikinojo Pagrindinio Ástatymo nustatyta teismo ir prokuratûros sistema 
ið esmës nesiskyrë nuo nustatytos 1978 m. LTSR Konstitucijoje.  

Lietuvos Respublikos Aukðèiausiasis teismas laikomas aukðèiausiàja tei-
smine valdþia Lietuvoje, ástatymø nustatyta tvarka vykdantis teisingumà ir 
priþiûrintis kitø teismø teisminæ veiklà, ir rajonø (miestø) teismai (113, 115 
str.). Visi jie sudaromi ið renkamø teisëjø ir teismo tarëjø. Bylas, iðskyrus 
ástatymo numatytas iðimtis, turi nagrinëti kolegialiai (116 str.). Rinkti visø 
grandþiø teisëjus, taip pat Aukðèiausiojo teismo tarëjus buvo pavesta Aukð-
èiausiajai Tarybai, o rajonø (miestø) teismø tarëjus – vietø Liaudies deputa-
tø taryboms. Teisëjai buvo renkami deðimèiai, o tarëjai – penkeriems me-
tams (114 str.).  

Ûkinius ginèus tarp ámoniø, ástaigø ir organizacijø turëjo bûti spræsti vals-
tybinio arbitraþo organai (124 str.).  

Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 125 str. skelbë, jog aukðèiausiàjà prieþiû-
rà dël visø ministerijø, þinybø, ámoniø, ástaigø ir organizacijø, vietø Liaudies 
deputatø tarybø vykdomøjø organø, kolûkiø, kooperatiniø bei kitokiø vi-
suomeniniø organizacijø, pareigûnø, taip pat pilieèiø tikslaus ir vienodo ásta-
tymø vykdymo Lietuvos teritorijoje ágyvendina Lietuvos Respublikos proku-
roras bei jam pavaldûs þemesnieji prokurorai. Respublikos prokuroro sky-
rimas pavestas Aukðèiausiajai Tarybai Aukðèiausiosios Tarybos Pirmininko 
teikimu. Visø prokurorø ágaliojimø laikas – penkeri metai.  

1991 m. pradþioje Sovietø Sàjungai pradëjus karinæ agresijà prieð Lietu-
vos nepriklausomybæ, vasario 28 d. Aukðèiausioji Taryba papildë Laikinojo 
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Pagrindinio Ástatymo 2 str. pilieèiø teise prieðintis bet kam, kas prievarta 
kësinasi á Lietuvos valstybës suverenumà ir vientisumà. Nors demokratiðkai 
iðrinktos Aukðèiausiosios Tarybos nutarimai neabejotinai reiðkë suverenià 
tautos valià, Vakarø valstybës pageidavo, kad á Sovietø Sàjungos pretenzijas 
bûtø atsakyta Lietuvos þmoniø tiesioginiu pritarimu nepriklausomybei. Tai 
buvo padaryta Aukðèiausiosios Tarybos nutarimu 1991 m. vasario 9 d. pra-
vedant visuotinæ gyventojø apklausà (plebiscità), kurios metu daugiau nei 
3/4 turinèiø aktyviàjà rinkimø teisæ Lietuvos gyventojø slaptu balsavimu pa-
sisakë uþ Lietuvà, kaip nepriklausomà demokratinæ valstybæ. Remdamasi ðia 
aiðkiai pareikðta tautos valia, Aukðèiausioji Taryba 1991 m. vasario 11 d. 
priëmë Konstitucinį įstatymą „Dėl Lietuvos valstybės”. Teiginys „Lietuvos vals-
tybė yra nepriklausoma demokratinė respublika”, þodis þodin pakartojo 1922 
m. Lietuvos Valstybës Konstitucijos nuostatà, jog skelbiamas Lietuvos Res-
publikos konstitucine norma ir pamatiniu valstybës principu; ji gali bûti pa-
keista tik visuotinës apklausos bûdu, jei uþ tai pasisakytø ne maþiau kaip 3/4 
Lietuvos pilieèiø, turinèiø aktyviàjà rinkimø teisæ. Plebiscito rezultatai pa-
demonstravo Lietuvos gyventojø ryþtingà nusiteikimà, vieningumà ir susitel-
kimà prieð sovietinæ agresijà.  

Nepavykæs 1991 m. rugpjûèio puèas Maskvoje ir po jo sekæs SSRS suby-
rëjimas atitolino tiesioginæ grësmæ Lietuvos nepriklausomybei, susidarë pa-
lankesnës sàlygos tolesnëms reformoms.  

Matydama kai kuriø jëgø pastangas iðsaugoti buvusià Sovietø Sàjungà 
bei ketinimus ir Lietuvà átraukti á posovietiná Rytø blokà, Aukðèiausioji Ta-
ryba, remdamasi 1918 m. vasario 16 d. ir 1990 m. kovo 11 d. aktais dël Lietu-
vos nepriklausomos valstybës atkûrimo bei 1991 m. vasario 9 d. tautos pa-
reikðta valia, 1992 m. birþelio 8 d. priëmë Konstitucinį įstatymą „Dėl Lietuvos 
Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas”. Juo ásipareigojama 
niekada nesijungti á jokias buvusios TSRS pagrindu kuriamas naujas politi-
nes, karines, ekonomines ir kitokias sàjungas; tokie mëginimai laikomi prieð-
iðkais Lietuvos nepriklausomybei ir uþtraukianèiais atsakomybæ pagal Lietu-
vos ástatymus. Ástatyme taip pat nurodyta, kad Lietuvos teritorijoje negali 
bûti jokiø Rusijos, NVS ir á jà áeinanèiø valstybiø kariniø baziø ir kariuome-
nës daliniø.  

 



Konstitucija  161

 
 

3 poskyris 
1992 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS BRUOÞAI 
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3.2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos forma, struktûra, turinys 
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        platesniame konstituciniø procesø kontekste problemos 
 
 
3.1. Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucijos rengimas  
       ir priëmimas 

 
Konstitucinio reguliavimo svarbos problematika iðryðkëjo jau Atgi-

mimo laikais. 1989–1990 m. keliamos konstitucinio reguliavimo idëjos 
vienaip ar kitaip buvo susijusios su nepriklausomos Lietuvos valstybës 
atkûrimo siekiu. Þinoma, 1990 m. kovo 11 d. atkûrus nepriklausomà Lie-
tuvos valstybæ, prasidëjo naujas Lietuvos konstitucinës raidos etapas, at-
sivërë reali perspektyva „ir konstitucingumo koncepcijai formuotis”1. 

Reikia paþymëti, kad 1990 m. priimtas Laikinasis Pagrindinis ástaty-
mas su savo daugybe aiðkiai pasenusiø normø, nors daþnai kaitaliojamas 
ir taisomas, ðiek tiek já priderinant prie sparèiai kintanèiø Lietuvos vi-
suomenës politiniø, ekonominiø ir socialiniø santykiø, tiko tik pradiniam 
laikotarpiui pereinant ið totalitarinës praeities á demokratijà. Jis negalëjo 
bûti Lietuvos teisinës sistemos pagrindu, nes daug kuo neatitiko demok-
ratiniø valstybiø konstituciniø principø, pernelyg ryðkûs ðiame akte buvo 
socialistinës sistemos reliktai. 

Ðalies ateitá reikëjo sieti su nauja konstitucija. Ji turi atitikti Lietuvos 
konstitucines tradicijas, demokratiniø valstybiø konstitucinius principus, 
o jos priëmimas turi laiduoti atviros demokratinës visuomenës ir teisinës 
valstybës ásitvirtinimà bei sustiprëjimà. 

Pototalitarinëse Vidurio ir Rytø Europos ðalyse naujø konstitucijø 
rengimo ir priëmimo procesà sàlygojo ne vienas veiksnys. Teisinëje lite-
ratûroje pabrëþiama keletas svarbiø veiksniø: 

                                                           
1 Žilys J. Teisës aktø konstitucingumo problema rengiant Lietuvos Respublikos Konsti-

tucijà. Vilnius, Lietuvos teisës akademija, 2000. P. 18. 
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1) ðalies konstitucinës tradicijos (ir teisinës minties, ir teisinio regulia-
vimo, ir teisinës praktikos tradicijos; jø átakà ir politinio elito, ir vi-
suomenës sàmonei); 

2) demokratiniø Vakarø valstybiø konstitucinë patirtis (ir ankstesniø 
laikø, ir modernioji teisinë mintis, ir konstitucinio reguliavimo, ir 
valstybës valdþios institucijø praktika); 

3) naujos konstitucijos rengimo laikotarpio ðalies politinio ir sociali-
nio gyvenimo aktualijos (ávykiai, veiksmai, procesai ávairiose politi-
niø ekonominiø ar socialiniø santykiø srityse, atspindintys politinio 
proceso dalyviø interesus ir siekius). 

Lietuva – ne iðimtis. Visø ðiø veiksniø átakà regime 1992 m. Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos rengimo procese. 

Ðalies konstitucinë tradicija – Lietuvos statutø, laikinøjø Lietuvos 
Respublikos konstitucijø, 1922 m., 1928 ir 1938 m. Konstitucijø – prieðta-
ringa. XX a. atkurtoje Lietuvos valstybëje besiklostanèià demokratinæ 
tradicijà uþgoþë autoritarizmo banga treèiame XX a. deðimtmetyje. To-
dël reikëjo visapusiðkai ávertinti ðiuos aktus, jø nuostatas bei principus, 
taip pat jø taikymo praktikà. Reikëjo atmesti kas laikina, abejotina, kas 
veda á ðalikelæ, ir pabrëþti, kokias vertybes bûtina iðsaugoti, vystyti. Teisi-
nës minties palikimas (neabejotinas M. Römerio darbø autoritetas) – 
palyginti nebloga atrama Lietuvai labiausiai tinkanèios konstitucinio re-
guliavimo sistemos paieðkose.  

Vakarø Europos demokratiniø ðaliø konstitucijos, ðiø valstybiø val-
dþios institucijø praktika – kitas atramos taðkas teisinei minèiai. Vakarø 
teisinës civilizacijos mokslo atstovø darbai, visuotinai pripaþinti konstitu-
cinio reguliavimo ir konstitucinës praktikos etalonai, ypaè pokario Vaka-
rø Europos ðaliø konstitucijos, ðiø ðaliø valdþios institucijø veikla, taip pat 
modernûs konstitucinës teisës mokslininkø ieðkojimai buvo dar vienas 
atramos taðkas konstitucijos rengimo procese.  

Formuojant ðalies konstitucinio reguliavimo vizijà, svarbus vaidmuo 
teko to meto spaudoje pasirodþiusiems S. Staèioko, K. Lapinsko, J. Þilio, 
E. Kûrio, Ð. Vilèinsko bei kitø autoriø straipsniams ávairiais konstitucinës 
teisës klausimais. Jie formavo konstitucinio reguliavimo sampratà, ugdë 
ir ðalies politinio elito, ir visuomenës teisinæ sàmonæ. Taip pat buvo in-
tensyviai studijuojami ir tarpukario Lietuvos teisininkø darbai, ieðkoma 
Vakarø teisininkø darbø – konstitucinës kûrybos pavyzdþiø. Gaila, kad 
Lietuvos ankstesnës konstitucinës patirties, ðalies ir uþsienio autoriø áta-
kos konstituciniams procesams reikðmë kol kas giliau netyrinëta. 

Pagaliau norint suprasti, kodël buvo pasirinktas bûtent toks, konkre-
tus, konstitucinio reguliavimo modelis, negalima neanalizuoti Atgimimo 
laikø ir ypaè 1990–1992 m. politinio proceso Lietuvoje. Tiesa, nors ðie 
klausimai daugiausia domina sociologus bei politikus, teisininkai taip pat 
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turëtø gilintis á to laikotarpio kontekstà, turëjusá átakos vienokiems ar 
kitokiems teisiniams sprendimams. 

Nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1992 m. spalio 25 d. (ðios datos þymi Lie-
tuvos Aukðèiausiosios Tarybos akto „Dël nepriklausomos Lietuvos vals-
tybës atstatymo” priëmimà ir referendumà dël Lietuvos Respublikos 
1992 m. Konstitucijos priëmimo) Lietuvos gyvenime ávyko esminiø poky-
èiø. Sparèios politinës, socialinës, ekonominës permainos, daugybë ávykiø 
– tikrovë, dariusi átakà ir ðalies konstitucijos procesui. Ið administravimu 
grindþiamo ûkio buvo pereinama prie rinkos mechanizmø. Sparèiai kei-
tësi ir socialiniai santykiai. Klostësi ðalies politinë sistema, kûrësi politi-
nës partijos ir organizacijos. Ávairiø politiniø jëgø Lietuvos konstitucinës 
santvarkos vizijos atsispindëjo jø parengtuose Konstitucijø projektuose.  

1990–1992 m. buvo parengtas ne vienas Konstitucijos projektas. Vie-
nus rengë atskiri asmenys, kitus – politiniø organizacijø sudarytos darbo 
grupës. Jø reikðmë konstituciniam procesui – nevienoda. Projektai skyrë-
si daugeliu aspektø. Tai suprantama, nes buvo ieðkoma, autoriø manymu, 
tokio ðalies konstitucinës sàrangos modelio, kuris atitiktø naujà ðalies 
vystymosi etapà.  

Parengtus Konstitucijø projektus galima ávairiai klasifikuoti. „Pagal 
tai, kaip juose buvo konstruojamas valstybës valdþios modelis, galime 
iðskirti tuos projektus, kuriuose buvo labiau linkstama á prezidentinæ de-
mokratijà, ir tuos projektus, kuriuose prioritetas buvo teikiamas parla-
mentinei demokratijai”1. Nagrinëjant to laikotarpio konstitucijos projek-
tus, reikëtø paminëti didþiausio dëmesio sulaukusius darbus, dël kuriø 
buvo ginèytasi, kuriuos vienaip ar kitaip vertino visuomenë, mokslininkai, 
taip pat politikai. 1990 m. geguþës mënesá buvo parengtas Lietuvos teisi-
ninkø ir filosofø draugijø autoriø grupës konstitucijos projektas. Jame 
buvo siûloma formuoti dviejø rûmø parlamentà, vykdomoji valdþia turëjo 
priklausyti Respublikos Prezidentui, kuris formavo Vyriausybæ ir t.t. 1991 
m. balandþio mënesá buvo paskelbtas Lietuvos demokratinës darbo parti-
jos atstovø parengtas konstitucijos projektas, kuriuo buvo siekiama átvir-
tinti parlamentinës demokratijos principus. Visai kitoks poþiûris atsi-
spindi 1991 m. birþelio mënesá paskelbtame amerikieèiø mokslininkø, 
atvykusiø á Lietuvà, L. Wyman ir B. Johnsono parengtame Konstitucijos 
projekte. L. Wyman ir B. Johnsonas siûlë Lietuvoje átvirtinti labai panaðø 
á JAV konstituciná modelá bei prezidentinæ valdymo formà. Amerikieèiø 
projektas – vienas tø atvejø, kurie teisinëje literatûroje ávardijami kaip 
konstituciniai „kuriozai”. Tai atvejai, kai uþsienio autoriams uþsakoma ar 
jie patys pasisiûlo paraðyti kuriai nors ðaliai konstituciná tekstà. Kadangi 
konstitucija – paèios tautos susitarimas, tai svetimø ar pagalbininkø para-
                                                           

1 Žilys J. Teisës aktø konstitucingumo problema rengiant Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijà. Vilnius, Lietuvos teisës akademija, 2000. P. 43. 
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ðyti konstituciniai tekstai (iðskyrus primestus jëga) daþniausiai ir lieka tik 
projektai. Vidurio ir Rytø Europos pototalitariniø valstybiø patirtis tik 
patvirtina ðià taisyklæ.  

Nemaþa dëmesio sulaukë 1992 m. vasario mënesá pasirodæs moderni-
zuotas 1938 m. Konstitucijos variantas. Ðá projektà parengë Lietuvos libe-
ralø sàjunga. Tai bandymas pasiremti tarpukario konstitucine teise kon-
struojant ðiuolaikinës Konstitucijos sampratà. Ðie ir kiti projektai – 1990–
1992 m. realijos, tam tikra prasme sàlygojusios konstituciná procesà 
(Konstitucijø projektø detalûs tyrimai neabejotinai lieka teisininkø ir 
istorikø akiratyje.) 

Konstitucinis procesas neatsiejamas nuo to laikotarpio politinio pro-
ceso. Ðiø dviejø reiðkiniø sàsaja ypaè akivaizdi nagrinëjant konstitucijos 
rengimo darbus ðalies parlamente – Aukðèiausiojoje Taryboje. Bûtent 
ðios institucijos, kuri neabejotinai buvo ðalies politinio gyvenimo centras, 
veikloje akivaizdûs konstituciniø vizijø susidûrimai. Lietuvos Konstituci-
jos rengimo ir priëmimo procesas Lietuvos Respublikos Aukðèiausiojoje 
Taryboje parodë ir ðalies politiniø jëgø tam tikrà teisinës ir politinës sà-
monës brandumo lygá, mokëjimà elgtis sudëtingose situacijose, gebëjimà 
laiku rasti bûtinà sprendimà. 

Konstitucijos rengimo procesà sàlygiðkai galima suskirstyti á keletà di-
desniø etapø: 

1) parengiamasis etapas ir pirmieji þingsniai; 
2) konstituciniø konfrontacijø etapas; 
3) politiniø jëgø kompromisas ir Konstitucijos priëmimas referendu-

mu. 
 

Parengiamasis  etapas ir  pirmiej i  þ ingsniai  
 

Naujos Konstitucijos kûrimo darbo pradþià Lietuvos Respublikos 
Aukðèiausiojoje Taryboje þymi Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo 1990 
metø lapkrièio 7 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
rengimo”: juo buvo patvirtinta darbo grupë, kurià sudarë þinomi politi-
kai, teisininkai, visuomenës veikëjai. Darbo grupei buvo pavesta parengti 
bendràjà Konstitucijos koncepcijà. Vykdydama ðá pavedimà, darbo grupë 
parengë Lietuvos Respublikos Konstitucijos koncepcijos Metmenis. Juo-
se buvo suformuluotos svarbiausios bûsimo konstitucinio reguliavimo 
pagrindinës nuostatos. 1991 m. geguþës 1 d. parengti Metmenys buvo 
aprobuoti Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo, o 1991 m. geguþës 10 d. 
„Lietuvos aido” laikraðtyje paskelbti visuomenei svarstyti. Metmenyse jau 
matyti valdþiø padalijimu pagrásta valstybës valdþiø struktûra. Struktûroje 
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Seimui pripaþintas itin svarbus vaidmuo (nebuvo nuostatos dël pirmalai-
kiø Seimo rinkimø). 

Ðá Konstitucijos rengimo etapà, neþiûrint darbo grupëje vykusiø dis-
kusijø, reikëtø laikyti pakankamai sklandþia darbo pradþia. Tai sietina su 
visuomenës ir parlamento susitelkimu siekiant átvirtinti atkurtà Lietuvos 
valstybingumà.  

Atrodë, kad Konstitucijos rengimas vyks be didesniø sukrëtimø. Ta-
èiau po 1991 m. rugpjûèio puèo Maskvoje pralaimëjimo tarptautinis Lie-
tuvos pripaþinimas, tiesioginës grësmës Lietuvos valstybei iðnykimas su-
griuvus SSRS, pasikeitusi ekonominë, socialinë ir politinë situacija lëmë 
tai, kad Sàjûdyje, sutelkusiame ávairiø politiniø paþiûrø þmones, kuriuos 
vienijo Lietuvos nepriklausomybës idëjos, ëmë veikti iðcentrinës jëgos. 
Buvusios vienybës ir susitelkimo neliko. Ávairios politinës grupës jau skir-
tingai suvokë artimiausius ðalies uþdavinius, puoselëjo skirtingas jos atei-
ties raidos vizijas, tø vizijø ágyvendinimo bûdus. Ypaè ðie procesai buvo 
ryðkûs Aukðèiausiosios Tarybos darbe. Tai neabejotinai komplikavo ir 
Aukðèiausiosios Tarybos darbà apskritai, ir Konstitucijos tolesná rengimà. 
 
Konsti tuciniø konfrontaci jø  etapas 
 

1991 m. lapkrièio 5 d. Aukðèiausioji Taryba priëmë nutarimà „Dël 
Lietuvos Respublikos konstitucingumo raidos”, kuriame iðdëstë savo 
poþiûrá dël tolesnio Konstitucijos rengimo. Ðio nutarimo svarstymas ið-
ryðkino ir nuomoniø skirtumus dël konstitucinio proceso.  

1992 m. politiniø jëgø nesutarimo „obuoliu” tapo Respublikos Prezi-
dento institucijos atkûrimas. Sàjûdþio koalicijos deputatai Aukðèiausiojo-
je Taryboje, vadovaudamiesi Lietuvos Sàjûdþio III suvaþiavimo rezoliuci-
ja, raginusia nedelsiant atkurti Respublikos Prezidento institucijà, teikë 
tam tikrø ástatymø projektus, kuriems parlamente nebuvo pritarta. Aukð-
èiausiojoje Taryboje tuo metu susidariusi nauja dauguma nepalaikë ini-
ciatyvos atkurti Respublikos Prezidento institucijos iki naujos Konstituci-
jos priëmimo. Todël Sàjûdþio iniciatyvà buvo galima ágyvendinti tik refe-
rendumu, kurá ir pradëta inicijuoti. 

Jau 1991 m. gruodþio 10 d. Aukðèiausioji Taryba sudarë laikinàjà ko-
misijà Konstitucijos projektui parengti. Taèiau Komisijos darbà ganëtinai 
greitai sutrikdë Aukðèiausiojoje Taryboje stiprëjanti politiniø jëgø konf-
rontacija. Komisija greitai suskilo. Didþioji Komisijos dalis (11 nariø) 
kartu su teisininkais rengë vienà Konstitucijos projektà, o komisijos ma-
þuma (3 nariai, atstovavæ Sàjûdþio koalicijai „Uþ demokratinæ Lietuvà”), 
atskirai rengë kità Konstitucijos projekto variantà. Rengiamø projektø 
autoriai nevienodai ásivaizdavo Seimo, Prezidento, Vyriausybës kompe-
tencijos klausimus, regëjo skirtingà valstybës valdþios institucijø sàveikà. 
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Todël uþuot Aukðèiausiajai Tarybai pateikæ vienà Konstitucijos modelá, 
pateikë du (maþuma pasinaudojo Komisijos nuostatø 10 p., numaèiusiu, 
kad Komisijos nariø maþuma, bet ne maþiau kaip 3 nariai, turi teisæ teikti 
Konstitucijos straipsniø alternatyvas). 1992 m. balandþio 14 d. prasidëjo 
Konstitucijos projektø svarstymas Aukðèiausiojoje Taryboje. Parlamenti-
nis svarstymas buvo ypaè audringas. Buvo pabrëþiami kiekvieno varianto 
privalumai, taèiau negailestingai kritikuojami – vienas (laikinosios komi-
sijos) dël seimokratijos, kitas (Sàjûdþio koalicijos atstovø) – dël pernelyg 
didelio Respublikos Prezidento vaidmens ir t.t. 

1992 m. balandþio 21 d. Aukðèiausioji Taryba po svarstymo pritarë 
laikinosios komisijos projektui ir nutarë já paskelbti spaudoje visuomenei 
svarstyti. 1992 m. geguþës 1 d. „Lietuvos aidas” ir kiti laikraðèiai paskelbë 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektà. Sàjûdþio koalicija, nenusi-
leisdama konstitucinëse varþybose, savo remiamà projektà irgi paskelbë 
1992 metø geguþës 14 d. „Lietuvos aido” laikraðtyje. Konstitucijos pro-
jektas ir toliau liko politinës kovos arena.  

Ne maþiau svarbus to meto ávykis – Sàjûdþio koalicijos inicijuotas re-
ferendumas dël Respublikos Prezidento institucijos atkûrimo nepriëmus 
naujos konstitucijos. 1992 m. geguþës 23 d. ávykusiame tautos referen-
dume uþ Prezidento institucijos atkûrimà balsavo tik 39,91 visø Lietuvos 
pilieèiø. Respublikos Prezidento institucija nebuvo atkurta. Tai tik dar 
labiau pagilino politiniø jëgø prieðprieðà. „Parlamente abiejø pusiø nesu-
tarimai pasiekë apogëjø. Aukðèiausioji Taryba skilo: abi pusës, neradu-
sios bendros kalbos, ëmë rengti atskirus posëdþius”1. Krizë valstybës ins-
titucijose vis stiprëjo. 
 

Pol i t iniø jëgø kompromisas  ir  Konst i tuci jos  priëmimas 
 

Gilëjant krizei valstybës valdþios institucijose, Aukðèiausiojoje Tary-
boje atstovaujamos politinës jëgos, neþiûrint visø prieðprieðø ir nesutari-
mø, parodë pakankamà politinæ iðmintá. Ðalies parlamente imta ieðkoti 
susitarimo, kaip politiná procesà nukreipti racionalia kryptimi. Aukðèiau-
siosios Tarybos frakcijø (Centro, Jungtinës Sàjûdþio, Liberalø, Nuosai-
kiøjø, Santaros, Tautininkø, Tautos paþangos, Lenkø) bei nepriklausan-
èiø frakcijoms deputatø grupës atstovai tarësi dël iðeities ið susidariusios 
situacijos. 1992 m. birþelio 9 d. pareiðkimu Lietuvos Respublikos Aukð-
èiausioji Taryba pritarë tokiam deputatø frakcijø susitarimui: 

1. Rinkimai á Lietuvos Respublikos Aukðèiausiàjà Tarybà (Seimà) bus 
rengiami pagal naujà (arba pagal pataisytà tebegaliojantá Aukðèiau-

                                                           
1 Bauža Č. Aukðèiausioji Taryba uþleidþia vietà Seimui // Lietuvos Seimas. Vilnius, Kul-

tûra, 1996. P. 188. 
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siosios Tarybos (Seimo) rinkimø ástatymà, paremtà miðria rinkimø 
sistema, rugsëjo pabaigoje – lapkrièio pradþioje. 

2. Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos (Seimo) rinkimø 
dienà pateikti referendumui naujos Konstitucijos projektà. Jeigu 
vieningos Konstitucijos projektas nebûtø parengtas, konsultaci-
niam referendumui teikiamos pagrindiniø Konstitucijos nuostatø 
(dël valdþios galiø) alternatyvos. 

3. Pavesti frakciniu pagrindu sudarytoms derinimo komisijoms iki 
1992 m. birþelio 16 d. pateikti rinkimø ástatymo projekto metmenis, 
o iki birþelio 23 d. – suderintas pagrindines Konstitucijos nuostatas. 

4. Priimti naujà (arba pataisytà tebegaliojantá) rinkimø ástatymà iki 
1992 m. birþelio 30 d. ir, nutraukus Aukðèiausiosios Tarybos ágalio-
jimus anksèiau laiko, paskelbti rinkimus á naujà Aukðèiausiàjà Ta-
rybà (Seimà). 

5. Tæsti konsultacijas tarp Aukðèiausiosios Tarybos frakcijø ir, joms 
sutarus, á Aukðèiausiosios Tarybos posëdþiø darbotvarkæ átraukti 
ástatymus ir klausimus, kuriuos Aukðèiausioji Taryba turës priimti 
iki naujø rinkimø. 

Taigi politinës krizës áveikimas buvo susietas su 1992 m. rudená numa-
tytais rinkimais á Seimà pagal miðrià rinkimø sistemà ir suderinto Konsti-
tucijos projekto parengimu. Taèiau tuomet dar buvo neaiðku: ar sugebës 
Aukðèiausioji Taryba pritarti suderintam projektui? Ið Aukðèiausiosios 
Tarybos frakcijø atstovø sudarytai konstituciniø problemø derinimo ko-
misijai teko uþdavinys suderinti bendras pozicijas dël Seimo, Respublikos 
Prezidento ir Vyriausybës ágaliojimø. 1992 m. liepos 9 d. nutarimu Aukð-
èiausioji Taryba paskelbë rinkimø á Lietuvos Respublikos Seimà datà – 
1992 m. spalio 25 d. – ir nustatë, kad tà paèià dienà vyks ir referendumas 
dël Lietuvos Respublikos Konstitucijos. 1992 m. rugpjûèio 4 d. Aukðèiau-
sioji Taryba priëmë nutarimà, kuriuo buvo pritarta Aukðèiausiosios Ta-
rybos konstituciniø problemø derinimo grupës protokolui. Ðiame proto-
kole1 buvo konstatuota, kad 1992 m. birþelio 10 d. – liepos 29 d. vykusiø 
posëdþiø ir pasitarimø metu buvo pasiekta tokiø susitarimø: 

1) vadovaujantis Aukðèiausiosios Tarybos 1992 m. birþelio 9 d. pa-
reiðkimo nuostatomis, rengti suderintà Konstitucijos projektà. Pro-
jekto pagrindas – Konstitucijos rengimo komisijos ir Sàjûdþio koa-
licijos „Uþ demokratinæ Lietuvà” darbo grupës parengti projektai. 
Suderintà Konstitucijos projektà 1992 m. rugsëjo 10–11 d. pristatyti 
Aukðèiausiajai Tarybai, o 1992 m. rugsëjo 17–25 d. organizuoti 
Aukðèiausiojoje Taryboje Konstitucijos projekto svarstymà, prita-

                                                           
1 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos Konstituciniø problemø derinimo gru-

pës protokolas // Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Lietuvos Respublikos 
Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo dokumentø rinkinys. T. 5. Vilnius, 1992. P. 427–431. 
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rimà (absoliuèia visø deputatø balsø dauguma) ir pateikimà refe-
rendumui 1992 m. spalio 25 dienà; 

2) sudaryti sàlygas naujai iðrinktam Seimui dalyvauti Konstitucijos to-
bulinimo darbe ir nustatyti tam tikrà Konstitucijos keitimo tvarkà; 

3) pritarti susitarimams valdþios struktûros ir galiø klausimais (dël 
Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybës, Teismo).  

Protokole taip pat paþymëta, kad valdþios galios nuostatos, dël kuriø 
dar nesusitarta, bus derinamos toliau rengiant Konstitucijos tekstà. 

Taèiau, neþiûrint vykstanèiø derinimø, naujos Konstitucijos priëmimo 
ateitis vis dar buvo neaiðki. Sàjûdþio koalicija „Uþ demokratinæ Lietuvà” 
(pakeitusi pavadinimà – Santara „Uþ demokratinæ Lietuvà”), kiek pako-
regavusi savo Konstitucijos projektà, já paskelbë spaudoje kaip rinkimø 
programos dalá. Tai buvo savotiðkas spaudimas kitiems Konstitucijos pro-
jekto derinimo proceso dalyviams. Neþiûrint ðiø peripetijø, politinëms 
jëgoms Aukðèiausiojoje Taryboje vis dëlto pavyko susitarti. Paskutiniame 
suderinto Konstitucijos projekto rengimo etape didþiausià darbà nuveikë 
konstituciniø problemø derinimo grupës nariai bei ðiam darbui pasitelkti 
teisininkai. Konstitucijos projekto derinimo grupei per labai trumpà laikà 
pavyko parengti suderintà Konstitucijos projektà.  

„Laukë átemptas darbas. Aukðèiausiosios Tarybos pirmininko V. 
Landsbergio kabinete iki iðnaktø buvo tariamasi, ieðkoma optimaliø 
sprendimø, kurie bûtø priimtini ir suartintø ávairias nuomones. Aukð-
èiausiosios Tarybos vadovai, deputatai – konstituciniø problemø derini-
mo grupës nariai bei pasitelkti ðiam darbui teisininkai su didþiu atsakin-
gumu suvokë, kad vieningo Konstitucijos projekto parengimas yra valsty-
bës masto ir svarbos uþdavinys, o jø darbo rezultatai gali ilgam laikotar-
piui lemti Lietuvos Respublikos konstitucinæ raidà, átvirtinti valstybës 
institucijø demokratiná pobûdá”1. 

1992 m. spalio 13 d. Aukðèiausioji Taryba pritarë Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos projektui. Ðiame projekte atsiþvelgta á Lietuvos valsty-
bës konstitucines tradicijas – visapusiðkai ávertintos Lietuvos 1922 m. ir 
1938 m. Konstitucijos, jø nuostatos; pasinaudota turtinga Vakarø ðaliø 
konstitucinës kûrybos patirtimi. Buvo ávertinta tai, kad prabëgæ deðimt-
meèiai ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje pakoregavo kai kuriuos 
poþiûrius á konstitucijas ir konstitucinius principus. 

Paþymëtina, kad parengto Konstitucijos projekto 150 str. buvo nusta-
tyta, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos sudedamoji dalis yra jau 
minëti 1991 m. vasario 11 d. Konstitucinis ástatymas „Dël Lietuvos vals-
tybës” ir 1992 m. birþelio 8 d. Konstitucinis aktas „Dël Lietuvos Respub-
likos nesijungimo á postsovietines Rytø sàjungas”. 
                                                           

1 Prapiestis J., Žilys J. Kelias á Lietuvos Respublikos Konstitucijà // „Lietuvos aidas”. 
1992-10-21. 
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Abu ðie aktai, tapæ Lietuvos Respublikos Konstitucijos sudedamàja 
dalimi, buvo svarbios Lietuvos valstybingumo átvirtinimo gairës.  

1992 m. spalio 13 d. pritarusi Konstitucijos projektui, Aukðèiausioji 
Taryba pritarë ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos Konstitucijos ásigalio-
jimo tvarkos" projektui ir nutarë abiejø teisës aktø projektus teikti refe-
rendumui, rengiamam kartu su Seimo rinkimais. 

Specialiai ðiam referendumui pravesti buvo priimtas ástatymas „Dël 
referendumo Lietuvos Respublikos Konstitucijai priimti”. Jame paþymë-
ta, kad dalyvavimas referendume yra laisvas, referendumas grindþiamas 
visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimø teise, slaptu balsavimu. Teisë daly-
vauti jame suteikta Lietuvos pilieèiams, kuriems referendumo dienà yra 
sukakæ 18 metø. Konstitucija bûsianti priimta, jei referendume jai pritars 
daugiau nei pusë visø turinèiø rinkimø teisæ, Lietuvos pilieèiø. 

1992 m. spalio 25 d. ávykusiame referendume Lietuvos Respublikos 
pilieèiai pritarë Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Uþ jà balsavo 56,7 
proc. visø á rinkëjø sàraðus áraðytø Lietuvos pilieèiø. Pagal naujosios 
Konstitucijos 151 str. ji ásigaliojo kità dienà po oficialaus referendumo 
rezultatø paskelbimo ir nustaèius, kad referendume jai pritarë daugiau 
nei pusë visø Lietuvos pilieèiø, turinèiø rinkimø teisæ. 1992 m. lapkrièio 2 
d. ásigaliojus Lietuvos Respublikos Konstitucijai, neteko galios Lietuvos 
Respublikos Laikinasis Pagrindinis ástatymas. 1992 m. lapkrièio 6 d. ið-
kilmingame Aukðèiausios Tarybos Prezidiumo posëdyje Lietuvos Res-
publikos Konstitucijà pasiraðë Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Ta-
rybos pirmininkas. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo ir priëmimo procesas pa-
rodë Lietuvoje neseniai ásitvirtinusios demokratijos silpnàsias ir stiprià-
sias puses. Ðio proceso iðdava – priimta ðalies Konstitucija, kuriai tiesio-
giniu balsavimu pritarë Tauta. Þinoma, galima ginèytis dël Konstitucijos 
teksto tobulumo, galima já ir kritikuoti, bet neabejotinai reikia sutikti: 
„Svarbiausia yra tai, kad Konstitucija yra tikras Lietuvos politinio stabi-
lumo ir demokratinës santvarkos bastionas”1. Taip pirmà kartà Lietuvos 
istorijoje turime ið tikro visuomenës kompromisà, susitarimà – sudëtingø 
derybø pagrindu parengtà pagrindiná ðalies ástatymà, aprobuotà tautos 
referendumo. Jokia politinë jëga ar asmuo negali teigti, kad tai tik jø pa-
rengta Konstitucija. Konstitucija yra visø Lietuvos pilieèiø. Ið èia jos stip-
rybë ir gyvybingumo perspektyvos. 
 

                                                           
1 Štromas A. Konstitucijos privalumai ir trûkumai // Amþius. 1994. Nr. 4 (140). 
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3.2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos forma,  
       struktûra ir turinys 

 
Primename, kad konstitucijos pagal jø formà skirstomos á raðytines ir 

neraðytines. Raðytinë konstitucija gali bûti ir vientisas aukðèiausios galios 
teisës normø aktas, ir jà gali sudaryti keli aukðèiausios galios teisës aktai. 
Taip pat galima iðskirti ir sudëtinæ kodifikuotà konstitucijà (t.y. konstitu-
cijà, kurià sudaro pagrindinis aktas ir jo sudëtinës dalys: kiti aktai, dekla-
racijos). 

1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija pagal formà yra sudëtinë 
kodifikuota konstitucija. Ðalies Konstitucijà sudaro Lietuvos Respublikos 
Konstitucija (t.y. pagrindinis teisinis aktas), kurio 150 str. nustatyta: „Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos sudedamàja dalimi yra: 1991 m. vasario 
11 d. Konstitucinis ástatymas „Dël Lietuvos valstybës”, 1992 m. birþelio 8 
d. Konstitucinis aktas „Dël Lietuvos nesijungimo á postsovietines Rytø 
sàjungas”.  

Taigi Lietuvos Respublikos Konstitucijà sudaro trys aukðèiausios ga-
lios teisiniai aktai. Jø negalima laikyti atskirø dokumentø visuma, o reikia 
traktuoti kaip vieningà sudëtiná aukðèiausios galios teisiná aktà, nes minë-
tame Lietuvos Respublikos Konstitucijos 150 str. ir 1991 m. vasario 11 d. 
Konstitucinis ástatymas „Dël Lietuvos valstybës”, ir 1992 m. birþelio 8 d. 
Konstitucinis aktas „Dël Lietuvos Respublikos nesijungimo á posovieti-
nes Rytø sàjungas” skelbiami sudedamàja Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos dalimi, tuo labiau, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 6 str. 
dalyje sakoma, jog Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. 
Atrodo, galima teigti, kad formos poþiûriu Lietuvos Respublikos Konsti-
tucija panaði á Prancûzijos Penktosios Respublikos ar Èekijos Respubli-
kos Konstitucijas. 

Prieð imantis nagrinëti Lietuvos Respublikos Konstitucijos struktûrà 
ir turiná, reikia priminti, kad paprastai pagrindiná ðalies ástatymà sudaro 
tokie svarbiausi struktûriniai elementai: preambulë, pagrindinë dalis, 
baigiamieji ar pereinamieji nuostatai bei priedai. Ðiose Konstitucijø 
struktûrinëse dalyse iðdëstomos normos, nustatanèios valstybës organiza-
cijà ir funkcijas, asmens teises bei laisves, kitus, konstitucijos kûrëjo ma-
nymu, reikalingus átvirtinti aukðèiausios galios ástatymu klausimus. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos struktûros elementai yra ðie: 
1) preambulë; 
2) pagrindinë Konstitucijos dalis (I–XIV skirsniai); 
3) baigiamieji nuostatai (150–154 straipsniai); 
4) Konstitucijos sudedamoji dalis: 
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a) 1991 m. vasario 11 d. Konstitucinis ástatymas „Dël Lietuvos vals-
tybës”, 

b) 1992 m. birþelio 8 d. Konstitucinis aktas „Dël Lietuvos Respub-
likos nesijungimo á postsovietines Rytø sàjungas”.  

5) Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos ásigaliojimo tvarkos” (kurá taip pat reikia laikyti konstituci-
nio reguliavimo elementu).  

Dabar trumpai aptarsime kiekvienà Konstitucijos struktûros elemen-
tà, iðsiaiðkinsime, kokius santykius reguliuoja jø normos. Tai padës su-
vokti mûsø ðalies konstitucinio reguliavimo specifikà. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulë – glausta áþanginë 
konstitucinio teksto dalis – raktas konstitucinio reguliavimo sistemai su-
prasti. Joje átvirtinti esminiai Lietuvos valstybinio gyvenimo principai, 
svarbiausios konstitucinës vertybës ir siekiai. Ypaè svarbios preambulës 
nuostatos dël Lietuvos valstybës ir teisës tæstinumo ir perimamumo (tei-
giniai, kad lietuviø tauta prieð daugelá amþiø sukûrë Lietuvos valstybæ, 
kad ðios valstybës teisiniai pamatai pagrásti Lietuvos Statutais ir Lietuvos 
Respublikos Konstitucijomis yra tiltas ið Lietuvos Didþiosios kunigaikð-
tystës á 1918–1940 m. gyvavusià Lietuvos Respublikà ir á 1990 m. vël at-
kurtà Lietuvos Respublikà), dël prigimtinës þmogaus ir Tautos teisës 
laisvai gyventi ir kurti savo tëvø ir protëviø þemëje – nepriklausomoje 
Lietuvos valstybëje, dël tokiø vertybiø, kaip laisvës ir nepriklausomybës 
gynimo, tautos dvasios, gimtosios kalbos, raðto ir paproèiø iðsaugojimo, 
dël tautinës santarvës puoselëjimo Lietuvoje.  

Preambulëje skelbiami Tautos gyvenimo ir konstitucinio reguliavimo 
fundamentalûs tikslai: atviros, teisingos, darnios pilietinës visuomenës ir 
teisinës valstybës siekis. Preambulëje regime labai vykusià valstybæ ku-
rianèio subjekto – etninës tautos (þr. preambulës pradþià „lietuvių tau-
ta,...”) virtimà pilietine tauta (… atgimusios Lietuvos valstybës pilieèiø 
valia priima ir skelbia ðià Konstitucijà), Lietuvos valstybës kûrëja – pilie-
tinë Lietuvos þmoniø bendrija, susidariusi Lietuvos istorijos, kultûros, 
valstybinës kalbos, teritorijos ir ûkinio gyvenimo bendrumo pagrindu. 

Konstitucijos I skirsná „Lietuvos valstybë” sudaro 17 straipsniø. Ðiame 
skirsnyje átvirtinti konstituciniai Lietuvos valstybës santvarkos pagrindai: 
nepriklausoma demokratinë respublika, Tautos suverenitetas, valstybës 
valdþios padalijimas (valstybës valdþià Lietuvoje vykdo Seimas, Respub-
likos Prezidentas ir Vyriausybë, Teismas), valdþios galiø ribojimas Kons-
titucija, valdþios ástaigø tikslas – tarnauti þmonëms, Konstitucijos virðe-
nybës principas ir kt. Svarbios ðio skirsnio normos dël valstybës ir tautos 
klausimø sprendimo referendumu, dël Lietuvos valstybës teritorijos vien-
tisumo ir nedalomumo, dël Lietuvos Respublikos pilietybës, valstybinës 
kalbos, taip pat dël valstybës simboliø, sostinës. 
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Konstitucijos II skirsnyje „Þmogus ir valstybë” (Konstitucijos 18–37 
str.) átvirtintos pagrindinës asmens teisës ir laisvës. Labai svarbus ðio skir-
snio 18 str., skelbiantis, kad þmogaus teisës ir laisvës yra prigimtinës. Ðio 
skirsnio normos átvirtina þmogaus teisæ á gyvybæ, þmogaus laisvæ, asmens 
nelieèiamumà, þmogaus orumo apsaugà, privataus gyvenimo nelieèia-
mumà, nuosavybës apsaugà, buto nelieèiamumà, informacijos laisvæ, 
minties, tikëjimo ir sàþinës laisvæ. Ne maþiau svarbios yra ðiame Konsti-
tucijos skirsnyje iðdëstytos normos dël visø asmenø lygybës prieð ástaty-
mà, teismà, valstybës institucijas ir pareigûnus, dël asmens, kurio konsti-
tucinës teisës ar laisvës paþeidþiamos, teisës kreiptis á teismà dël asmens 
nekaltumo prezumpcijos ir t.t. Ðiame skirsnyje taip pat rasime normas dël 
pilieèiø teisës laisvai pasirinkti gyvenamàjà vietà, dël jø teisës dalyvauti 
valdant savo ðalá, dël rinkimø, peticijø, susivienijimø, taikiø susirinkimø 
teisës; taip pat dël pilieèiø, priklausanèiø tautinëms bendrijoms, teisës 
puoselëti savo kalbà, kultûrà ir paproèius. 

Konstitucijos III skirsnyje „Visuomenë ir valstybë” (38–45 str.) nusta-
tyti ðeimos, auklëjimo, ugdymo santykiø pagrindai, átvirtinama asmens 
teisë á mokslà, kultûrà, mokslo ir tyrinëjimø bei dëstymo laisvë, baþnyèiø 
ir religiniø organizacijø veiklos pagrindai ir t.t. Pototalitarinei visuomenei 
ypaè svarbus Konstitucijos 44 str., draudþiantis masinës informacijos cen-
zûrà bei masinës informacijos priemoniø monopolá. Ðiame skirsnyje taip 
pat numatyta, kad pilieèiø tautinës bendrijos savo tautinës kultûros reika-
lus tvarko savarankiðkai, o valstybë joms teikia paramà. 

Konstitucijos IV skirsnyje „Tautos ûkis ir darbas” (46–54 str.) api-
brëþti Lietuvos ûkio pagrindai, darbo ir socialinës paramos santykiø pa-
grindai, gamtos aplinkos apsauga ir t.t. Lietuvos ûkis grindþiamas priva-
èios nuosavybës teise, asmens ûkinës veiklos laisve ir iniciatyva, valstybë 
remia visuomenei naudingas ûkines pastangas ir iniciatyvà, valstybë regu-
liuoja ûkinæ veiklà taip, kad ji tarnautø tautos gerovei, ástatymas draudþia 
monopolizuoti gamybà ir rinkà, saugo sàþiningos konkurencijos laisvæ, 
valstybë gina vartotojø interesus – tokie yra konstituciniai ûkinës veiklos 
imperatyvai. Ðiame Konstitucijos skirsnyje rasime ir nuostatas, kad kiek-
vienas þmogus gali laisvai pasirinkti darbà bei verslà ir turi teisæ turëti 
tinkamas, saugias ir sveikas darbo sàlygas, gauti teisingà apmokëjimà uþ 
darbà ir socialinæ apsaugà nedarbo metu, kad valstybë laiduoja pilieèiø 
teisæ gauti senatvës ir invalidumo pensijas, socialinæ paramà nedarbo, 
ligos, naðlystës, maitintojo netekimo ir kitais ástatymø numatytais atve-
jais. Ðios ir kitos lV skirsnio nuostatos atskleidþia konstitucinius ekono-
miniø, socialiniø santykiø pagrindus. 

Valstybës valdþios institucijø organizacijos ir funkcionavimo, jø tarpu-
savio sàveikos pagrindus nustato keli Konstitucijos skirsniai: V skirsnis 
„Seimas” (55–76 str.), Vl skirsnis „Respublikos Prezidentas” (77–90 str.), 
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VII skirsnis „Lietuvos Respublikos Vyriausybë” (91–101 str.), VIII skirs-
nis „Konstitucinis Teismas” (102–108 str.), IX skirsnis „Teismas” (109–
118 str.). 

Konstitucijos V skirsnyje Seimas traktuojamas kaip atstovaujamoji 
ástatymø leidybos institucija. Ðiame skirsnyje nustatyti Seimo nario – Tau-
tos atstovo – teisinës padëties pagrindai, Seimo kompetencija, reguliuo-
jami svarbiausi ástatymø leidybos klausimai. 

Konstitucijos VI skirsnis skirtas valstybës vadovo – Respublikos Pre-
zidento – institucijai. Pagal Konstitucijà jis atstovauja Lietuvos valstybei 
ir daro visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir ástatymø. Lietuvos Respub-
likos Vyriausybës – kolegialios, kraðto reikalus tvarkanèios institucijos – 
organizavimo ir veiklos klausimai yra VII Konstitucijos skirsnio regulia-
vimo objektas. Konstitucijos VIII ir IX skirsniai nustato Lietuvos Res-
publikos Konstitucinio Teismo ir teismø sistemos sudarymo bei funkcio-
navimo pagrindus. 

Konstitucijos X skirsnis „Vietos savivalda ir valdymas” (119–124 str.) 
skirtas ir Konstitucijoje laiduojamai savivaldos teisei ir aukðtesniuose 
administraciniuose vienetuose organizuojamam vietiniam valdymui. XI 
skirsnis „Finansai ir valstybës biudþetas” (125–132 str.) nustato finansø 
bei valstybës biudþeto pagrindus, o XII skirsnis „Valstybës kontrolë” 
(133–134 str.) skirtas valstybës kontrolës sistemos pagrindams apibûdinti. 
XIII Konstitucijos skirsnis „Uþsienio politika ir valstybës gynimas”  (135–
146 str.)  nustato ðalies uþsienio politikos bei valstybës gynybos pagrin-
dus. 

Konstitucijos XIV skirsnis „Konstitucijos keitimas” (147–149 str.) re-
guliuoja Konstitucijos keitimo klausimus. 

Su pagrindine Konstitucijos dalimi yra tiesiogiai susijæ „Baigiamieji 
nuostatai” (150–154 str.). Pastebëtina, kad galima diskutuoti, ar „Bai-
giamuosius nuostatus” galima laikyti paskutiniuoju Konstitucijos skirsniu 
(tiesa, tekste neávardijamu kaip skirsnis, bet pagal straipsniø numeracijà 
tokiu laikytinu), ar jiems tenka su pagrindiniu tekstu susijusiø baigiamøjø 
nuostatø vaidmuo. „Baigiamuosiuose nuostatuose” apibrëþiama, kurie 
aktai yra Konstitucijos sudedamoji dalis, taip pat nurodoma, kada Kons-
titucija ásigalioja, kaip ji skelbiama „Baigiamuosiuose nuostatuose” regu-
liuojamø santykiø laikinumu iðsiskiria 153 str. Jame numatyta, kai Kons-
titucija bus priimta referendumu, Seimas iki 1993 m. spalio 25 d. 3/5 visø 
Seimo nariø balsø dauguma gali pakeisti tam tikras nurodytø Konstituci-
jos straipsniø nuostatas.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijos sudedamàjà dalá sudaro du kons-
tituciniai dokumentai: 1991 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos Kons-
titucinis ástatymas „Dël Lietuvos valstybës” ir 1992 m. birþelio 18 d. Lie-
tuvos Respublikos Konstitucinis aktas „Dël Lietuvos Respublikos nesi-
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jungimo á posovietines Rytø sàjungas”. Lietuvos Respublikos Konstituci-
nis ástatymas „Dël Lietuvos valstybës” patvirtina, kad teiginys „Lietuvos 
valstybë yra nepriklausoma demokratinë respublika” yra Lietuvos Res-
publikos konstitucinë norma ir pamatinis principas, kad ði konstitucinë 
norma ir pamatinis principas gali bûti pakeisti tik plebiscitu, jeigu uþ tai 
pasisakys ne maþiau kaip 3/4 Lietuvos pilieèiø, turinèiø rinkimø teisæ. 

Lietuvos Respublikos Konstituciniame akte „Dël Lietuvos Respubli-
kos nesijungimo á postsovietines Rytø sàjungas” uþfiksuotas Lietuvos 
siekis puoselëti abipusiai naudingus ryðius su kiekviena valstybe, anksèiau 
buvusia SSRS sudëtyje, taèiau niekada ir jokiu pavidalu nesijungti á jokias 
buvusios SSRS pagrindu kuriamas naujas politines, karines, ekonomines 
ar kitokias valstybiø sàjungas bei sandraugas. Pagal ðá aktà veikla, kuria 
siekiama átraukti Lietuvos valstybæ á tokias sàjungas ar sandraugas, yra 
laikoma prieðiðka Lietuvos nepriklausomybei ir atsakomybë uþ jà nusta-
toma pagal ástatymus. Konstituciniu aktu nustatyta, kad Lietuvos Res-
publikos teritorijoje negali bûti jokiø Rusijos, Nepriklausomø Valstybiø 
Sandraugos ar á jà áeinanèiø valstybiø kariniø baziø ir kariuomenës dali-
niø.  

Konstitucinio reguliavimo pridëtiniu elementu reikia laikyti Lietuvos 
Respublikos ástatymà „Dël Lietuvos Respublikos Konstitucijos ásigalio-
jimo tvarkos”, kuriame reglamentuota Konstitucijos ir jos atskirø nuosta-
tø ásigaliojimo tvarka. Pagal ðá ástatymà ásigaliojus Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai, netenka galios Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis 
Ástatymas. Ástatymai, kiti teisiniai aktai ir jø dalys, galiojæ Lietuvos Res-
publikos teritorijoje iki Lietuvos Respublikos Konstitucijos priëmimo, 
galioja tiek, kiek jie neprieðtarauja Konstitucijai ir ástatymui „Dël Lietu-
vos Respublikos Konstitucijos ásigaliojimo tvarkos”, ir galios tol, kol ne-
bus pripaþinti netekusiais galios ar suderinti su Konstitucijos nuostato-
mis. Ástatymu nustatyta, kada baigiasi Aukðèiausiosios Tarybos ir jos de-
putatø ágaliojimai, kada á posëdá renkasi Seimo nariai, koks yra Seimo 
nario priesaikos tekstas, kaip vertintina teisinë situacija, kol neiðrinktas 
Respublikos Prezidentas, kaip renkami Lietuvos respublikos Konstituci-
nio Teismo teisëjai ir t.t. Ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijos ásigaliojimo tvarkos” buvo priimtas referendumu kartu su Lietuvos 
Respublikos Konstitucija.  

Vertinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos reguliavimo objektà, 
reikia paþymëti, kad mûsø ðalies Konstitucija, kaip ir daugelis kitø XX a. 
pabaigoje priimtø naujosios demokratijos valstybiø konstitucijø, regu-
liuoja svarbiausias visuomeniniø santykiø sritis: valstybës organizacijos, 
valstybës valdþios institucijø organizacijos ir veiklos, vietos savivaldos ir 
valdymo, asmens teisinës padëties pagrindø santykius. Reikia pabrëþti ir 
mûsø ðalies pagrindinio ástatymo specifikà. Akivaizdûs ne tik Konstituci-
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jos formos, struktûros, bet ir turinio ypatumai. Antai Konstitucijos kûrë-
jui atrodë bûtina konstituciniu lygiu sureguliuoti tam tikrus klausimus, 
pvz.: poþiûrá á posovietinæ erdvæ (þr. Konstituciná aktà „Dël Lietuvos 
Respublikos nesijungimo á postsovietines Rytø sàjungas”), á Lietuvos 
Respublikos pasirinktà europinæ ir transatlantinæ integracijà (þr. Konsti-
tucijos 47 str. 2 d. pagal 1996 m. birþelio 20 d. redakcijà), á prigimtiná 
þmogaus teisiø ir laisviø pobûdá (þr. Konstitucijos 18 str.) ir t.t. 
 
 
3.3. Lietuvos Respublikos Konstitucijos teisinës savybës 

 
Lietuvos Respublikos Konstitucija visø pirma yra teisinis dokumentas. 

Todël nors trumpai apþvelkime ðio akto teisines savybes. Jos atskleidþia 
ðio dokumento teisiná pobûdá, esmæ, lemia Konstitucijos vietà ðalies teisi-
nëje sistemoje. 

Svarbiausios Lietuvos Respublikos Konstitucijos teisinës savybës: 
1. Lietuvos Respublikos Konstitucija yra svarbiausias ðalies ástatymas, 

pagrindinis nacionalinis teisës ðaltinis; 
2. Lietuvos Respublikos Konstitucija yra priimta ir keièiama ypatinga 

tvarka, kuri skiriasi nuo ástatymø priëmimo tvarkos; 
3. Lietuvos Respublikos Konstitucija – aukðèiausios galios teisës aktas 

(Konstitucijos virðenybë); 
4. Lietuvos Respublikos Konstitucija yra aktas, kuriam bûdinga stabi-

lumas (Konstitucijos stabilumas); 
5. Lietuvos Respublikos Konstitucija yra vientisas aktas; 
6. Lietuvos Respublikos Konstitucija yra tiesiogiai taikomas aktas. 
Nors Lietuvos Respublikos Konstitucijos tekste ðis dokumentas tie-

siogiai nëra ávardijamas kaip pagrindinis ir svarbiausias ðalies ástatymas, 
taèiau atsiþvelgæ á jo turiná, ypatingà priëmimo, keitimo ir ásigaliojimo 
tvarkà, teisinæ galià bei jam tenkanèià vietà nacionalinëje teisës sistemo-
je, galime teigti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija – neabejotinai 
svarbiausias ðalies ástatymas. 

Toks teiginys pagrástas visø pirma tuo, kad Lietuvos Respublikos 
Konstitucija reguliuoja svarbiausius visuomenës gyvenimo socialinius 
santykius. Ji nustato valstybës organizacijà, vieðosios valdþios organizaci-
jas ir ágyvendinimo pagrindus, apibrëþia asmens teisinæ padëtá, jo santy-
kius su valstybe. 

Konstitucija yra pagrindinis nacionalinës teisës ðaltinis, Lietuvos tei-
sës sistemos branduolys. Ji daro poveiká visos teisës sistemos raidai. Kon-
stitucijoje nustatyta valstybës valdþios institucijø kompetencija, jø veiklos 
kryptys, jø priimamø teisës aktø rûðys. Konstitucijoje nustatyti ir svar-
biausi teisinio reguliavimo tikslai kaip trys reguliavimo objektai. Neretai 
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Konstitucijos straipsniuose tiesiogiai nurodyta, kokius klausimus reikia 
sureguliuoti ástatymu („Asmeniui padarytos materialinës ir moralinës 
þalos atlyginimà nustato ástatymas” (30 str.), „Pilietybës ágijimo ir nete-
kimo tvarkà nustato ástatymas” (35 str. 3 d.). „Teismø sudarymà ir kom-
petencijà nustato ástatymas” (111 str. 4 d.). Kartais net tiesiogiai nuro-
doma, kuriuo konkreèiu ástatymu atitinkami klausimai turi bûti suregu-
liuoti („Konstitucinio Teismo statusà ir jo ágaliojimø vykdymo tvarkà nu-
stato Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo ástatymas” (102 str. 2 
d.)). „Pradëdami eiti savo pareigas, Ministras Pirmininkas ir ministrai 
Seime prisiekia bûti iðtikimi Lietuvos Respublikai, laikytis Konstitucijos 
ir ástatymø. Priesaikos tekstà nustato Vyriausybës ástatymas” (93 str.). 
Neretai ástatyminiam reguliavimui nustatomos ir jo ribos. Antai Konsti-
tucijos 32 str. numatyta, kad pilieèio teisë laisvai kilnotis ir pasirinkti gy-
venamàjà vietà negali bûti varþoma kitaip, kaip tik ástatymu. Ðiame 
straipsnyje kartu nustatyta,. kad toks ribojimas ástatymu galimas tik jeigu 
tai bûtina valstybës saugumui, þmoniø sveikatai apsaugoti, taip pat vyk-
dant teisingumà. 

Lietuvos Respublikos Konstitucija yra priimta ypatinga, skirtinga nuo 
paprastøjø ástatymø, tvarka. Jà 1992 m. spalio 25 d. referendumu priëmë 
Tauta. Pagal Konstitucijos 151 str. Konstitucija ásigaliojo kità dienà po 
referendumo rezultatø oficialaus paskelbimo. Konstitucija keièiama irgi 
ypatinga tvarka (paèioje Konstitucijoje numatyta, kam priklauso Konsti-
tucijos pataisø iniciatyvos teisë, kokia tvarka ir sàlygomis keièiamos Kon-
stitucijos nuostatos, kaip pasiraðomas ir ásigalioja ástatymas dël Konstitu-
cijos keitimo). 

Kita svarbi Konstitucijos teisinë savybë – aukðèiausia Konstitucijos 
normø teisinë galia. Lietuvos Respublikos Konstitucijos normø virðenybë 
lemia ypatingà Konstitucijos vietà teisës sistemoje. Konstitucija daro ypa-
tingà poveiká visoms teisinio reguliavimo sritims ir teisinio reguliavimo 
bûdams. Konstitucijos 7 str. nustatyta: „Negalioja joks ástatymas ar kitas 
aktas, prieðingas Konstitucijai”. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Tei-
smas, interpretuodamas ðá Konstitucijos straipsná, 1997 m. geguþës 29 d. 
nutarime paþymëjo: „Ðis pagrindinis konstitucinis principas nusako 
Konstitucijos virðenybæ teisës aktø sistemoje. Konstitucija apibûdinama 
kaip pagrindinis ástatymas, turintis aukðèiausià teisinæ galià ástatymø hie-
rarchinëje sistemoje. Be to, Konstitucija áteisina pagrindines teisinio re-
guliavimo nuostatas ir sudaro ástatymø leidybos pagrindà”. 

Konstitucijoje ne tik skelbiama ðio akto virðenybë, bet ir numatytas 
jos apsaugos mechanizmas. Konstitucijos teisinæ apsaugà laiduoja ir 
konstitucinë kontrolë. Konstitucijos 102 str. numatyta, kad Konstitucinis 
Teismas sprendþia, ar ástatymai ir kiti Seimo aktai neprieðtarauja Konsti-
tucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybës aktai – neprieðtarauja 
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Konstitucijai arba ástatymams. Uþtikrinant Konstitucijos virðenybæ, ypaè 
yra svarbi konstitucinë norma, kad Lietuvos Respublikos ástatymas (ar jo 
dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, 
Vyriausybës aktas (ar jo dalis) negali bûti taikomi nuo tos dienos, kai 
oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas, kad atitinka-
mas aktas (ar jo dalis) prieðtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai 
(Konstitucijos 107 str. 1 d.). Ne maþiau svarbi ir kita konstitucinë nuosta-
ta: „Teisëjas negali taikyti ástatymo, kuris prieðtarauja Konstitucijai” (110 
str. 1 d.). Tais atvejais, kai yra abejoniø dël ástatymo ar kito teisinio akto, 
kuris turëtø bûti taikomas konkreèioje byloje, prieðtaravimo Konstituci-
jai, teisëjas sustabdo ðios bylos nagrinëjimà ir kreipiasi á Konstituciná Tei-
smà praðydamas spræsti, ar ðis ástatymas ar kitas teisinis aktas atitinka 
Konstitucijà. 

Konstitucijos virðenybë – principas taikomas ne tik po Konstitucijos 
ásigaliojimo priimtiems teisës aktams. Pagal Lietuvos Respublikos ástaty-
mo „Dël Lietuvos Respublikos Konstitucijos ásigaliojimo tvarkos” 2 str. 
ástatymai, kiti teisiniai aktai ar jø dalys, galiojæ Lietuvos Respublikos teri-
torijoje iki Lietuvos Respublikos Konstitucijos priëmimo, galioja tiek, 
kiek jie neprieðtarauja Konstitucijai ir ástatymui „Dël Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos ásigaliojimo tvarkos”, ir galios tol, kol nebus pripaþinti 
netekusiais galios ar suderinti su Konstitucijos nuostatomis. 

Konstitucijos virðenybæ reikëtø paþymëti ir Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos bei Lietuvos Respublikos tarptautiniø sutarèiø santykyje. 
Tarptautinës sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra 
Lietuvos Respublikos teisinës sistemos, kuri grindþiama Konstitucijos 
virðenybe, sudedamoji dalis. Konstitucijos 105 str. numatyta, kad Konsti-
tucinis Teismas teikia iðvadas, ar Lietuvos Respublikos tarptautinës su-
tartys neprieðtarauja Konstitucijai. Taigi Lietuvos Respublikos sudarytos 
tarptautinës sutartys negali prieðtarauti Konstitucijai.  

Svarbi Konstitucijos savybë – jos stabilumas. Konstitucijos stabilumas 
reiðkia, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija buvo priimta þvelgiant á 
ilgalaikæ ðalies raidos perspektyvà. Konstitucijos stabilumà visø pirma 
uþtikrina pats jos turinys. Ji reguliuoja svarbiausius, fundamentalius vi-
suomenës gyvenimo santykius. Tai labai abstraktus reguliavimas, fiksuo-
jantis tik pagrindiniø santykiø ribas, palaikantis pakankamà laisvæ ma-
nevrui Konstitucijos rëmuose. Kitas Konstitucijos stabilumà uþtikrinantis 
veiksnys – sudëtinga jos priëmimo, keitimo ir ásigaliojimo tvarka. 

Þinoma, Konstitucijos stabilumas nepaneigia teisinio reguliavimo di-
namiðkumo. Optimalu, kai Konstitucijos stabilumas yra derinamas su 
teisinio reguliavimo dinamiðkumu. Vienu atveju, matyt, tai tektø uþtik-
rinti Konstitucijos pataisomis, kitu atveju – uþtektø Konstitucinio Teismo 
konkreèioje byloje pateiktos Konstitucijos normø interpretacijos. Ðiuo 
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atveju Konstitucijos aiðkinimas bûtø grindþiamas esminiais socialinio 
gyvenimo tam tikros srities pokyèiais. 

Konstitucijos 6 str. nustatyta, kad Konstitucija yra vientisas ir tiesio-
giai taikomas aktas, kad kiekvienas asmuo savo teises gali ginti remdama-
sis Konstitucija. Ðiame Konstitucijos straipsnyje tiesiogiai uþfiksuotos dvi 
ðio teisinio dokumento savybës – konstitucinio reguliavimo vientisumas ir 
Konstitucijos normø tiesioginis taikymas. 

Konstitucijos vientisumas reiðkia konstitucinio reguliavimo ryðá ir 
darnà. Konstitucijos normos, principai, institutai – vieninga, susijusi si-
stema. Norint suprasti konkreèià teisinæ taisyklæ, reikia jà traktuoti ne 
kaip izoliuotà nuostatà, o kaip vientisos sistemos elementà, t.y. normà 
bûtina aiðkinti viso konstitucinio reguliavimo kontekste. Todël logiðka 
iðvada: „Konstitucija yra vientisas aktas, todël interpretuojant jos normas 
negalima nustatyti tokio bet kurios jos normos turinio, kuris prieðtarautø 
visumai”1. 

Kita Konstitucijos savybë – Konstitucijos tiesioginis taikymas. Kaip 
minëjome, Konstitucijos 6 str. suformuluotas Konstitucijos tiesioginio 
taikymo principas. Jis reiðkia, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija – ne 
politinë deklaracija, bet teisës normø aktas, kuris galioja, kurá galima 
taikyti tiesiogiai, kurio reikalavimø privalo paisyti visi teisiniø santykiø 
subjektai. 
 

 
3.4. Lietuvos Respublikos Konstitucijos tiesioginio  
       taikymo problemos 

 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 6 str. nustatyta:  
„Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.  
Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija”.  
Ðiame Konstitucijos straipsnyje átvirtintas Konstitucijos tiesioginio 

taikymo principas reiðkia, kad Konstitucija – teisës normø aktas, kurio 
nustatytos taisyklës galioja ir yra privalomos visoms valstybës instituci-
joms, pareigûnams, fiziniams ir juridiniams asmenims, kad, remdamasis 
Konstitucija, kiekvienas asmuo gali ginti savo teises.  

Teisine aksioma reikëtø laikyti teiginá, kad Konstitucija – ðalies teisës 
sistemos pagrindas, jos centrinis elementas. Konstitucijoje átvirtintos 
normos plëtojamos, konkretizuojamos kitø teisës srièiø normose. Pasta-
røjø normø ypaè daug lyginant su Konstitucijos normomis, jos þymiai 
detalesnës, jø taikymas paprastesnis. Taèiau nei normø didelis kiekis, nei 

                                                           
1 Pavilonis V. Konstitucijos interpretavimas vykdant abstrakèià teisës aktø teisëtumo 

kontrolæ // Konstitucinës prieþiûros institucijø baigiamieji aktai. Akty koñcowe institucji 
nadzoru konstytucyjnego. Vilnius, 2000. P. 28. 
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jose átvirtintas detalesnis tam tikrø santykiø reglamentavimas negali bûti 
laikomi argumentais konstitucinio reguliavimo tiesioginiam poveikiui 
paneigti. Tiesioginis Konstitucijos taikymas – pagrindinio ðalies ástatymo 
prioritetinës reikðmës uþtikrinimo garantija.  

Tiesioginis Konstitucijos taikymo principas pripaþástamas ðiuolaikinë-
se demokratinëse valstybëse. Tais atvejais, kai ðis principas nëra tiesiogiai 
iðdëstytas Konstitucijos tekste, jis atskleidþiamas konstitucinës kontrolës 
institucijø jurisprudencijoje. Konstitucijos tiesioginis taikymas – Konsti-
tucijos normiðkumo, Konstitucijos – pagrindinio teisës ðaltinio pripaþi-
nimo logiðka iðvada. Ðá principà ypaè svarbu átvirtinti pototalitariniame 
pasaulyje. Buvusiose socialistinës stovyklos ðalyse konstitucija buvo trak-
tuojama kaip deklaratyvaus pobûdþio politinis teisinis dokumentas, kaip 
labai bendro pobûdþio principø rinkinys. Asmuo savo teises teisme galëjo 
ginti remdamasis ástatymu, nutarimu ar instrukcija, bet ne Konstitucija. 
Ieðkinio, pagrásto tik Konstitucija, likimas buvo aiðkus. Teismas papras-
èiausiai jo nepriimdavo. Teismø sprendimuose Konstitucijos normomis 
irgi nebuvo remiamasi.  

Demokratinëje teisinëje valstybëje neásivaizduojamas konstitucijos 
nustatytø valstybës valdþios galiø nepaisymas, vien deklaratyvus pagrin-
diniø teisiø pobûdis. Todël Konstitucijoje átvirtintø teisiø teisminë gynyba 
– bûtinas konstitucinës santvarkos elementas. Savaime suprantama, tai ga-
lima uþtikrinti tik tuo atveju, kai Konstitucijos normos taikomos tiesiogiai. 

Reikia paþymëti, kad tiesioginis Konstitucijos taikymas – sudëtingas, 
neretai ir pakankamai problemiðkas procesas. Konstitucijos normos – 
lakoniðkos, daþnai labai bendro pobûdþio taisyklës. Tai kelia problemø 
aiðkinantis ðiø normø turiná ir prasmæ bei jas ágyvendinant. Tiesa, didelë 
dalis Konstitucijos normø yra pakankamai aiðkios ir konkreèios, jas tai-
kant didesniø problemø paprastai neiðkyla. Antai Konstitucijos 21 str. 4 
d. nustatyta: „Su þmogumi, be jo þinios ir laisvo sutikimo, negali bûti at-
liekami moksliniai ir medicinos bandymai”. Ðiuo atveju asmuo suþinojæs, 
kad be jo þinios ar sutikimo, tapo moksliniø tyrimø bandymø objektu, 
vadovaudamasis Konstitucijos 21 str. 4 d., gali kreiptis á teismà dël teisiø 
paþeidimo. Þinoma, mokslo ar medicinos bandymø santykiø detalus ásta-
tyminis sureguliavimas, be jokios abejonës, bûtø ne tik mokslo tyrimø 
teisinis pagrindas, bet ir þmogaus teisiø apsaugos garantas. Dar vienas 
pavyzdys: Konstitucijos 82 str. 3 d. sakoma: „Respublikos Prezidento 
priesaikos aktà pasiraðo jis pats ir Konstitucinio Teismo pirmininkas, o 
jam nesant – vienas ið Konstitucinio Teismo teisëjø”. Ði norma aiðki, jà 
galima ágyvendinti be detalesnio reglamentavimo. 

Taèiau Konstitucijoje yra daug blanketiniø normø, tiesioginiø nuoro-
dø á ástatymus, turinèius nustatyti tam tikrà teisës ágyvendinimo tvarkà, 
institucijos statusà, kompetencijà, ágaliojimø, vykdymo tvarkà ir t.t. Tokiø 
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normø pavyzdþiai galëtø bûti: „Pilieèiams laiduojama peticijos teisë, ku-
rios ágyvendinimo tvarkà nustato ástatymas” (Konstitucijos 33 str. 3 d.); 
„Asmeniui padarytos materialinës ir moralinës þalos atlyginimà nustato 
ástatymas” (Konstitucijos 30 str. 1 d.); „Seimo rinkimø tvarkà nustato 
ástatymas” (Konstitucijos 55 str. 3 d.); „Prokurorø ir tardytojø skyrimo 
tvarkà ir jø statusà nustato ástatymas” (Konstitucijos 118 str. 3 d.). 

Kaip galima tiesiogiai taikyti ðias normas? Minëjome, kad pagal Kon-
stitucijos 55 str. 3 d. Seimo nariø rinkimø tvarkà nustato ástatymas. Taigi 
norint organizuoti Seimo rinkimus, bûtina priimti ðá ástatymà. Kitaip 
Seimo rinkimø nesurengsi. Todël suprantamas klausimas: ar ði Konstitu-
cijos norma taikoma tiesiogiai? Be jokios abejonës, nes ði norma tiesio-
giai ápareigoja ástatymø leidëjà priimti tam tikrà ástatymà, kuris nustatytø 
rinkimø tvarkà. Tai ástatymø leidëjà ápareigojanti norma. Bûtent ðia pra-
sme jà kaip tiesiogiai veikianèià ir reikia suprasti. Seimo nariø konkreèius 
rinkimø santykius reguliuoja ástatymu priimtos (ágyvendinant Konstituci-
jos reikalavimus) normos. 

Tiesa, galimos ir sudëtingesnës teisinës situacijos. Antai Konstitucijos 
25 str. 5 d. átvirtinta nuostata: „Pilietis turi teisæ ástatymo nustatyta tvarka 
gauti valstybës ástaigø turimà informacijà apie já”. Seimas tik 2000 m. sau-
sio 11 d. priëmë „Teisës gauti informacijà ið valstybës ir savivaldybiø 
ástaigø ástatymà”. Problema: kaip reikëtø vertinti 1992–2000 m. teisinæ 
situacijà? Konstitucijoje buvo garantuota pilieèio teisë gauti valstybës 
ástaigø turimà informacijà apie já, o ðios teisës ágyvendinimo tvarkà nusta-
tanèio ástatymo nebuvo. Ar tokio ástatymo nebuvimas leido teigti, kad 
Lietuvos Respublikos pilieèiai neturëjo jokiø teisiniø galimybiø ágyven-
dinti ðià konstitucinæ teisæ? Atsakymas vienas – teisës realizavimo proce-
dûrø ástatyminio reguliavimo nebuvimas negali bûti pagrindas Konstituci-
jos garantuotai teisei paneigti. Ástatymo nebuvimas nereiðkia, kad asme-
niui uþkertama galimybë teisminiu keliu ginti Konstitucijoje átvirtintas 
teises. Þinoma, nesant tokiø bylø teisminës praktikos, sunku daryti api-
bendrinimus, taèiau jau vien konstituciniø teisës gynimo garantijø buvi-
mas daug kà reiðkia. 

Þinoma, bûtø nerimta tvirtinti, jei Konstitucija taikoma tiesiogiai, de-
talaus tam tikrø santykiø ástatyminio reguliavimo nereikia. Tiesioginis 
Konstitucijos taikymas – tik vienas ið Konstitucijos poveikio bûdø átvirti-
nant konkreèius santykius, apsaugant konstitucines teises bei laisves. 
Konstitucija – pagrindinis ástatymas, teisës sistemos pagrindas, aukðèiau-
sio lygmens teisës normø ðaltinis. Konstitucijos nuostatos plëtojamos, 
detalizuojamos kituose teisës ðaltiniuose. Jos átaka jauèiama visose teisës 
sistemos dalyse, kuriø normos turi atitikti Konstitucijà. Galima teigti, kad 
konstituciniø nuostatø nuoseklus konkretizavimas visoje teisës sistemoje 
– teisinës sistemos subrendimo poþymis. 
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3.5. Konstitucijos interpretavimo problemos 

 
Konstitucijos normø interpretavimas – svarbus Konstitucijoje átvirtin-

to teisinio reguliavimo ágyvendinimo etapas. Tik iðsiaiðkinus Konstituci-
jos normø turiná, galima tikëtis, kad ágyvendinant ðias normas, Konstitu-
cijos siekiai bus ágyvendinti.  

Prisimenant teisës teorijà, teisës interpretavimas (arba aiðkinimas) – 
veikla skirta paþinti, suvokti teisës normø turiná, prasmæ. Teisës interpre-
tavimas – svarbi teisës normø realizavimo stadija. Ypaè ji svarbi taikant 
Konstitucijos – pagrindinio ðalies ástatymo – normas. 

Teisës normø interpretavimas turi du elementus. Tai teisës normos 
prasmës iðsiaiðkinimas ir iðsiaiðkintos teisës normos prasmës paaiðkini-
mas. Teisës normos prasmës iðsiaiðkinimui bûdinga tai, kad interpretato-
rius pats mintyse iðsiaiðkina, suvokia teisës normos turiná, o iðsiaiðkintos 
teisës norma paaiðkinama tuo atveju, kai interpretatorius, pats iðsiaiðki-
næs normos prasmæ, jà ávairiomis formomis (þodþiu ar raðtu) paaiðkina 
kitiems. Neretai teisës normø interpretavimas apsiriboja tik pirmu ele-
mentu.  

Skiriami ávairûs teisës normø interpretavimo bûdai (gramatinis, si-
steminis, istorinis, teleologinis ir kt.) bei interpretavimo rûðys (oficialus ir 
neoficialus – pagal interpretavimo subjektus; adekvatus, pleèiamasis, si-
aurinamasis – pagal aiðkinimo apimtá).  

Lietuvos Respublikos Konstitucija – aukðèiausios galios ðalies ástaty-
mas, pagrindinis nacionalinës teisës ðaltinis, teisëkûros bazë. Konstituci-
jos suformuluotos taisyklës itin lakoniðkos, labai abstraktaus pobûdþio. 
Dël ðiø normø glausto þodinio formulavimo ar abstraktaus pobûdþio nëra 
taip paprasta suvokti jø turiná ir prasmæ. Todël konstitucinëje teisëje, 
palyginus su kitomis teisës sritimis, kuriø normos detalesnës, konkretes-
nës, interpretavimui tenka itin svarbi reikðmë. Be to, Konstitucija – labai 
plataus spektro politiniø jëgø kompromisas. O kompromisas visada susi-
jæs su kai kuriø teisinio reguliavimo aspektø sàmoningu nutylëjimu ar 
formulavimu taip, kad bûtø galima daryti bendresnes iðvadas. Konstituci-
joje galima rasti nemaþai normø, kurias galima labai nevienodai suprasti. 
Taip pat gali iðkilti normø suderinamumo ar konstitucinio sureguliavimo 
spragø problemos. Konstitucija – vieninga sistema, todël suderinti regu-
liavimà ar uþpildyti spragà vadovaujantis konstitucinio reguliavimo siste-
mos samprata – uþduotis Konstitucijos interpretatoriui. 

Negalima pamirðti ir tokios aplinkybës, kad visuomenës gyvenimas 
nuolat vystosi, kad tam tikra nuostata, buvusi aiðki viename socialinës 
tikrovës kontekste, gali tapti sunkiai suprantama kitame. Jeigu Konstitu-
cijos gyvavimo pradþioje daþniausiai tenka aiðkinti tik tekstà, tai po de-
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ðimtmeèio, kito – ypaè jei Konstitucija sunkiai keièiama, – neretai tenka 
derinti Konstitucijos normas ir naujus visuomeninius santykius. Ðiuo po-
þiûriu ypaè pamokoma JAV Aukðèiausiojo teismo dviejø ðimtø metø 
konstitucijos interpretavimo praktika.  

Konstitucijos interpretavimo subjektais gali bûti visi teisës subjektai. 
Taèiau to interpretavimo teisinë reikðmë priklauso nuo Konstitucijos 
interpretatoriaus teisinës padëties. Ðiuolaikinëse demokratinëse valstybë-
se ásitvirtino svarbus Konstitucijos apsaugos institutas – konstitucinë kon-
trolë. Bûtent konstitucinës kontrolës institucijoms tenka oficialaus Kons-
titucijos interpretavimo funkcija. 

Kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 str., Konstitu-
cinis Teismas sprendþia, ar ástatymai ir kiti teismo aktai neprieðtarauja 
Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybës aktai – neprieðta-
rauja Konstitucijai ir ástatymams. Todël Konstitucinis Teismas privalo 
tiksliai iðsiaiðkinti ne tik tikrinamo akto, dël kurio pareiðkëjui iðkilo abe-
jonë, bet ir atitinkamos Konstitucijos normos turiná. Kitaip sakant, Kons-
titucinis Teismas visais atvejais tikrindamas ginèijamo akto atitikimà 
Konstitucijai, visø pirma privalo tiksliai suvokti paèiø Konstitucijos nor-
mø ir principø prasmæ ir turiná. 

Konstitucinio Teismo sprendimai klausimais, kuriuos Konstitucija 
priskyrë jo kompetencijai, yra galutiniai ir neskundþiami. Atitinkamai ir 
Konstitucinio Teismo nutarimuose iðdëstytø Konstitucijos interpretacijø 
jokia institucija negali pakeisti. Todël galima teigti, kad Konstitucinis 
Teismas yra vienintelis oficialus Konstitucijos normø interpretatorius. 

Konstitucija – tiesiogiai taikomas aktas. Vadinasi, ir kitiems teisës 
subjektams, taikant Konstitucijos normas, bûtina iðsiaiðkinti, suvokti jø 
prasmæ. Tarp valstybës valdþios institucijø svarbus vaidmuo tenka tei-
smams, ypaè nagrinëjant bylas dël pagrindiniø teisiø ir laisviø apsaugos. 
Teismas, konkreèioje byloje iðkilus klausimui dël Konstitucijos normø 
tiesioginio taikymo, privalo iðsiaiðkinti. Þinoma, tokia interpretacija yra 
svarbi tik nagrinëjamai bylai. Vienintelis oficialus Konstitucijos interpre-
tatorius – Konstitucinis Teismas. Jis, aiðkindamasis, ar ástatymas bei kitas 
teisës aktas neprieðtarauja Konstitucijai, gali visiðkai kitaip nei konkre-
èioje byloje tai padaræs bendrasis teismas interpretuoti tam tikrà Konsti-
tucijos normà. Konstitucinio Teismo sprendimas, kuriame iðdëstyta Kon-
stitucijos normø ir principø interpretacija, galutinis ir neskundþiamas. 
Pagal Konstitucinio Teismo ástatymo 72 str. 2 d., Konstitucinio Teismo 
priimti nutarimai turi ástatymo galià ir yra privalomi visoms valdþios insti-
tucijoms, teismams, visoms ámonëms, ástaigoms bei organizacijoms, pa-
reigûnams ir pilieèiams. 

Kokius svarbiausius tikslus Konstitucinis Teismas privalo kelti sau in-
terpretuodamas Konstitucijà? Teisës interpretavimo teorijoje ðiuo aspek-
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tu skiriamos dvi doktrinos: subjektyvioji (statinë) ir objektyvioji (dinami-
në). 

Pagal pirmà doktrinà, teisës normø interpretavimo svarbiausias tikslas 
– nustatyti teisës normø kûrëjo valià, kuri per visà tø normø galiojimo 
laikà yra ta pati ir negali kisti. Jeigu tokios normos nebeatitinka joms 
keliamø tikslø, reikia priimti naujà teisës aktà, kuriuo minëtos normos 
pakeièiamos ar papildomos. Laikantis ðios doktrinos, bûtina aiðkintis ak-
tà priëmusios institucijos siekius. Tai galima padaryti studijuojant ne tik 
patá teisës akto tekstà, bet iðsiaiðkinant daugelá kitø aplinkybiø, susijusiø 
su teisës akto priëmimu.  

Antros doktrinos – objektyviosios (dinaminës) – tikslas yra uþtikrinti 
maksimalø teisës normos ir teisinës tikrovës atitikimà. Socialinë realybë 
keièiasi greitai, o norma iðlieka ta pati. Todël teisës normà reikia aiðkinti 
taip, kad bûtø uþtikrintas maksimalus normos atitikimas pasikeitusiai 
tikrovei, t.y. interpretuotojas turi formuluoti toká normos turiná, kuris 
atitiktø to meto visuomenës poreikius.  

Ir teisës mokslininkø, ir ávairiø ðaliø konstitucinës kontrolës institucijø 
interpretavimo prioritetai skiriasi. Koks yra lietuviðkasis kelias, kokiam 
interpretavimui teikiamas prioritetas? „Lietuvos Konstitucinis Teismas 
savo nutarimuose nëra tiesiogiai pareiðkæs, kokiai krypèiai jis bûtø linkæs 
atstovauti ar kokiomis nuostatomis vadovaujasi interpretuodamas Kons-
titucijà. Tai galima padaryti tik analizuojant ávairiose bylose priimtø nu-
tarimø tekstus. Jø analizë leidþia daryti prielaidà, kad Konstituciniam 
Teismui svarbiausia yra nustatyti konstitucinës normos esmæ”1. 

Konstitucijos interpretavimo subjektas kiekvienu konkreèiu atveju 
pats sprendþia, koká interpretavimà (adekvatø, pleèiamàjá ar siaurinamà-
já) pasirinkti, kokius naudoti interpretavimo bûdus (gramatiná, sisteminá, 
istoriná, teleologiná ir kt.). Taèiau kiekvienu atveju jis turi atminti, kad 
bûtina laikytis paèioje Konstitucijoje suformuluotø jos interpretavimo 
pagrindø. Tai Konstitucijos kaip vientiso akto samprata (6 str.), þmogaus 
teisiø ir laisviø prigimtinis pobûdis (18 str.), atviros, teisingos, darnios 
pilietinës visuomenës ir teisinës valstybës siekis (Konstitucijos preambu-
lë), Lietuvos valstybë – nepriklausoma demokratinë respublika (1 str.), 
valdþios galiø ribojimas Konstitucijoje (5 str.) ir kt. 

Interpretuojant Konstitucijos nuostatas, nepakanka apsiriboti tik þo-
dis þodin normos tekstu, bûtina ávertinti jos kontekstà ir vietà Konstituci-
jos normø sistemoje. Be to, interpretuojant vienà Konstitucijos normà, 
negalima jos suprieðinti su kitomis, nes Konstitucija – vieninga sistema. 
Todël Konstitucinis Teismas, aiðkindamas Konstitucijos normas, kiekvie-
                                                           

1 Pavilonis V. Konstitucijos interpretavimas vykdant abstrakèià teisës aktø teisëtumo 
kontrolæ // Konstitucijos prieþiûros institucijø baigiamieji aktai. Akty koncowe instytucji 
nadzoru konstytucyjnego. Vilnius, 2000. P. 19. 
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nu atveju turi naudoti visus Konstitucijos normø aiðkinimo bûdus – si-
steminá, gramatiná, istoriná, teleologiná ir kitus. 

Konstitucinis Teismas kiekvienu Konstitucijos interpretavimo atveju 
turi vadovautis interpretavimo tikslu – atskleisti konstitucinio reguliavi-
mo prasmæ, uþtikrinti konstitucinæ santvarkà, tiksliai nustatyti Konstituci-
joje apibrëþtas valdþios galiø ribas, apsaugoti Konstitucijos laiduotas pa-
grindines teises ir laisves. Nepaisant ðiø reikalavimø, negali bûti uþtikrin-
ta Konstitucijos apsauga.  

Nagrinëjant Konstitucijos interpretavimo problemas, negalima apeiti 
ir doktrininio Konstitucijos aiðkinimo. Oficialus Konstitucijos aiðkinimas 
pagal savo teisinæ reikðmæ skiriasi nuo doktrininio (mokslinio) Konstitu-
cijos interpretavimo. Pastarasis yra dëstomas mokslininkø straipsniuose, 
monografijose, Konstitucijos straipsniø komentaruose ir pan. Nors moks-
lo teikiamos interpretacijos teisiniø pasekmiø nesukelia, taèiau negalima 
neigti oficialaus ir mokslinio Konstitucijos interpretavimo rûðiø sàryðio. 
Oficialus Konstitucijos interpretavimas daþnai yra pagrástas mokslininkø 
interpretavimais, beje, Konstitucinio Teismo nutarimuose dëstomos 
konstituciniø normø interpretacijos savo ruoþtu tampa mokslo vertinimo 
objektu. 
 
3.6. Lietuvos Respublikos Konstitucijos keitimas  

 

Ypatinga Konstitucijos priëmimo ir keitimo tvarka, kuri skiriasi nuo 
paprastø ástatymø priëmimo ir keitimo tvarkos, yra laikoma viena ið es-
miniø sàlygø, uþtikrinanèiø Konstitucijos stabilumà.  

1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija buvo priimta Tautos refe-
rendumu. „Lietuvos Respublikos Konstitucija priskirtina prie tø konsti-
tucijø, kurioms keisti nustatytos gana sunkios taisyklës”1. 

Konstitucijos 147 str. numatyta, kad sumanymà keisti ar papildyti Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijà turi teisæ pateikti Seimui ne maþesnë kaip 
1/4 visø Seimo nariø grupë arba ne maþiau kaip 300 tûkstanèiø rinkëjø. 
Nepaprastos padëties ar karo padëties metu Konstitucija negali bûti tai-
soma. 

Konstitucijos 1 str. nuostata „Lietuvos Respublikos valstybë yra ne-
priklausoma demokratinë respublika” gali bûti pakeista tik referendumo 
bûdu, jeigu uþ tai pasisakytø ne maþiau kaip 3/4 Lietuvos pilieèiø, turin-
èiø rinkimø teisæ. 

Tik referendumu gali bûti keièiamos Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijos pirmojo skirsnio „Lietuvos valstybë” bei keturioliktojo skirsnio 

                                                           
1 Žilys J. Konstitucijos stabilumas teisinës kultûros kontekste // Konstitucija, þmogus, tei-

sinë valstybë (konferencijos medþiaga). Vilnius, 1998. P. 23. 
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„Konstitucijos keitimas” nuostatos. Taigi ypaè stipri Konstitucijos 1 str., 
taip pat pirmo ir keturioliktojo skirsnio apsauga. 

Konstitucijos pataisos dël kitø Konstitucijos skirsniø turi bûti svars-
tomos ir dël jø balsuojama Seime du kartus. Tarp ðiø balsavimø turi bûti 
daroma ne trumpesnë kaip trijø mënesiø pertrauka. Ástatymo projektas 
dël Konstitucijos keitimo laikomas Seimo priimtu, jeigu kiekvieno balsa-
vimo metu uþ tai balsavo ne maþiau kaip 2/3 visø Seimo nariø. 

Nepriimta Konstitucijos pataisa Seimui ið naujo svarstyti gali bûti tei-
kiama ne anksèiau kaip po metø. 

Priimtà ástatymà dël Konstitucijos keitimo pasiraðo Respublikos Pre-
zidentas ir ne vëliau kaip per 5 dienas oficialiai paskelbia. Jeigu nurodytu 
laiku tokio ástatymo Respublikos Prezidentas nepasiraðo ir nepaskelbia, 
ðis ástatymas ásigalioja, kai já pasiraðo ir oficialiai paskelbia Seimo Pirmi-
ninkas. 

Ástatymas dël Konstitucijos keitimo ásigalioja ne anksèiau kaip po vie-
no mënesio nuo jo priëmimo. 

Taip pat reikia prisiminti, kad rengiant 1992 m. Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos galutinæ teksto redakcijà, buvo sutarta straipsniams, dël 
kuriø politinio kompromiso dalyviams buvo sunkiausia susitarti ir kuriø 
galutinës redakcijos buvo labiausiai kompromisinio pobûdþio, nustatyti 
lengvesnæ keitimo tvarkà tam tikram laikotarpiui. Konstitucijos kûrimo 
procese dalyvavusios politinës jëgos tikëjosi po 1992 m. Seimo rinkimø 
turëti Seime pakankamà Seimo nariø daugumà, kurios uþtektø Konstitu-
cijai pakeisti norima linkme. Taip atsirado Konstitucijos „Baigiamuo-
siuose nuostatuose” 153 str., kuriuo nustatyta: 

„Kai ði Lietuvos Respublikos Konstitucija bus priimta referendumu, 
Lietuvos Respublikos Seimas iki 1993 m. spalio 25 dienos 3/5 visø Seimo 
nariø balsø dauguma gali pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
nuostatas, kurios yra 47, 55, 56 straipsniuose, 58 straipsnio antrosios da-
lies 2 punkte, 65, 68, 69 straipsniuose, 84 straipsnio 11 ir 12 punktuose, 
87 straipsnio pirmojoje dalyje, 96, 103, 118 straipsniuose, 119 straipsnio 
ketvirtojoje dalyje”. 

Ðios Konstitucijos keitimo sàlygø iðlygos – teisinë politiniø kompromi-
sø paieðkos iðraiðka. Palengvinta tvarka buvo leista keisti normas, apibrë-
þianèias nuosavybës konstituciná statusà (47 str.), Seimo nariø skaièiø, 
Seimo nariø rinkimo tvarkà (55 str.), teisines prielaidas bûti renkamu 
Seimo nariu (56 str.), teisines pirmalaikiø Seimo rinkimø paskelbimo 
prielaidas (58 str. 2 d. 2 p.), naujai iðrinkto Seimo pirmojo posëdþio su-
ðaukimo tvarkà (65 str.), ástatymø leidybos iniciatyvos teisæ (68 str.), ásta-
tymø priëmimà (69 str.), Respublikos Prezidento ágaliojimus (84 str. 11 ir 
12 p.), pirmalaikiø Respublikos Prezidento rinkimø sàlygas (87 str. 1 d.), 
ministrø statuso klausimus (96 str.), Konstitucinio teismo sudarymà (103 
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str.), prokurorø konstituciná statusà (118 str.), savivaldybës taryboms at-
sakingø vykdomøjø organø teisiná statusà (119 str. 4 d.). Iðskyrus Lietu-
vos Respublikos 47 str., tai buvo daugiausia nuostatos, susijusios su vals-
tybës valdþios institucijø teisine padëtimi, jø tarpusavio santykiais. 

Taèiau politinio kompromiso dalyviø lûkesèiai ir politinë tikrovë ne-
sutapo. Politinëms partijoms, kurioms buvo atstovaujama Seime po 1992 
m. Seimo rinkimø, nepavyko suderinti pozicijø, ir palengvinta tvarka 
Konstitucija nebuvo pakeista. 

Þinoma, ir vëliau buvo siûlymø keisti Konstitucijà, taèiau 1992–2001 
m. laikotarpiu politinëms jëgoms pasisekë sëkmingai susitarti ir priimti 
tik dvi Konstitucijos pataisas. 

1996 m. birþelio 20 d. Lietuvos Respublikos 47 str. papildymo ástaty-
mu buvo papildytas Konstitucijos 47 str. tokio turinio 2 dalimi: „Savival-
dybëms, kitiems nacionaliniams subjektams, taip pat tiems ûkinæ veiklà 
Lietuvoje vykdantiems uþsienio subjektams, kurie nustatyti konstitucinio 
ástatymo pagal Lietuvos Respublikos pasirinktos europinës ir transatlan-
tinës integracijos kriterijus, gali bûti leidþiama ásigyti nuosavybën ne þe-
mës ûkio paskirties þemës sklypus, reikalingus jø tiesioginei veiklai skir-
tiems pastatams ir árenginiams statyti bei eksploatuoti. Tokio sklypo ásigi-
jimo nuosavybën tvarkà, sàlygas ir apribojimus nustato konstitucinis ásta-
tymas”.  

1996 m. gruodþio 12 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 str. 
pakeitimo ástatymu Konstitucijos 119 str. 2 dalyje vietoje þodþio „dve-
jiems” áraðytas þodis „trejiems”, ir ði dalis iðdëstyta taip: „Savivaldybiø 
tarybø narius trejiems metams renka administracinio vieneto gyventojai – 
Lietuvos Respublikos pilieèiai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine 
rinkimø teise, slaptu balsavimu”.  

Taigi per devynerius Konstitucijos galiojimo metus buvo pasiekti tik 
du susitarimai: buvo pakeistos konstitucinës normos dël galimybës uþsie-
nio subjektams ásigyti nuosavybën ne þemës ûkio paskirties þemës sklypus 
ir prailgintas savivaldybiø tarybø ágaliojimo laikas. 

Kaip turëtume vertinti siûlymus keisti Konstitucijà? Atrodo, kiekvie-
na diskusija valstybës organizacijos ir funkcionavimo, asmens ir valstybës 
santykiø klausimais vertintina teigiamai ir laikytina normaliu dalyku de-
mokratinëje visuomenëje. Nereikëtø pamirðti, kad Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje átvirtinta Konstitucijos keitimo tvarka garantuoja, kad ne-
apgalvotos, tik vienai kuriai nors politinei ar socialinei grupei priimtinos, 
pataisos nebus ágyvendintos. Norint pakeisti Konstitucijà, reikia plataus 
konstitucinio susitarimo, ávairiø politiniø jëgø, didþiosios visuomenës 
dalies palaikymo. 

Galima suformuluoti keletà pagrindiniø konstitucijos keitimo proceso 
principø: 
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1) konstitucijos pataisa turi bûti akivaizdþiai bûtina (t.y. kai esamas 
konkretus konstitucinis reguliavimas aiðkiai neatitinka visuomenës 
raidos svarbiausiø tendencijø ir stabdo ðá procesà); 

2) konstitucijos pataisa turi bûti rengiama ir priimama laikantis visø 
konstitucijoje átvirtintø reikalavimø (negalimas joks „laisvas” ðiø 
konstitucijos normø interpretavimas); 

3) ir rengiant, ir priimant konstitucijos pataisà, bûtinas platus Lietu-
vos politiniø jëgø konsensusas (t.y. bûtinas esminis bendranaciona-
linis sutarimas, kai në viena svarbi ðalies politinë jëga neprieðtarau-
ja konstitucijos pataisai); 

4) rengiant ir priimant konstitucijos pataisà, negalima paþeisti konsti-
tucijos dvasios (visø pirma joje átvirtintos konstituciniø vertybiø si-
stemos), konstitucijos vientisumo ir suderinamumo, bûtina paisyti 
teisinës technikos reikalavimø. 

 
 

3.7. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos nagrinëjimo  
       platesniame konstituciniø procesø kontekste problemos  

 

Tik platesniame konstitucinio proceso kontekste nagrinëjant konkre-
èios ðalies konstitucijos priëmimo aplinkybes, jos turiná, formà ir struktû-
rà, teisines savybes, galima atskleisti konstitucinio reguliavimo ypatybes. 
Pasaulyje daug valstybiø, kuriose galioja konstitucijos, be to, per tam tik-
rà istoriná laikotarpá vienoje ðalyje galiojo ne viena konstitucija. Konstitu-
cinis reguliavimas pakankamai ávairus, já lemia ðalies raidos istorinës sà-
lygos, tradicijos, konkreti socialiniø jëgø ir interesø sankloda ir t.t. Neþiû-
rint konstitucinio reguliavimo modeliø ávairovës, jiems bûdinga ir daug 
bendrø poþymiø. Lygindami Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucijà 
su kitø ðaliø tuo paèiu istoriniu laikotarpiu priimtomis ir galiojanèiomis 
konstitucijomis, taip pat ir su skirtingø istoriniø epochø konstitucijomis, 
galima atskleisti ne vienà dësningumà ar ypatumà. Tai lemia lyginamo-
sios Konstitucinës teisëtyros svarbà. 

Todël norëdami geriau suvokti ðalies dabartinio konstitucinio regulia-
vimo esmæ, jo privalumus ir trûkumus, Lietuvos Respublikos 1992 m. 
Konstitucijà turime traktuoti kaip reiðkiná, kurá reikia nagrinëti plates-
niame socialiniame, politiniame bei teisiniame kontekste.  

Bûtø prasminga Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucijà nagrinëti 
tokiais aspektais:  

1. Nacionalinës konstitucinës teisës raidos aspektu, t.y. 1992 m. Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijà nagrinëti kaip vienà ið Lietuvos 
konstitucinës raidos etapø (nacionalinis aspektas); 
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2. Pasaulio valstybiø konstitucinës globalios raidos aspektu, t.y. Lietu-
vos Respublikos Konstitucijà suvokti globalaus konstitucinio pro-
ceso kontekste (pasaulinis aspektas); 

3. Vidurio ir Rytø Europos ðaliø konstitucinës raidos aspektu (regio-
ninis aspektas).  

Þinoma, galimi ir kitokie poþiûriai. Konstitucijos tyrinëjimai kuo ávai-
resniais aspektais atskleistø ðio reiðkinio naujø bruoþø, leistø visapusiðkai 
já suvokti.  

Pirmu atveju Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucijà nagrinëtume 
Lietuvos nacionaliniu konstitucijø raidos aspektu. Mus domintø ðios 
Konstitucijos ryðys su ankstesniu konstituciniu reguliavimu, konstitucinës 
tradicijos, atsispindinèios 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, 
jos nauji bruoþai. Tarpukario Lietuvos laikinosios ir nuolatinës Konstitu-
cijos þymi mûsø ðalies prieðtaringo konstitucinio proceso tam tikras pa-
kopas. Paþymëtina, kad tarpukario Lietuvos konstitucijø lyginamojo ty-
rimo pagrindai padëti M. Römerio darbuose, ypaè „Lietuvos konstituci-
nës teisës paskaitose”1. Ypaè prasmingas pastovios demokratinës 1922 m. 
Lietuvos ir 1992 m. Konstitucijø palyginimas – ir jø priëmimo aplinkybiø 
ir teisinës formos, ir turinio. K. Lapinskas straipsnyje „Lietuvos Konstitu-
cijø istoriniø teisiniø sàsajø beieðkant” yra apþvelgæs svarbesnius konsti-
tucinës raidos, atkûrus nepriklausomà valstybæ 1918 m. ir 1990 m., ypa-
tumus. Taip pat jis yra lyginæs 1922 m. ir 1992 m. Konstitucijas pagal jø 
formà bei konstitucinius principus2. Prasmingi ir atskirø konstituciniø 
institutø raidos tyrimai. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos nag-
rinëjimas konstitucinës teisës raidos aspektu leidþia „<···> daryti prie-
laidas dël kai kuriø teisës institutø perimamumo ir besiformuojanèiø tam 
tikrø Lietuvos konstitucinës raidos tradicijø3”. Beje, iðryðkëja ir dabarti-
nio ðalies konstitucinës raidos etapo ypatumai. Antai lyginant pagal pri-
ëmimo aplinkybes demokratiðkai ir nedemokratiðkai priimtas tarpukario 
Lietuvos Konstitucijas ir 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijà, aki-
vaizdi dabartinës Lietuvos Respublikos Konstitucijos ypatybë ta, kad ji 
parengta plataus spektro politiniø jëgø kompromiso iðdavoje, vëliau pat-
virtinta Tautos referendumu. Taigi pastarasis aktas yra tikros socialinës 
sutarties iðraiðka. Palyginus konstitucinio reguliavimo turiná, á akis krinta 
1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje átvirtinto þmogaus teisiø ir 
laisviø instituto reikðmës pripaþinimas, dëmesys valstybës valdþios pu-
siausvyros mechanizmui ir t.t. 

Antru atveju á 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijà þvelgiama 

                                                           
1 Römeris M. Lietuvos konstitucinës teisës paskaitos. Vilnius, Mintis, 1990. 
2 Lapinskas K. Lietuvos konstitucijø istoriniø teisiniø sàsajø beieðkant // Konstitucija, 

þmogus, teisinë valstybë. Vilnius, Lietuvos þmogaus teisiø centras, 1998. P. 31–51. 
3 Lapinskas K. Op. cit. P. 50. 
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plataus pasaulinio konstitucinio proceso kontekste, t.y. suvokiant Lietu-
vos konstituciná modelá globaliø procesø kontekste. Ðiuo atveju galima 
ðalies Konstitucijà nagrinëti ir istoriniu aspektu (prisiminkime pasaulio 
ðaliø konstitucinës raidos etapus), ir jà lyginti su dabar galiojanèiais ar 
pastaruoju metu galiojusiais konkreèios valstybës konstituciniais mode-
liais. Tokie sugretinimai vëlgi padëtø atskleisti lietuviðkojo konstitucinio 
reguliavimo tam tikrus bruoþus. Mokymosi tikslais studentai galëtø pra-
dëti, tarkim, nuo 1992 m. Lietuvos Respublikos ir garsiosios JAV 1787 m. 
Konstitucijø palyginimo. Jø priëmimo istorinës aplinkybës, konstitucinio 
reguliavimo apimtis, valstybës valdþios institucijø sistema, konkretûs 
konstituciniai institutai ir t.t. – platus palyginimø laukas. Ne maþiau pa-
mokanèios bûtø Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucijos ir demokra-
tiniø ðaliø moderniøjø konstitucijø lyginamosios studijos. 

Ir treèias aspektas. Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucijà galima 
nagrinëti jà lyginant su Vidurio ir Rytø Europos ðaliø konstitucijomis, 
ypaè su panaðiomis istorinëmis sàlygomis priimtomis pototalitarinës epo-
chos konstitucijomis. Ðio regiono valstybiø gyvenime regime daug pana-
ðumø, nors kiekvienos ðalies situacija individuali. Griuvus totalitarinei 
sistemai, ðiose ðalyse bandoma átvirtinti ir sustiprinti demokratinës san-
tvarkos pagrindus, demokratinës visuomenës vertybes. Daugelis ðiø ðaliø, 
kaip ir Lietuva, priëmë naujas Konstitucijas. Konstitucinio reguliavimo 
analizë atskleidþia, neþiûrint kiekvienos ðalies skirtumø, daug bendrø 
bruoþø. Pototalitariniø Vidurio ir Rytø Europos konstitucijoms bûdinga:  

– detalus pagrindiniø teisiø ir laisviø reglamentavimas; 
– konstitucinis politinio pliuralizmo ir politiniø partijø veiklos, masi-

nës informacijos priemoniø veiklos, tautiniø maþumø, rinkos ûkio, 
nuosavybës santykiø apsaugos reglamentavimas; 

– siekimas átvirtinti „racionalizuotà" parlamentiná ar pusiau preziden-
tiná valdymà; 

– skelbiamos teisinës, pasaulietinës, socialinës valstybës idëjos; daþ-
niausiai tekste tiesiogiai formuluojamas ir valdþios padalijimo prin-
cipas, kurio laikantis nustatomi valdþios institucijø ágaliojimai ir tar-
pusavio santykiai; 

– europinis konstitucinës kontrolës modelis. 
Ðie ir kiti bruoþai bûdingi daugeliui XX a. pabaigos Vidurio ir Rytø 

Europos ðaliø konstitucijø, taip pat ir Lietuvos. Tai sietina su istorinës 
situacijos panaðumais, su ið esmës tuo paèiu metu vykstanèiu perëjimu á 
demokratijà (pasak J. P. Massias, ðio regiono valstybiø konstitucinë teisë 
negali bûti atsieta nuo perëjimo á demokratijà sampratos1), su ðiose ðaly-
se vykdomomis socialinëmis ekonominëmis bei politinëmis reformomis, 
                                                           

1 Massias J.–P. Droit constitutionnel des Etats d’Europe de l’Est. Paris, Presses universi-
taires de France, 1999. P. 7. 
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su Vakarø demokratiniø ðaliø minties ir teisinës praktikos átaka. Á kiek-
vienos ðalies Konstitucijà reikëtø þvelgti ir kaip á originalø ávairiø veiks-
niø santykio rezultatà nepamirðtant ir nacionalinës praktikos, ir minties 
savitumø. Juolab, kad vienose ðalyse pokyèiai yra akivaizdûs, kitoms sun-
kiau sekasi áveikti praeities palikimà; vienos ðalys orientuojasi á Europos 
Sàjungà, jos teisinius standartus, kitø siekimai vis dar nesusiklostæ ar net 
kitokie ir t.t. Todël Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucijos nagrinë-
jimas Vidurio ir Rytø Europos ðaliø konstitucinës raidos kontekste yra 
perspektyvus. Gaila, kad kol kas ðis tyrinëjimø baras maþai tepaliestas. 
 
 
 
 
4 poskyris 
TEISËS KONSTITUCIONALIZACIJA 

 
 
 

4.1. Teisës konstitucionalizacija – ðiuolaikinës teisës raidos tendencija 
4.2. Konstitucijos átaka teisës doktrinos raidai 
4.3. Konstitucija ir teisëkûra 
4.4. Konstitucija ir teisës praktika 
 
 
 
4.1. Teisës konstitucionalizacija – ðiuolaikinës teisës raidos  
       tendencija 
 

Lietuvos nûdienos teisinëje literatûroje bene madingiausia tema – na-
cionalinës teisës harmonizacija su Europos Sàjungos teise, europiniø tei-
siniø standartø átvirtinimas ávairiose teisinio gyvenimo srityse. Nesibaigia 
diskusijos dël nacionalinës ir tarptautinës teisës santykiø, dël Europos 
ðaliø teisæ vienijanèiø tendencijø, teisinio reguliavimo globalios ir regio-
ninës unifikacijos átakos. Maþiau dëmesio skiriama kitam – ne maþiau 
svarbiam ðiuolaikinio teisinio gyvenimo reiðkiniui – teisës, visos teisinës 
sistemos, teisinës tikrovës konstitucionalizacijai. 

XX a. pabaigoje pastebëta, kad ir ávairios teisës ðakos, ir teisës normø 
taikymo praktika, net teisës mokslas patiria vis didesná Konstitucijos, jos 
vertybiø, poveiká. Konstitucija vis labiau skverbiasi á visà teisiná gyvenimà. 
Ðá reiðkiná galëtume ávardyti kaip teisës konstitucionalizacijà. Ðio reiðki-
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nio sampratos pagrindus savo darbuose yra atskleidæs Louis Favoreu1. 
Konstitucinis pagrindiniø asmens teisiø ir laisviø átvirtinimas, tiesioginis 
Konstitucijos taikymas, konstitucinës kontrolës institucijø atsiradimas ir 
aktyvi jø veikla, galimybë ginti savo teises vadovaujantis Konstitucija daro 
pagrindiná ðalies ástatymà realiu teisinio gyvenimo centru. 

Apie teisës konstitucionalizacijà diskutuoja daugelio ðaliø konstituci-
ninkai. Teisës konstitucionalizacija buvo svarbiausia XV lyginamosios 
teisës kongreso, vykusio 1998 m. Didþiojoje Britanijoje, Bristolyje, tema. 

Pastebëta, kad teisës konstitucionalizacija ávairiose ðalyse vyksta ne-
vienodu greièiu, nevienodas jos lygis ir ávairiose teisës srityse. Raðoma, 
kad paprastai ði tendencija stipresnë ðalyse, kurioms anksèiau teko iðgy-
venti totalitariná ar autoritariná valdymà (Vokietijos, Ispanijos pavyzdþiai 
nurodomi veik visø ðiuo klausimu raðiusiø darbuose), nors ði tendencija 
pastebima ir ðalyse, kuriø demokratinë raida pakankamai nuosekli. At-
skirø teisës srièiø konstitucionalizacijos „lygis” irgi nevienodas. Pabrë-
þiama, kad ðá procesà lengviau pastebëti baudþiamojoje teisëje ar bau-
dþiamajame procese, administracinëje, finansø ir socialinio aprûpinimo 
teisëje, bet ne civilinëje teisëje ar civiliniame procese. 

Konstitucinës kontrolës institucijø atsiradimas, konstituciniø teismø 
veikla uþtikrinant konstitucijos apsaugà leidþia kalbëti apie „veikianèios” 
konstitucijos ásivyravimà. Pagrindiniø teisiø apsauga, darnaus valstybës 
valdþios institucijø funkcionavimo uþtikrinimas – konstitucinio teismo 
funkcijos, kuriø ágyvendinimas skatina teisës sistemos konstitucionalizaci-
jà. 

Tai konstitucijos „stiprëjimo” procesas. Ypaè ðis procesas aktualus 
neseniai demokratijà atkûrusiose ar tik pradëjusiose þengti demokratijos 
keliu Vidurio ir Rytø Europos ðalyse. Jose formuojasi naujoji teisininkø 
karta su kitokia teisine sàmone, kitokiu konstitucinës teisinës sistemos 
supratimu. 

Paþymëtina, kad naujosios, ypaè Vidurio ir Rytø Europos ðaliø, kons-
titucijos – daþnai ganëtinai detalios. Juolab, kad konstituciniai teismai, 
kuriems tenka interpretuoti konstitucijos normas ir principus, detaliai 
atskleidþia ir ganëtinai abstrakèiø principø ar normø turiná. Taigi dauge-
lyje ðaliø „gyvoji” konstitucija yra ne abstrakcija, bet tikrovë. Tiesa, visa-
da galima pradëti senà ginèà: ar savo interpretacijomis konstitucinis tei-
smas „nuþygiavo” per toli, ar nepakeitë konstitucijos kûrëjø vizijos savo 

                                                           
1 Favoreu L. La constitututionnalisation du droit // L’unité du droit. Mélanges en hom-

mage à Roland Drago. Paris, 1996. P. 25–35; Favoreu L. La constitutionnalisation du droit 
pénal et de la procédure pénale // Droit pénal contemporain. Mélanges en honneur d’André 
Vitu. Paris, Éditions Cujas, 1989. P. 169–203; Favoreu L. L’influence de la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel sur les diverses branches du droit // Itineraires. Etudes en l’honneur 
de Léo Hamon. Paris, Economica, 1982. P. 235–244. 
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vizija. Tai senas ginèas: kaip turi bûti interpretuojama konstitucija – sta-
tiðkai ar dinamiðkai? Kam teikti prioritetà interpretuojant tekstà – kons-
titucijos kûrëjø ketinimams ar visuomenës realijø pokyèiams? Ðiuo atveju 
mus domins ne ðie klausimai. Mus domins konstitucijos – svarbiausio 
teisës ðaltinio – poveikis teisei, teisinei realybei. Tai XX a. pabaigos teisi-
nio gyvenimo tendencijos, kai konstituciniai pagrindai iðties tampa teisës 
kûrybos, teisinio reguliavimo ir teisës praktikos svarbiausiu formuojanèiu 
elementu, kurio negalima ignoruoti, apeiti ar nutylëti. Taigi, turëtume 
sutikti su Francis Delpérée, kuris teigia: „<···> teisinës tvarkos konstitu-
cionalizacija susijusi su tuo, kaip Konstitucija suvokiama, iðdëstyta ir tai-
koma”1. Ðis autorius pabrëþia teisës doktrinos, teisës sàmonës poveikio 
svarbà, paèios konstitucijos nustatyto reguliavimo kokybës reikðmæ (daug 
spragø, prastai suformuluota konstitucinio reguliavimo sistema – prasta 
atrama ðiame procese), bei teisinës praktikos, vainikuojanèios teisinës 
minties ir teisinio reguliavimo prasmingumà, svarbà.  

Iðsyk norëtøsi paþymëti, jog ðiuo poþiûriu Lietuvos padëtis ganëtinai 
palanki. Naujoviðkos teisës pasiilgæ protai, pradëta teisinë reforma, pa-
kankamai moderni 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje átvirtinta 
reguliavimo sistema – aplinkybës, skatinanèios galimybæ kurti ant tvirtø 
konstituciniø pamatø stovinèià teisæ. Ir teisës mokslininkai (ne vien kons-
titucininkai), ir naujøjø CK, BK, BPK, CPK ir kitø kodeksø bei ástatymø 
kûrëjai, kiti teisëkûros proceso dalyviai, ir teisininkai praktikai turëtø 
suprasti ðià teisës raidos tendencijà, jà remti ir ágyvendinti savo veikloje. 
 
 

4.2. Konstitucijos átaka teisës doktrinos raidai 
 

Pirmiausia apþvelgsime konstitucijos átakà teisës doktrinos (jà supran-
tant kaip vyraujanèias ðalyje teisës idëjas, teorijas, koncepcijas) raidai. 
Pati konstitucija yra teisinës minties kûrinys, tam tikrø teisiniø vertybiø 
iðraiðka. Jos normos ir principai, jø taikymo praktika daro átakà teisës 
mokslui, skatina tyrinëjimus ar net tam tikra linkme juos nukreipia.  

Kalbëti apie Lietuvos Respublikos Konstitucijos átakà teisës doktrinai 
– tai kalbëti ne tik apie paèios Konstitucijos normø ir principø, jos verty-
biø átakà teisiniam màstymui, bet ir apie Lietuvos Respublikos Konstitu-
cinio Teismo jurisprudencijos, kurioje atskleidþiami ðie teisiniai principai 
ir normos, átakà teisinei minèiai. 

Gaila, kad iki ðiol Lietuvoje nëra iðleista konstitucinës teisës vadovë-
lio, neturime ir mokslinio, grindþiamo konstitucine jurisprudencija, Lie-

                                                           
1 Delpérée F. La constitutionnalisation de l’ordre juridique belge // Revue belge de droit 

constitutionnel. 1999. No 3. P. 227. 
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tuvos Respublikos Konstitucijos komentaro1, kuriame turëtø bûti aiðkiai 
nuðviestos konstitucionalizacijos tendencijos. Tiesa, ðias iki ðiol neuþpil-
dytas spragas kompensuoja daþnai pasirodantys straipsniai, moksliniø 
konferencijø medþiaga, kur nagrinëjamos ávairios konstitucinës proble-
mos. Konstitucijos principø ir normø analizë, konstituciniø vertybiø turi-
nio atskleidimas – svarbus teisës mokslo baras. Paraðytuose darbuose 
pabrëþiama konstitucijos normiðkumas, jos tiesioginis veikimas, konstitu-
cijos reikðmë teisës sistemoje, konstitucijos apsaugos svarba. Nagrinëja-
ma ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika. Ir Lietuvos 
Respublikos Konstitucija, ir konstitucinë jurisprudencija lyginama su kitø 
ðaliø konstitucine tikrove ir t.t. 

Ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos reikðmë suvokiama tik konsti-
tucinës teisës tyrinëjimuose? Mums labiau rûpi Konstitucijos poveikis 
suvokiant visø teisës srièiø problemas. Konstitucija gali bûti teisinio gy-
venimo centras tik tuo atveju, kai ir civilinës, baudþiamosios, darbo, fi-
nansø, proceso ir kitø teisës srièiø mokslininkai supras jos reikðmæ. Tai 
pirmoji grandis, lemianti teisinio gyvenimo konstitucionalizacijà. 

Norëdami tai suþinoti, turime nagrinëti daugumà per pastaruosius de-
ðimtmeèius pasirodþiusiø straipsniø, darbø, konferencijø medþiagø. Tai 
bûtø ádomûs tyrinëjimai. Paprasèiausias kelias iðsiaiðkinti tikràjà padëtá – 
perversti neseniai Lietuvoje pasirodþiusius svarbesnius darbus civilinës 
teisës, civilinio proceso teisës, baudþiamosios teisës ar darbo teisës klau-
simais. Pastebësime, kad vienuose darbuose vertinamas tik ástatyminis 
reguliavimas, já konkretizuojantieji poástatyminiai aktai, ir nebandoma 
konkreèios teisës srities problemø aiðkinti plaèiau teisës sistemos, kurios 
centre yra konstitucija, kontekste. Formaliai uþsimenant apie konstitucijà 
ar atskirus jos principus, esmës nekeièia. Siauras poþiûris, kai þvelgiama 
tik á kodekso ar ástatymo tekstà, bet nematoma teisës sistemos sàsajø, 
nesuprantama tikrojo teisiniø vertybiø santykio, nesuvokiama teisës si-
stemos kaip vieningo ansamblio galimybiø, ateityje gali virsti teisiniais 
sprendimais, kuriø teisinë ir gyvenimiðkoji logika stebina visuomenæ. 

Ðiuolaikiniam teisininkui ðalies konstitucija, jos principai ar normos 
nëra vien deklaracija. Tai teisinis instrumentas, kuriuo privalu mokëti 
naudotis. Todël negali nedþiuginti Lietuvos teisës mokslininkø darbai, 
kuriuose konkreèios teisës ðakos problemos nagrinëjamos siejant jas su 
kitomis teisës sistemos dalimis bei atsiþvelgiant á konstituciná kontekstà. 
Antai nagrinëdami civilinio proceso kursui skirtà veikalà2, pastebësime, 
kad teisës ðakos ir konstitucinës teisës ryðys atskleidþiamas ir aptariant 

                                                           
1 Ðià spragà jau bandoma uþpildyti. 2000 m. pasirodë „Lietuvos Respublikos Konstituci-

jos komentaras”. 1 d. (atsakingasis redaktorius K. Jovaiðas). Jame komentuojama Konstitu-
cijos preambulë ir ðeði pirmieji jos skirsniai. 

2 Mikelėnas V. Civilinis procesas. 1 d. 2 leid. Vilnius, Justitia, 1997. 
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bendruosius civilinio proceso klausimus, ir gilinantis á konkreèias pro-
blemas. Paþymima, kad „...konstitucinës teisës normos átvirtina daugumà 
civilinio proceso teisës principø (Konstitucijos 30, 109, 110, 114, 117 
straipsniai)”1. Aptariant civilinio proceso teisës ðaltinius, pradedama nuo 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Teigiama, kad procese teisës aspek-
tu svarbu tai, kad Konstitucija átvirtina teismø sistemà (111 str.), atskirus 
proceso principus (valdþiø padalijimo – 5 str.), vieðumo (117 str.), teismi-
nës gynybos prioriteto ir universalumo (30 str.), nepriklausomumo (109 
str.), iðimtinës teisës vykdyti teisingumà suteikimo teismams (109 str.). 
Nurodoma, kad labai svarbûs ir kiti Konstitucijos straipsniai: 6 str., nusta-
tantis tiesioginio konstitucijos taikymo galimybæ, 7 str., skelbiantis, kad 
negalioja joks ástatymas ar kitas aktas, prieðingas Konstitucijai, kad galio-
ja tik paskelbti ástatymai, 31 str., draudþiantis versti duoti parodymus 
prieð save, savo ðeimos narius bei artimus giminaièius ir t.t. Minëto civili-
nio proceso kurso autoriaus nuomone, Konstitucijos kaip teisës ðaltinio 
vaidmuo itin svarbus 6 str., átvirtinanèiu tiesioginio Konstitucijos taikymo 
principà. „Ðis principas labai reikðmingas sprendþiant civilines bylas, nes 
teismas gali uþpildyti teisës spragà ar iðspræsti koliziná klausimà tiesiogiai 
vadovaudamasis Konstitucija”2. Neretai mûsø nagrinëjamame Civilinio 
proceso kurse konstitucinis reguliavimas atskleidþiamas pasinaudojant 
konstitucinës kontrolës institucijos sprendimø analize. Konstitucinio Tei-
smo sprendimais grindþiama ávairiø Konstitucijos normø ar principø 
samprata (atskleidþiant teisëjø nepriklausomumo principo esmæ, remtasi 
Konstitucinio Teismo 1994 m. gruodþio 22 d., 1995 m. gruodþio 6 d. nu-
tarimais). Tai nauja tendencija, atspindinti teisës mokslo konstitucionali-
zacijos tendencijas. 

Þodþiu, aptartame darbe konstituciniai klausimai yra organiðka kiek-
vienos problemos nagrinëjimo dalis. 

Panaðiø bruoþø, gal tik ne tokiø ryðkiø, galima áþvelgti „Baudþiamo-
sios teisës”3 vadovëlyje. Jame svarbi reikðmë teikiama Konstitucijoje 
átvirtintiems principams. Tie principai svarbûs ir baudþiamojoje teisëje 
(lygybës, teisëtumo, humanizmo ir kt.). Þinoma, tai pirmi þingsniai, ta-
èiau jie leidþia daryti iðvadà apie prasidëjusià teisës doktrinos konstitu-
cionalizacijà.  

Esame minëjæ, kad (taip pat ir Lietuvoje) ávairiø teisës disciplinø 
konstitucionalizacijos lygis nevienodas. Teigiama, kad ði tendencija la-
biau turëtø bûti pastebima vieðosios teisës srityje, ir maþiau – privatinës 
teisës. Bet ðiuo metu negalima daryti kategoriðkø iðvadø. Matyt, lemia ne 

                                                           
1 Mikelėnas V. Op. cit. P. 29. 
2 Mikelėnas V. Op. cit., p. 34. 
3 Baudþiamoji teisë. Bendroji dalis. Antrasis papildytas leidimas. Vilnius, Eugrimas, 

1998. 
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vien teisës ðakos pobûdis (nors visos teisës ðakos jauèia konstitucionaliza-
cijos átakà), bet ir konkreèios srities specialistø pasirengimas nuo legalis-
tinës teisës sampratos pereiti prie konstitucijos primatu grindþiamos tei-
sës supratimo. Norëtøsi, kad tokia teisës samprata ásitvirtintø visose tei-
sës mokslo srityse, kad teorinës interpretacijos, mokslinës analizës bûtø 
siejamos su konstituciniais principais ir normomis, kad teisës sistema 
bûtø traktuojama kaip organiðka visuma. 
 
 
4.3. Konstitucija ir teisëkûra 

 
Konstitucijos, svarbiausio teisës ðaltinio, átaka jauèiama visoje teisës 

sistemoje, visose teisinio reguliavimo srityse. Visi teisëkûros subjektai 
privalo laikytis konstitucinio imperatyvo: negalioja joks ástatymas ar kitas 
teisës aktas, prieðingas Konstitucijai (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
7 str. 1 d.). Koks modernios Konstitucijos poveikis teisëkûros procesui? 
Ar galima kalbëti apie akivaizdþià jos konstitucionalizacijos tendencijà? 

Konstitucijos poveiká teisëkûrai galima tyrinëti ávairiais aspektais. 
Konstitucijoje nustatytos valstybës valdþios institucijø kompetencijos ri-
bos, taip pat ir ðiø institucijø teisëkûros galimybës. Pagal Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 67 str. 2 p. Seimas leidþia ástatymus. Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 95 str. 1 d. nustatyta, kad Vyriausybë valstybës 
valdymo reikalus sprendþia priimdama nutarimus. 

Konstitucijoje randame ir teisës normø hierarchijos pagrindus. Minë-
toje Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 str. 1 d. normoje átvirtintas 
Konstitucijos virðenybës teisës sistemoje principas. Ástatymo virðenybæ, 
lygindami su Respublikos Prezidento ir Vyriausybës aktais, regime Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos 102 str. 1 d., nustatanèioje, kad Konsti-
tucinis Teismas sprendþia,ar Respublikos Prezidento ir Vyriausybës aktai 
neprieðtarauja Konstitucijai arba ástatymams. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje átvirtinti ir svarbiausi teisës nor-
mø kûrimo procedûrø klausimai. Konstitucijos 68 str. nustatyta, kad ásta-
tymø leidybos iniciatyvos teisë Seime priklauso Seimo nariams, Respub-
likos Prezidentui ir Vyriausybei. Ástatymø leidybos iniciatyvos teisæ turi ir 
Lietuvos Respublikos pilieèiai. 50 tûkstanèiø pilieèiø, turinèiø rinkimø 
teisæ, gali teikti Seimui ástatymo projektà, ir já Seimas privalo svarstyti. 
Konstitucijos 69 str. 2 d. nustatyta, kad ástatymai laikomi priimti, jeigu uþ 
juos balsavo dauguma dalyvaujanèiø posëdyje Seimo nariø.  

Svarbiausi visuomeniniai santykiai ðalyje reguliuojami ástatymø. Kons-
titucijoje nustatyti ástatyminio reguliavimo pagrindai. Konstitucijoje nu-
statyta, kurie klausimai reguliuojami bûtent ástatymu (pvz.: Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 35 str. 3 d. sakoma, kad politiniø partijø, kitø 
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politiniø ir visuomeniniø organizacijø steigimà ir veiklà reglamentuoja 
ástatymas). Taigi Konstitucija neretai nustato reguliavimo objektà. Kar-
tais Konstitucijoje tiesiogiai fiksuojama, koks konkretus ástatymas turi 
bûti priimtas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 111 str. 4 d. nustatyta, 
kad teismø sudarymà ir kompetencijà nustato Lietuvos Respublikos tei-
smø ástatymas, Konstitucijos 102 str. 2 d. – kad Konstitucinio Teismo sta-
tusà ir jo ágaliojimø vykdymo tvarkà nustato Lietuvos Respublikos Kons-
titucinio Teismo ástatymas. 

Konstitucijoje nustatomi ne tik ástatyminio reguliavimo objektai, bet 
ir ástatyminio reguliavimo pobûdis. Tokiø nurodymø, kaip reguliuoti tam 
tikrus santykius, pavyzdþiai gali bûti ðios Konstitucijos normos: „Ástatymu 
draudþiama niokoti þemæ, jos gelmes, vandenis, terðti vandená ir orà, da-
ryti radiaciná poveiká aplinkai bei skurdinti augalijà ir gyvûnijà” (Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 54 str. 2 d.), „Ástatymas draudþia monopoli-
zuoti gamybà ir rinkà, saugo sàþiningos konkurencijos laisvæ” (Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 46 str. 4 d.), ir t.t. 

Ðios Konstitucijos normos – privalomos ástatymo leidëjui. Tai áparei-
gojimas ástatymu sureguliuoti tam tikrus visuomeninius santykius, suregu-
liuoti laikantis jos nustatytø reikalavimø. Konstitucijoje átvirtintus teisinio 
reguliavimo pagrindus turi atitikti ir poástatyminiai aktai. 

Taigi akivaizdus 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos kaip tei-
sëkûros proceso kryptá nustatanèio teisës dokumento vaidmuo. Teisëkû-
ros subjektams ði kryptis privaloma. Konstitucinës krypties laikymàsi uþ-
tikrina konstitucinës kontrolës mechanizmas. Todël turime aptarti ir 
Konstitucinio Teismo átakà teisëkûros procesui. 

Paþymëtina, kad Konstitucinis Teismas, interpretuodamas Konstituci-
jos normas ir principus, iðaiðkina jø prasmæ ir turiná. Tai labai svarbu tei-
sëkûros subjektams, kurie savo priimamais aktais neturëtø paþeisti kons-
titucinio reguliavimo ribø. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimuose iðaiðkinti 
tokie svarbûs teisëkûros ágyvendinimo principai, kaip valdþiø padalijimas, 
pareiga laikytis nustatytos teisës akto priëmimo procedûros, draudimas 
savintis kitai valdþios institucijai priskirtà kompetencijà, draudimas, ágy-
vendinant savo ágaliojimus, paþeisti Konstitucijos normas ir principus. 
Neretai Konstitucinio Teismo nuostatos tampa paakinimu priimti tam 
tikrà teisës aktà. Kaip apskritai turëtø Seimas ir Vyriausybë reaguoti á 
Konstitucinio Teismo nutarimus? Reikia sutikti, kad Seimo, Vyriausybës 
reakcija turi bûti racionali. „Racionalus reagavimas ðiuo atveju reikðtø, 
kad Seimui ir Vyriausybei tenka vietoje Konstitucijai prieðtaraujanèiø 
teisës aktø priimti kitus teisës aktus, atitinkanèius Konstitucijos reikala-
vimus, tenka pareiga nepalikti nereglamentuotø visuomeniniø santykiø ir 
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kuo skubiau uþpildyti teisëje susidariusias spragas”1. 
Konstitucinio Teismo nutarimo nuostatos neretai nubrëþia ir bûsimo 

teisinio reguliavimo ribas, ir to reguliavimo kryptá. 
 
 
4.4. Konstitucija ir teisës praktika 
 

Aptaræ teisës mokslo, taip pat teisëkûros konstitucionalizacijos klau-
simus, turime aptarti modernios konstitucijos átakà teisës ágyvendinimui – 
t.y. teisës normø nustatytø reikalavimø ir galimybiø realizavimà teisës 
subjektø praktinëje veikloje. Kartais net teigiama: „daugelyje ðiuolaikiniø 
pasaulio valstybiø pastebima teisinës tvarkos konstitucionalizacija su-
prantama kaip konstituciniø normø ir principø tiesioginë átaka taikant 
teisæ individø ir valstybës santykiuose, taip pat santykiuose tarp indivi-
dø”2. Reikëtø pridurti, kad tokia Konstitucijos átaka turëtø bûti jauèiama 
ir valstybës valdþios institucijø bei ástaigø tarpusavio santykiuose. 

Ðiuo atveju aptarsime Konstitucijos átakà teisës taikymui. Teisës tai-
kymas paprastai suvokiamas kaip teisës normø realizavimas valstybës 
institucijø, pareigûnø veikloje. Ðiame procese ypatingas vaidmuo tenka 
teisësaugos institucijoms. 

Lietuva – viena ið pokomunistinio pasaulio ðaliø, siekianti átvirtinti 
teisës vieðpatavimu pagrástà bendrø reikalø tvarkymo praktikà. Negalima 
pamirðti, kad visuomenës sàmonëje dar iðliko „antikonstitucinë” tradici-
ja, paveldëta ið sovietinës epochos, kai ir teisininkai praktikai, ir visuo-
menë savo kasdienëje veikloje vadovavosi ne Konstitucija ir ástatymais, 
bet daþniausiai poástatyminiais teisës aktais, kai aukðtesnio lygio teisës 
aktø turinys buvo suvokiamas atsiþvelgus á já detalizuojanèiø teisës aktø 
turiná. Kitaip tariant, instrukcijos ar aplinkraðèiai faktiðkai atliko svar-
biausià teisiná reguliavimà nustatanèio teisës akto vaidmená. O Konstitu-
cija, konstituciniai principai buvo laikomi tik deklaracija, kuria remdama-
sis jokio intereso ar subjektinës teisës negali apginti. Net ir teisës studijas 
baigusiems profesionalams teisininkams konstituciniai principai buvo lyg 
„paukðèiø kalba”, kaþkas neaiðku ir be turinio, tarytum nepasiekiamas (ir 
todël nesiekiamas praktiðkai) idealas. 

Ðiuolaikio ðalies teisës raidos etapo uþdavinys – áveikti tokià tradicijà. 
Ir konstitucinës teisës mokslas, ir teisëkûra turi formuoti naujà teisës, 
pagrástos Konstitucijos virðenybe, sampratà. Ne maþiau svarbi ir teisës 
taikymo, grindþiamo Konstitucijos vertybëmis, konstituciniais principais 

                                                           
1 Sinkevičius V. Konstitucinio Teismo nutarimø átaka ástatymø leidybai // Konstitucinë 

justicija: dabartis ir ateitis. Vilnius, 1998. P. 210. 
2 Popławska E. The „constitutionalisation” of the legal order // Droit polonais contem-

porain. Polish contemporary law. 1997. No 1–4. P. 115. 
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ir normomis, problema. Todël labai svarbu, kad ir teisininkai praktikai, ir 
ávairiose valstybës institucijoje dirbantys pareigûnai, ir tarnautojai, ir vi-
suomenë ásisàmonintø Lietuvos Respublikos Konstitucijos 6 str. nuosta-
tas, jog Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas, jog kiekvie-
nas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija. 

Konstitucijos taikymas – ypaè sudëtingas procesas. Neásisàmoninus jo 
pagrindø, iðkyla didelis rizikos pavojus. Netgi raðoma: „Tiesioginis Kons-
titucijos taikymas, nors ir ámanomas ið principo, lemia neigiamas pasek-
mes – skirtingà jos normø interpretavimà, subjektyvizmà ir kolizijas”1. 
Þinoma, toká teiginá galëtume laikyti tam tikra legalizmo iðraiðka. Taèiau 
juo primenama ir tai, kad konstitucines normas bûtina konkretizuoti, 
plëtoti, atskleisti jø turiná, ágyvendinimo tvarkà.  

Kalbant apie Konstitucijos átakà teisinei praktikai, pirmiausia reikia 
apþvelgti Konstitucinio Teismo praktikà. Tai institucija, kuriai tenka ofi-
cialaus Konstitucijos interpretuotojo, Konstitucijos saugotojo funkcijos. 

Ne viename savo nutarime Konstitucinis Teismas yra atskleidæs Kons-
titucijos reikðmæ teisinës sistemos funkcionavimui. Konstitucinio Teismo 
nutarimai, kuriuose sprendþiami ástatymo ar kito teisës akto atitikties 
Konstitucijai klausimai, yra tiesioginë praktika, kuria Konstitucijai sutei-
kiama gyvybë, kuria realiai uþtikrinamas konstitucinis teisëtumas, ginama 
konstitucinë santvarka. Konstitucinio Teismo veikla, sprendþiant ástaty-
mø ir kitø teisës aktø atitikties Konstitucijai klausimus, bus plaèiau aptar-
ta ðeðtame vadovëlio skyriuje. 

Tarp teisësaugos institucijø savo reikðme iðsiskiria teismai, kurie turi 
valstybës suteiktà iðimtinæ kompetencijà, nepriklausomai nuo kitø valsty-
bës valdþios institucijø ar proceso dalyviø, ástatymø nustatyta proceso 
tvarka vykdyti teisingumà. Ðià funkcijà atlieka ir bendrosios kompetenci-
jos teismai, ir specializuoti administraciniai teismai. Asmens teisës á tei-
sminæ gynybà – teismø veiklos konstitucinis principas (pagal Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d. asmuo, kurio konstitucinës teisës ir 
laisvës paþeidþiamos, turi teisæ kreiptis á teismà). 

Priëmus 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijà, ðalies teismai 
pamaþu vis geriau suvokia Konstitucijos normø ir principø reikðmæ teisi-
nei praktikai. Ðá procesà bene geriausiai iliustruoja Lietuvos Aukðèiausio-
jo Teismo Senato nutarimai, kurie ðia linkme orientuoja teisminæ prakti-
kà. 

Antai Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Senato 1997 m. gruodþio 22 d. 
nutarimo Nr. 14 „Dël civiliniø bylø, kylanèiø ið mokesèiø teisiniø santy-
kiø, nagrinëjimo teismuose apibendrinimo rezultatø”, 2 p. iðaiðkinta, kad 
pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 127 str. mokesèius, kitas ámo-

                                                           
1 Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras. 1 d. Vilnius, 2000. P. 38. 
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kas ir rinkliavas á valstybës (savivaldybës) biudþetus nustato tik ástatymai. 
Apmokestinimo tam tikru mokesèiu tvarkà nustato tik tam tikras ástaty-
mas arba jo pagrindu priimtas Vyriausybës nutarimas, arba jø pagrindu 
priimtas teisës aktas. Civiliniø bylø, kylanèiø ið mokesèiø teisiniø santy-
kiø, nagrinëjimo teismuose apþvalgoje (joje buvo iðanalizuota civiliniø 
bylø, kylanèiø ið mokesèiø santykiø, nagrinëjimo praktika) konstatuota: 
„Teismai, nagrinëdami ðios kategorijos bylas, turëtø atsiþvelgti ir á mo-
kesèiø klausimais priimtus Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
1996 metø kovo 15 d. nutarimà „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
1994 m. lapkrièio 11 dienos nutarimu Nr. 1123 „Dël þyminio mokesèio 
tarifø bei þyminio mokesèio mokëjimo ar gràþinimo tvarkos patvirtini-
mo” patvirtintø þyminio mokesèio tarifø 5, 6, 7, 8, 16, 17, 19, 27.4–27.9, 
29, 34 ir 36 punktø atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat 
Lietuvos Respublikos þyminio mokesèio ástatymo 6 straipsniu ir Lietuvos 
Respublikos konkurencijos ástatymo 6 straipsniu” ir 1997 m. liepos 10 d. 
nutarimà „Dël Lietuvos Respublikos mokesèiø administravimo ástatymo 
55 straipsnio 2 dalies 1 punkto, 56 straipsnio 4 dalies 1, 2 punktø ir 58 
straipsnio 3 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai”1. 

Kitame nutarime (1998 m. geguþës 1 d. nutarimas Nr. 1 „Dël Lietuvos 
Respublikos Civilinio kodekso 7, 71 straipsniø ir Lietuvos Respublikos 
visuomenës informavimo ástatymo taikymo teismø praktikoje nagrinëjant 
garbës ir orumo gynimo civilines bylas”. Aukðèiausiojo Teismo Senatas 
iðaiðkino teismams, kad teismas, nagrinëdamas bylas dël asmens garbæ ir 
orumà þeminanèiø ir tikrovës neatitinkanèiø þiniø bei informacijos apie 
asmens privatø gyvenimà be jo sutikimo paskleidimo, turi vadovautis Lie-
tuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 
7, 71 str., Lietuvos Respublikos visuomenës informavimo ástatymu ir t.t. 
Aukðèiausiojo Teismo Senatas paþymëjo, kad „Lietuvos Respublikos 
Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas (Konstitucijos 6 str. 
1 d.). Tiesiogiai vadovaudamasis Konstitucija, teismas gali uþpildyti teisës 
spragà ar iðspræsti ástatymø kolizijà (pvz.: CK 71 str. 1 d. numato morali-
nës þalos atlyginimà paskleidus informacijà apie asmens privatø gyveni-
mà be jo sutikimo, o Visuomenës informavimo ástatymo 21 str. 1 ir 3 d. 
nustato, kad tokia informacija turi bûti ir þeminanti asmens garbæ ir 
orumà. Ðiai ástatymø kolizijai spræsti taikytinas Konstitucijos 22 str., nesi-
ejantis privataus gyvenimo nelieèiamumo paþeidimo su garbës ir orumo 
þeminimu)2. 

Ðie pavyzdþiai rodo, kokià reikðmæ Konstitucijos tekstui, Konstituci-
nio Teismo atliktam Konstitucijos principø ir normø iðaiðkinimui teikia 
bendrøjø teismø sistema. 
                                                           

1 Teismø praktika. Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo biuletenis. 1997. Nr. 8. P. 124–125. 
2 Teismø praktika. Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo biuletenis. 1998. Nr. 9. P. 50. 
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Dar viena aplinkybë þymi, kokiu mastu iðaugo teisinëje praktikoje 
Konstitucijos reikðmë. Tai pastaraisiais metais ypaè iðaugæs teismø krei-
pimosi á Konstituciná Teismà skaièius. Pagal Konstitucijos 110 str. teisëjas 
negali taikyti ástatymo, kuris prieðtarauja Konstitucijai. Tais atvejais, kai 
yra pagrindo manyti, kad ástatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turëtø bûti 
taikomas konkreèioje byloje, prieðtarauja Konstitucijai, teisëjas sustabdo 
ðios bylos nagrinëjimà ir kreipiasi á Konstituciná Teismà, praðydamas 
spræsti, ar ðis ástatymas, ar kitas teisinis aktas atitinka Konstitucijà. Pir-
maisiais metais po Konstitucijos priëmimo tokiø praðymø buvo nedaug, 
taèiau, laikui bëgant, teismai suprato ðio kreipimosi svarbà, ëmë vertinti 
ne tik bylos faktus, bet ir byloje taikomø teisës aktø teisëtumà. Tai rodo 
naujà teisminës praktikos lygmená, kai taikomos teisës normos laikomos 
ne izoliuotomis, bet hierarchinës sistemos, pagrástos Konstitucijos virðe-
nybe, dalimi. 

Konstitucijos normos ir principai turëtø tapti svarbûs ir kitø teisësau-
gos institucijø: prokuratûros, policijos, parengtinio tyrimo institucijø, taip 
pat kitø ástaigø veikloje. Kol kas tai dar nelabai pastebima, taèiau teisi-
ninkai praktikai vis didesnæ reikðmæ teikia Konstitucijoje átvirtintai verty-
biø sistemai. Pagarba konstitucinëms teisëms ir laisvëms, tikslus valdþios 
ribø laikymasis turëtø tapti neginèijamu prioritetu. Ðiø vertybiø reikðmës 
pripaþinimas ir jø realus uþtikrinimas – teisës konstitucionalizacijos ten-
dencijos iðraiðka. 

Pagaliau neturëtume pamirðti dar vieno dalyko – konstitucionalizaci-
jos átakos visuomenës teisinei sàmonei. Konstitucijos reikðmës visuotinis 
pripaþinimas, pagarba konstitucinei sistemai – vienas ið teisinës valstybës 
siekio ágyvendinimo bûtinø elementø. 
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nant su teisės principais apskritai, nagrinėjama konstitucinių principų santy-
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reikšmė konstitucinei bei statutinei teisei. Parodoma, kad konstitucinių prin-
cipų turinys negali būti grindžiamas žemesnės nei Konstitucija teisinės galios 
aktais, bet yra atkleidžiamas palaipsniui Konstituciniam Teismui oficialiai 
aiškinant Konstituciją, formuojant konstitucinę doktriną. 

2. Pagal tai, kaip konstituciniai principai išreikšti (suformuluoti) Konsti-
tucijos tekste, jie skirstomi į pirminius, sudėtinius ir išvestinius. Visos šios 
trys konstitucinių principų rūšys yra tarp savęs glaudžiai susijusios. 

3. Pagal tai, kokiu mastu konstituciniai principai kreipia teisės sistemą ir 
lemia paties konstitucinio bei teisinio reguliavimo turinį, jie klasifikuojami į 
koordinacinius ir determinacinius principus. 

4. Atskirai aprašomi Konstitucijos viršenybės, Konstitucijos vientisumo, 
teisinės valstybės (teisės viešpatavimo), demokratijos ir suvereniteto, pilieti-
nės visuomenės, valdžių padalijimo, pasaulietinės valstybės, valstybės socia-
linės orientacijos, taip pat valstybės geopolitinės orientacijos principai, jų 
įtvirtinimas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir konstitucinėje doktrinoje. 
Visi šie konstituciniai principai apibūdinami „nesikreipiant“ į statutinės tei-
sės šakų šaltinius. Parodoma, jog šių principų turinio atkleidimas yra dina-
miškas, nesiliaujantis procesas. 
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1.1. Teisës principø samprata ir funkcijos 
 

Nagrinëjant Lietuvos Respublikos konstitucinius principus, ið pradþiø 
reikia susitarti dël èia vartojamos svarbiausios – principø – sàvokos 
reikðmës. Þodis principas kilæs ið lotyniðko þodþio principium ir reiðkia 
pradžią, pagrindą. Sekant Tarptautinių žodžių žodynu, principà galima 
apibûdinti kaip „ásitikinimà, lemiantá þmogaus santykiø su tikrove, jo el-
gesio ir veiklos normas”, kaip „pagrindinæ kurios nors teorijos, koncepci-
jos idëjà, pradiná teiginá“, kaip „svarbiausiàjà kurios nors organizacijos 
struktûros arba veiklos taisyklæ”, kaip „pagrindinæ kurio nors árengimo, 
mechanizmo sandaros arba veikimo savybæ“1. Kaip matyti ið pateiktø 
apibûdinimø, principas bendriausia prasme suvokiamas kaip kreipiantis 
pradas, grindþiantis tam tikro reiðkinio turiná, jo konkreèias apraiðkas ar 
atskirus elementus. Tokia yra bene visuotinai pripaþinta ðios sàvokos 
reikðmë. 

Jeigu principai apskritai suvokiami kaip tam tikro reiðkinio (sistemos, 
organizacijos, teorijos, koncepcijos ir t.t.) pamatinës nuostatos, funda-
mentalûs pradai, tai teisės principai yra teisës sistemos pamatinës nuosta-
tos, kuriomis grindþiamas teisinis reguliavimas ir teisinë praktika, ben-
drasis ir individualusis teisinis reguliavimas bei teisës realizavimas. Taigi 
teisës principai persmelkia ir teisiná reguliavimà, ir teisinæ praktikà. 

Apibûdinant teisës principø funkcijas teisës sistemos atþvilgiu, papras-
tai nurodomas jø pozityvus, „organizuojantis“ poveikis teisës sistemai: 
teisës principai yra tarsi „ið virðaus uþkraunami“ ant teisës normø ir tokiu 
bûdu uþtikrina, kad teisës normos sudarys vieningà visumà ir kad vienose 
                                            

1 Kvietkauskas V. (ats. red.). Tarptautiniø þodþiø þodynas. Vilnius, Vyriausioji enciklo-
pedijø redakcija, 1985. P. 399. 
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srityse tam tikrø normø veikimas bus apribotas, uþtat jis galës bûti iðplës-
tas á kitas sritis; taigi teisës principai lemia teisës normø turiná ir jø tai-
kymà1. Bûtent tai turima galvoje, kai sakoma, kad teisës principai kreipia 
teisës sistemos, teisinio reglamentavimo ar atskirø teisës institutø turiná. 
Teisës principai uþtikrina teisës sistemos darnà, jos elementø neprieðta-
ringumà. 

Teisës principai, be „organizuojanèios“ funkcijos, atlieka ir kità svar-
bià funkcijà. Jie yra svarbus kriterijus, leidþiantis patikrinti, ar teisës aktai 
arba pareigûnø veikla nenukrypsta nuo tam tikrø teisiniø standartø. Toks 
nukrypimas visuomet yra teisinio reguliavimo nenuoseklumo, prieðtarin-
gumo poþymis ir duoda pagrindà kritikuoti tam tikrus teisës aktus ar pa-
reigûnø veiklà, kartais – net visà teisinæ sistemà. Taigi teisës principuose 
slypi teisinio reguliavimo kritikos potencija. Principø þinojimas leidþia 
vertinti teisæ, ne tik jà paþinti. 
 
 
1.2. Teisës principai ir konstituciniai principai 
 

Konstituciniai principai, juos lyginant su kitais teisës principais, yra 
ypatingi. Konstituciniais principais grindþiami visi teisinio teksto elemen-
tai, visa teisės sistema. Jei teisës norma neatitinka kurio nors konstitucinio 
principo, sakoma ne tik kad ji prieštarauja ðiam principui (nuo jo nu-
krypsta), bet ir kad ji yra antikonstitucinė. Taigi konstituciniai principai 
legalizuoja ir legitimuoja teisës aktuose nustatytà reguliavimà, visus teisi-
nius sprendimus, t.y. leidþia juos vertinti kaip teisëtus ir teisingus bei 
drauge daro juos teisëtus. Ir prieðingai: prieðtaravimas konstituciniams 
principams teisiná reguliavimà delegitimuoja ir anuliuoja – jis nëra laiko-
mas teisëtu ir teisingu, gali bûti net pripaþástamas neturinèiu teisinës ga-
lios. 

Uþbëgant tolesniam dëstymui uþ akiø, galima pateikti toká pavyzdá. 
Visuotinai pripaþinta, kad visø þmoniø lygybë prieð ástatymà ir teismà yra 
pamatinis ðiuolaikinës demokratinës valstybës ir jos teisës principas. Ðis 
principas átvirtintas ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 
kurioje nustatyta, kad ástatymui, teismui ir kitoms valstybës institucijoms 
ar pareigûnams visi asmenys lygûs (smulkiau apie asmenø lygybës princi-
pà ir jo átvirtinimà Lietuvos Respublikos Konstitucijoje bus raðoma to-
                                            

1 Alekseev S. S. Obðèaja teorija prava. T. 2. Moskva: Juridièeskaja literatura, 1982. S. 50–
52; Bayles M. D. Principles of Law: A Normative Analysis. Dordrecht, Boston, Lancaster & 
Tokyo: D. Reidel Publishing Company, 1987. P. 11–14; MacCormick N., Weinberger O. An 
Institutional Theory of Law: New Approaches to Legal Positivism. Dordrecht, Boston, Lan-
caster & Tokyo: D. Reidel Publishing Company, 1986. P. 67–74; Protasov V. N. Èto i kak 
reguliruet pravo. Moskva: Jurist", 1995. P. 45–48. 
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liau). Gi pagal Þalos, padarytos neteisëtais kvotos, tardymo, prokuratû-
ros ir teismo veiksmais, atlyginimo ástatymà (4 str. 1 d. 1 p.) teisæ á þalos 
atlyginimà turëjo tik tie dël neteisëtø teismo veiksmø materialinæ ar mo-
ralinæ þalà patyræ asmenys, kuriø atþvilgiu byla buvo nutraukta arba nu-
teistas asmuo buvo iðteisintas panaikinant ásiteisëjusá apkaltinamàjá nuo-
sprendá, t.y. kuriø atþvilgiu nuosprendis buvo panaikintas kasacinëje ins-
tancijoje. O jei neásiteisëjæs nuosprendis buvo panaikintas dar apeliacinë-
je instancijoje, þalà patyræs asmuo negalëjo tikëtis, kad ji bus atlyginta. 
Konstitucinis Teismas konstatavo, kad konstitucinis visø asmenø lygybës 
principas ápareigoja valstybæ vienodai veiksmingomis priemonëmis ginti 
kiekvieno asmens teises ir laisves, ir pripaþino minëtà ástatymo nuostatà 
prieðtaraujanèia Konstitucijos 29 str. 1 d. – konstituciniam visø asmenø 
lygybës principui (Konstitucinio Teismo 2000 m. birþelio 30 d. nutari-
mas). 

Konstituciniams principams gali prieðtarauti ir teisinë praktika, konk-
reèiø asmenø teisiðkai reikðmingi veiksmai ar neveikimas. „Klasikinis“ 
pavyzdys èia galëtø bûti vadinamosios Mirandos taisyklės nustatymas. Áta-
riamasis buvo apklausiamas tardytojø ir policijos pareigûnø. Tai vyko ne 
tik nedalyvaujant advokatui, bet ir sulaikytojo neáspëjus, jog jis turi teisæ á 
advokatà. JAV Aukðèiausiasis Teismas nutarë, kad sulaikytasis dar prieð 
apklausà turëjo bûti aiðkiai informuotas, jog jis turi teisæ tylëti, jog viskas, 
kà jis pasakys, gali bûti panaudota teisme prieð já, jog jis turi teisæ konsul-
tuotis su advokatu, jog já apklausiant gali dalyvauti advokatas, o jei sulai-
kytasis neturi lëðø, advokatas jam bus paskirtas1. Visos ðios sulaikytojo 
(átariamojo, kaltinamojo) teisës, o kartu ir teisësaugos pareigûnø pareiga 
sulaikytàjá aiðkiai apie jas informuoti iðplaukia ið kiekvieno asmens kons-
titucinës teisës á tinkamà teisiná procesà bei teisës neduoti parodymø 
prieð save. Neinformuodami sulaikytojo apie ðias teises, pareigûnai pa-
þeidþia pamatinius principus, pagal kuriuos kiekvienas turi teisæ neduoti 
parodymø prieð save ir teisæ á tinkamà teisiná procesà, suponuojanèià ir 
teisæ á gynybà dalyvaujant advokatui. Svarbu ðtai kas: iki ðios bylos ásta-
tymuose nebuvo numatyta, kad sulaikytajam apie jo teises bûtinai turi 
bûti paaiðkinta – tai nustatë teismas, nagrinëdamas konkreèià praktinæ 
situacijà. Vadinasi, nebuvo normø, buvo tik bendri konstituciniai princi-
pai, kuriø nevalia paþeisti ir kuriuos pareigûnai vis dëlto paþeidë2. 

Taigi konstituciniai principai yra ypatingi tuo, kad dël jø aukðtesnës, 
                                            

1 Miranda v. Arizona. 384 U.S. 436 (1966). 
2 Plg. Konstitucinio Teismo 2001 m. vasario 12 d. nutarimà, kuriame konstatuota, kad: 

„teisë turëti advokatà reiðkia asmens teisæ paèiam pasirinkti advokatà, taip pat teisæ turëti 
valstybës paskirtà advokatà. Asmens teisë turëti advokatà suponuoja ir asmens teisæ, kad jis 
bûtø aiðkiai informuotas, jog jis nuo sulaikymo ar pirmosios apklausos momento turi teisæ 
turëti advokatà“. 
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lyginant su kitais teisës principais, teisinës galios konkurencija tarp kons-
tituciniø ir kitø teisës principø logikos poþiûriu yra negalima. Ástatymø 
leidëjas gali formuluoti principus, kuriais grindþiamas konkretus ástaty-
mas, bet jie negali paþeisti konstituciniø principø (Konstitucinio Teismo 
1996 m. vasario 28 d. nutarimas). Jeigu teisës principai apskritai uþtikrina 
teisës sistemos darnà, tai dël konstituciniø principø teisës sistemos darna 
ágauna apibrëþtà kryptá. 
 
 
1.3. Konstituciniai principai ir konstitucinës normos 
 

Koks yra konstituciniø principø santykis su kitais konstitucinës mate-
rijos elementais, pirmiausia – su konstitucinëmis normomis? Aiðkinantis 
ðá dalykà, reikia atsiþvelgti á teisës teorijos literatûroje apibûdinamà teisës 
normø ir teisës principø santyká, á bendràjà teorinæ teisës sampratà. Kiek-
viena teorija turi iðlaikyti „atitikimo testà“: jei faktai jos nepatvirtina, gali 
bûti, kad faktai privers koreguoti paèià teorijà. Paþiûrëkime, kaip litera-
tûroje vyraujanti teisës samprata siûlo traktuoti konstitucinius principus. 

Kaip þinia, vyrauja poþiûris, jog teisë susideda ið normø – visuotinai 
privalomø ir valstybës garantuojamø elgesio taisykliø, be kita ko, suda-
ranèiø maþdaug nuoseklià sistemà. Paèios teisës normos logiðkai (bet toli 
graþu nebûtinai teisës akto tekste) konstruojamos pagal formulæ „jeigu – 
tai – prieðingu atveju“ (hipotezë + dispozicija + sankcija). 

Kur ðioje normų sistemoje teisës principø vieta? Ar jie yra kaþkas, kas 
įkūnyta kiekvienoje teisës normoje, t.y. ar principai yra paèiø normø ele-
mentas, ar jie yra kaþkur šalia teisës normø, galbût „virð“ jø? O gal ap-
skritai teisës principai yra už teisës kaip normø sistemos ribø? Juk teisës 
principai nepaklûsta aukðèiau nurodytai grieþtos struktûros schemai, ne-
gali bûti á jà „sutalpinti“. Tiesa, sakoma, kad teisës normø struktûra gali 
bûti ir paprastesnë, apimti tik hipotezæ ir dispozicijà arba tik dispozicijà ir 
sankcijà. Bet kalbant apie principus, negelbsti ir ðis (lankstesnis) poþiûris 
á normos loginæ struktûrà. Juk principuose kartais apskritai sunku iðskirti 
bent vienà, atrodo, bûtinà normos elementà – dispozicijà. „Ástatymui, 
teismui ir kitoms valstybës institucijoms ar pareigûnams visi asmenys ly-
gûs” (Konstitucijos 29 str. 1 d.). Kur èia norma, kurià bûtø galima konst-
ruoti pagal áprastinæ trinaræ (arba dvinaræ) schemà? 

Paþvelgæ ádëmiau, pamatysime, kad tokiø teiginiø Konstitucijoje gau-
su: jø privalomumas, kaip ir jø fundamentalumas, nekelia abejoniø, bet 
juos vargu ar galima pavadinti normomis áprastine prasme. „Lietuvos 
valstybæ kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“ (2 str.). „Valdþios 
ástaigos tarnauja þmonëms“ (5 str. 3 d.). „Konstitucija yra vientisas ir tie-
siogiai taikomas aktas“ (6 str. 1 d.). „Lietuvos valstybës teritorija yra 
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vientisa ir nedalijama á jokius valstybinius darinius“ (9 str. 1 d.). „Lietu-
vos valstybës sostinë yra Vilniaus miestas – ilgaamþë istorinë Lietuvos 
sostinë“ (17 str.). „Þmogaus teisës ir laisvës yra prigimtinës“ (18 str.). 
„Tëvai ir globëjai nevarþomi rûpinasi vaikø ir globotiniø religiniu ir do-
roviniu auklëjimu pagal savo ásitikinimus“ (26 str. 5 d.). „Ðeima yra vi-
suomenës ir valstybës pagrindas“ (38 str. 1 d.). „Valstybinës ir savivaldy-
biø mokymo ir auklëjimo ástaigos yra pasaulietinës. Jose tëvø pageidavi-
mu mokoma tikybos“ (40 str. 1 d.). „Valstybë gina vartotojo interesus“ 
(46 str. 5 d.). „Respublikos Prezidentas yra valstybës vadovas” (77 str. 1 
d.). „Teisëjas ir teismai, vykdydami teisingumà, yra nepriklausomi“ (109 
str. 2 d.). „Savivaldybës pagal Konstitucijos bei ástatymø apibrëþtà kom-
petencijà veikia laisvai ir savarankiðkai“ (120 str. 2 d.). „Valstybë globoja 
ir aprûpina karius, kurie eidami karo tarnybà nustoja sveikatos, taip pat 
karo tarnybà einant þuvusiø ar mirusiø kariø ðeimas“ (146 str. 1 d.). Ir t.t. 

Tai Lietuvos Respublikos Konstitucijos citatos. Ganëtinai abstrakèiø, 
turinèiø normatyvumo krûvá, bet ne kaip normos sukonstruotø formuluo-
èiø nemaþa ir ástatymuose, netgi poástatyminiuose aktuose. Be abejo, to-
kios nuostatos suponuoja tam tikras teises ir pareigas (tai bûdinga teisës 
normoms), bet jie veikiau traktuotini kaip principai, nes atitinka klasikiná 
principø skirtumo nuo normø apibûdinimà, pasiûlytà dar H. L. A. Harto: 
„yra maþø maþiausiai du bruoþai, skiriantys principus nuo normø. Pirma-
sis bruoþas susijæs su laipsniu: principai, palyginti su normomis, yra pla-
tûs, bendri ir nekonkretizuoti ta prasme, kad daþnai tai, kas bûtø laikoma 
daugeliu skirtingø normø, gali bûti apibûdinama kaip vieno principo ið-
raiðkos. Antrasis bruoþas yra toks: principai daugiau arba maþiau aiðkiai 
nurodo tam tikrà sieká, tikslà, teisës turëjimà arba vertybæ, todël tam tik-
ra prasme manoma, kad pageidautina juos ginti arba jø laikytis, taigi jie 
vertinami ne tik kaip teikiantys juos iðreiðkianèiø normø paaiðkinimà ar-
ba loginá pagrindimà, bet kaip bent padedantys jas pateisinti“1. 

O gal pacituotos nuostatos nieko neárodo? Juk gerai þinoma, kad ne-
reikia ieðkoti visos teisës normos viename teisës akto straipsnyje – tik jø 
visumoje, sistemoje. „Abstrakti teisës norma negali bûti pridëta prie 
konkretaus ástatymo straipsnio. Tai griauna teisës normos sàvokà, kadan-
gi ne visada ástatymo straipsniai turi visus normos elementus. Teisës 
norma visada turi tris elementus: numatomà teisiniø santykiø subjektø 
elgesá, tokio elgesio sàlygas, padarinius, nesilaikant nustatytos taisyklës ar 
jà paþeidþiant. Iðorinë teisës normos iðraiðkos forma ástatymo straipsnyje 
ne visada pakartoja minëtà loginæ normos struktûrà. Teisës nuostatø dës-
tymo glaustumo sumetimais, taip pat vengiant kartojimosi, kai kurie tei-
sës normos elementai praleidþiami. Hipotezë arba sankcija nepateikia-
                                            

1 Hart H. L. A. Teisës samprata / Vertë E. Kûris. Vilnius: Pradai, 1997. P. 401. 
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ma, nors jas galima suvokti ið straipsnio formuluotës arba ji nurodyta kito 
ástatymo straipsniuose. Kai teisës normos numato vienodas jø ágyvendi-
nimo sàlygas (laikymosi, vykdymo ar taikymo), tikslinga straipsnyje nuro-
dyti tø normø hipotezæ ir jà deleguoti á visus kitus straipsnius, kuriuose 
iðdëstytos atitinkamos taisyklës (dispozicijos). Analogiðkai, jeigu dispozi-
cijos paþeidimas numato vienodus padarinius, normø sankcija gali bûti 
atskirame ástatymo straipsnyje. Kartais sankcijos iðkeliamos uþ ástatymo, 
kuriame nustatytos atitinkamos dispozicijos, ribø, bet tø normø sankcijas 
lengva rasti tuose ástatymø straipsniuose, kur nurodytos pagrindinës at-
sakomybës rûðys. Tad teisës norma gali bûti iðreikðta keliuose ástatymo 
straipsniuose arba net ávairiuose ástatymuose ir juos papildanèiuose ak-
tuose“1. 

Ði ilga citata pateikiama ne tik tam, kad dar kartà paskatintø nedëti 
lygybës þenklo tarp teisës normø ir teisës akto straipsniø (jø daliø), vadi-
nasi, tarp teisës turinio ir teisës formos. Kad teisës normos negalima ta-
patinti su teisës akto struktûros elementu (straipsniu, juolab jo dalimi), 
yra aksioma. Taèiau net ir pripaþástant, kad normos yra „kaþkas daugiau“ 
nei teisës akto straipsniai, kaþkas tokio, kà reikia „iððifruoti“ analizuojant 
teisiná tekstà, lieka neatsakyta klausimà: o kur tuomet yra teisės principų 
vieta? Ar jie yra normose, ar šalia jø?  

Dar daugiau: ar principai priskirtini srièiai to, „kas yra“, ar srièiai „to, 
kas turi bûti“? Juk nepakanka pasakyti, kad teisës principai yra teisës 
sistemos pamatinës nuostatos, kuriomis grindþiamas teisinis reguliavimas 
– reikia dar atsakyti á klausimà, ar „grindþiamos“ reiðkia „yra grindþia-
mos“, ar „turi bûti grindþiamos“. Kà reiðkia principas, kad visi asmenys 
lygûs ástatymui ir teismui? Ar tai, kad ávairiose normose ir yra átvirtinta, 
jog jie yra lygûs, ar tai, kad normose turi būti átvirtinta, jog visi asmenys 
yra lygûs, ir kad negali bûti tokio teisinio reguliavimo, kuriame bûtø átvir-
tinta jø nelygybë? 

Èia nëra galimybës gilintis á turiningà diskusijà ðiuo klausimu. Yra au-
toriø, kuriems principas – tai, kas „yra“: principas turi bûti ne tik paskelb-
tas, tarkime, Konstitucijoje, bet ir átvirtintas ávairiose teisës normose. Gal 
net daugiau tokiø, kuriems principas – tai, kas „turi bûti“: principui pa-
kanka, kad jis kaip bendra nuostata bûtø oficialiai paskelbtas – jei atski-
ros teisës normos ir neatitinka principo, pats principas dël to niekur ne-
pranyksta. 

Tikriausiai yra daugiau motyvø teisës principus laikyti tuo, kas „turi 
bûti“ átvirtinta teisës normose, negu tuo, kas jose „ið tikrøjø yra átvirtin-
ta“. Prieðingu atveju, kiekvienàsyk nustaèius, jog yra normø, kurios neati-
tinka tam tikrø principø, kiltø klausimas, ar tie principai apskritai „yra“, 
                                            

1 Vansevičius S. Valstybës ir teisës teorija. Vilnius: Justitia, 2000. P. 187. 
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nes jie tarsi „negalioja“, yra ne teisė (suprantama kaip normos), bet – tik 
pageidavimas, kokia teisė turėtų būti, ir neþinia kodël vadinami teisės prin-
cipais. 

Nuomonës iðsiskiria ir atsakant á klausimà, ar principai yra „paèiose 
normose”, ar „ðalia“ jø. Pagal vienà poþiûrá teisës principai yra uþ teisës 
kaip normø sistemos ribø; jie gali bûti arba nebûti tiesiogiai suformuluo-
ti1. Pagal kità – teisës principai yra sudëtinë teisës dalis, lemiamà reikðmæ 
ágaunantys tuomet, kai nëra „aiðkiø“ teisës normø, kurias, iðkilus reikalui, 
bûtø galima taikyti; taigi teisë susideda ne tik ið normø, bet ir ið principø; 
ir ðiuo atveju principai nebûtinai yra suformuluoti tiksliai, bet yra ganëti-
nai abstraktûs2. Yra ir nuomonë, kad vieni principai tiesiogiai deklaruo-
jami teisës aktø straipsniuose („kaip normos“), o kiti gali bûti iðlukðte-
nami ið „konkreèiø“ teisës normø turinio jas apibendrinus3. 

Pastarasis poþiûris Lietuvoje vyrauja, dël to á já reikia paþvelgti ádë-
miau. Èia neaiðku, ar iki tol, kol ávyksta principo „iðvedimas“ ið keliø 
„apibendrintø“ normø, yra pagrindas sakyti, kad principas yra, taip pat 
kiek reikia normø, kad jas apibendrinus bûtø galima tvirtinti, jog yra prin-
cipas. O kas, jei vienose normose átvirtintas vienas principas, o kitose – 
kitas, visiðkai prieðingas pirmajam? Kuris ið jø bus „labiau privalomas” ir 
turës minëtà kritikos potencijà? Pagaliau, kas, kokia institucija kompe-
tentinga oficialiai „pasakyti“, jog teisës normose átvirtinti bûtent ðie, o ne 
kiti principai? 

Iðvada – principai negali bûti „iðvedami“ ið tam tikrø normø, jie turi 
bûti arba tiesiogiai suformuluoti, deklaruoti, arba juos turi bûti ámanoma 
logiðkai iðvesti ið kitø – tiesiogiai suformuluotø principø. Tik ðitaip trak-
tuojami teisës principai gali atitikti pirminæ, visuotinai pripaþintà, þodþio 
principas reikðmæ. 

Kad ir kurià ið minëtø trijø teoriniø pozicijø pasirinktume (vis dëlto ði 
knyga skirta konstitucinei teisei, o ne teisës teorijai), akivaizdu, jog prin-
cipø nevalia tapatinti su normomis. Jø negalima grieþtai tapatinti ir su 
teisës aktø straipsniais, nes tas pats principas gali bûti ávairiai iðreikðtas, 
atspindėtas ávairiose teisës akto formuluotëse. 
 
 
                                            

1 Ðis poþiûris pagrindþiamas: Hart H. L. A. Op. cit. 
2 Bene nuosekliausiai ir plaèiausiai ði pozicija motyvuojama: Dworkin R. Taking Rights 

Seriously. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1978; Id. A Matter of Prin-
ciple. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1985; Id. Law’s Empire. Camb-
ridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1986. 

3 Tokia nuomonë daþnai iðsakoma rusø autoriø literatûroje; þr., pvz.: Lifšic R. Z. Teorija 
prava. Moskva: VEK, 1994. P. 195–197; Obðèaja teorija gosudarstva i prava (otv. red. M. N. 
Marèenko). T. 2. Moskva: Zercalo, 1998. P. 23. Ðios pozicijos atspindá lietuviðkoje literatûro-
je þr.: Vaišvila A. Teisës teorija. Vilnius: Justitia, 2000. P. 124–126. 
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1.4. Konstituciniai principai ir statutinë teisë 
 

Kiekvienoje teisës ðakoje gali bûti (ir yra) savø, tik jai bûdingø princi-
pø. Esama ir tarpðakiniø principø, bendrø kelioms teisës ðakoms, ir atski-
rø teisës institutø principø, bûdingø kuriam nors vienam teisës institutui. 
Taèiau yra ir principø, bendrų visai teisės sistemai – jie bendri visai siste-
mai todël, kad jø privalomumas deklaruojamas ir uþtikrinamas aukðèiau-
siu lygiu. Kadangi Lietuvos teisës sistemos pagrindas yra Konstitucija, šie 
principai negali nebūti pakylėti į konstitucinį lygmenį. 

Konstitucija apibûdinama ir traktuojama kaip ðalies „pagrindinis ásta-
tymas“. Tai toks teisës aktas, kuriam negali prieðtarauti joks kitas valsty-
bës vidaus teisës aktas. Pats konstitucijos buvimas liudija, jog tarp visø 
valstybës viduje galiojanèiø teisës normø yra grieþta hierarchija. Net jei 
galima ginèytis dël ávairiø kitø teisës aktø teisinës galios, vis tiek neabejo-
jama, kad jie visi turi neprieðtarauti konstitucijai. Konstitucionalizmo 
idëja natûraliai átvirtina normatyvizmo idëjà, jog visos teisës normos turi 
sudaryti nuoseklià ir darnià hierarchinę sistemà. 

Ðiuo poþiûriu Lietuvos Respublikos Konstitucija – jokia iðimtis. Kons-
titucijos 7 str. 1 d. nustatyta, kad „negalioja joks ástatymas ar kitas aktas, 
prieðingas Konstitucijai“. Ði nuostata reiðkia, kad Konstitucija yra aukð-
èiausià teisinæ galià turintis teisës aktas, grindþiantis ðalies teisës sistemà. 
Visi kiti teisës aktai turi atitikti Konstitucijà (Lietuvos Respublikos Kons-
titucinio Teismo 1994 m. vasario 14 d. nutarimas). Konstitucijoje átvirtin-
tos pagrindinës teisinio reguliavimo nuostatos, ji sudaro ástatymø leidy-
bos pagrindà (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. gegu-
þës 29 d. nutarimas). 

Taèiau Konstitucija, bûdama visos teisës sistemos pagrindas, jokiu 
bûdu nëra laikytina „kodeksø kodeksu“, ástatymø sàvadu, kuriame visi 
konstitucinæ reikðmæ turintys visuomeniniai santykiai turi ar gali bûti de-
taliai reguliuojami, juolab „klasikinës“ trinarës struktûros normomis. 
Konstitucijoje átvirtinti principai, kuriø privalu laikytis ir kuriant teisæ, ir 
jà realizuojant. Ástatymø leidëjas, kiti teisëkûros subjektai paprastai turi 
diskrecijà konkretinti ir detalizuoti Konstitucijos nuostatas, taip pat tei-
siðkai reguliuoti santykius, kurie Konstitucijoje tiesiogiai nëra reglamen-
tuojami. Svarbu, kad tai darydami jie neperþengtø Konstitucijoje nubrëþ-
tø jø diskrecijos ribø, nepaþeistø konstituciniø principø. 

Tad yra pagrindo á Konstitucijà þvelgti kaip á pamatiniø, visà teisës si-
stemà grindþianèiø, principø „rinkiná“. Ðie principai sukonkretinami ávai-
riø teisës ðakø normose, bet jø konstitucinis átvirtinimas reiðkia, kad jais 
grindþiama visa teisës sistema, kad jokia teisës norma, kad ir kokiame 
teisës akte ji bûtø suformuluota, negali jiems prieðtarauti. Konstitucijos 7 
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str. 1 d. ásakmiai nustatyta: „Negalioja joks ástatymas ar kitas aktas, prieð-
ingas Konstitucijai“. 

Bet ar Konstitucija – tai tik principø „rinkinys“? Á ðá klausimà galima 
atsakyti dvejopai. 

Viena vertus, daug Konstitucijos nuostatø formuluojamos taip, kad 
pagal jau cituotà H. L. A. Harto principø skirtumo nuo normø apibûdi-
nimà gali bûti priskiriamos ne principams, bet normoms: jos yra tikslios, 
grieþtai apibrëþtos, jos ne tiek átvirtina siekius, kiek sunormina, aiðkiai 
reglamentuoja visuomeninius santykius, pagaliau, jos ne pagrindþia, pa-
teisina ar paaiðkina kitas, jas iðreiðkianèias normas, bet paèios sukonkre-
tina tam tikras bendresnes nuostatas, kurios neabejotinai yra principai. 
„Valstybës sienos gali bûti keièiamos tik Lietuvos Respublikos tarptauti-
ne sutartimi, kai jà ratifikuoja 4/5 visø Seimo nariø“ (10 str. 2 d.). „Nusi-
kaltimo vietoje sulaikytas asmuo per 48 valandas turi bûti pristatytas á 
teismà, kur sulaikytajam dalyvaujant sprendþiamas sulaikymo pagrástu-
mas. Jeigu teismas nepriima nutarimo asmená suimti, sulaikytasis tuojau 
pat paleidþiamas“ (20 str. 3 d.). „Informacija apie privatø asmens gyve-
nimà gali bûti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal ásta-
tymà“ (22 str. 3 d.). „Negalima drausti pilieèiui gráþti á Lietuvà“ (32 str. 3 
d.). „Pilieèiai, kuriems rinkimø dienà yra sukakæ 18 metø, turi rinkimø 
teisæ“ (34 str. 1 d.). „Masinës informacijos cenzûra draudþiama“ (44 str. 1 
d.). „Seimà sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ket-
veriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimø teise ir 
slaptu balsavimu“ (55 str. 1 d.). „Pirmàjá po rinkimø Seimo posëdá prade-
da vyriausias pagal amþiø Seimo narys“ (66 str. 2 d.). „Referendumu pri-
imtà ástatymà ar kità aktà ne vëliau kaip per 5 dienas privalo pasiraðyti ir 
oficialiai paskelbti Respublikos Prezidentas“ (71 str. 3 d.). „Jeigu pirma-
laikiai Respublikos Prezidento rinkimai skelbiami jo antrosios kadencijos 
metu, tai esamas Respublikos Prezidentas gali bûti iðrinktas tik likusiam 
antrosios kadencijos laikui“ (87 str. 4 d.). „Teisëjais Lietuvoje gali bûti tik 
Lietuvos Respublikos pilieèiai“ (112 str. 1 d.). „Ministrà laikinai gali pa-
vaduoti tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybës narys“ (98 
str. 2 d.). „Svarstydamas biudþeto projektà, Seimas gali didinti iðlaidas tik 
nurodydamas ðiø iðlaidø finansavimo ðaltinius. Negalima maþinti ástaty-
mø numatytø iðlaidø, kol tie ástatymai nepakeisti“ (131 str. 2 d.). „Nepa-
prastosios padëties ar karo metu Konstitucija negali bûti taisoma“ (147 
str. 2 d.). Nors ir nëra sukonstruotos pagal trinaræ normos schemà (hipo-
tezë + dispozicija + sankcija), ðios nuostatos, be abejonës, formuluoja-
mos tarsi normos, o kadangi kai kurie normos elementai (pvz., sankcija) 
paprastai bûna kitose teisinio teksto (ðiuo atveju Konstitucijos) vietose, o 
kartais apskritai tik menama, iðvedama ið kitø teiginiø loginiø operacijø 
keliu, – ir laikytinos normomis (jei priimtume poþiûrá, kad normos ele-
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mentø nebûtinai turi bûti trys, tai dar labiau palengvintø tokiø nuostatø 
traktavimà kaip normø). 

Dar daugiau, visos ðios normos tam tikru bûdu iðreiðkia ir sukonkreti-
na tam tikrus konstitucinius principus. Pvz., norma, kad Seimà sudaro 
Tautos atstovai – 141 Seimo narys, iðreiðkia ir sukonkretina konstituciná 
principà, kad pilieèiai turi teisæ dalyvauti valdant savo ðalá ir tiesiogiai, ir 
per demokratiðkai iðrinktus atstovus (33 str. 1 d.); já iðreiðkia ir sukonkre-
tina ir norma, kad pilieèiai, kuriems rinkimø dienà yra sukakæ 18 metø, 
turi rinkimø teisæ. Be to, daþnai ne tik vienà konstituciná principà skirtin-
gais aspektais iðreiðkia ir sukonkretina kelios konstitucinës normos, bet 
ta pati konstitucinë norma sukonkretina ne vienà, o kelis tarp savæs susi-
jusius principus. Antai norma, kad nusikaltimo vietoje sulaikytas asmuo 
per 48 valandas turi bûti pristatytas á teismà, kur sulaikytajam dalyvaujant 
sprendþiamas sulaikymo pagrástumas, sukonkretina net kelis konstituci-
nius principus – kad þmogaus laisvë nelieèiama (20 str. 1 d.), kad niekas 
negali bûti savavaliðkai sulaikytas arba laikomas suimtas ir kad niekam 
neturi bûti atimta laisvë kitaip, kaip tokiais pagrindais ir pagal tokias pro-
cedûras, kokias yra nustatæs ástatymas (20 str. 2 d.), kad asmeniui, kuris 
átariamas padaræs nusikaltimà, ir kaltinamajam nuo jø sulaikymo arba 
pirmosios apklausos momento garantuojama teisë á gynybà, taip pat ir 
teisë turëti advokatà (31 str. 6 d.), kad asmuo, kaltinamas padarius nusi-
kaltimà, turi teisæ, kad jo bylà vieðai ir teisingai iðnagrinëtø nepriklauso-
mas ir beðaliðkas teismas (31 str. 2 d.), taip pat kad draudþiama versti 
duoti parodymus prieð save, savo ðeimos narius ar artimus giminaièius 
(31 str. 3 d.). Ðie principai savo ruoþtu taip pat turi ir normatyvumo krûvá. 
Jie yra privalomi. 

Tad Konstitucija apima ir principus, ir normas; konstituciniai principai 
ir konstitucinës normos tarp savæs glaudþiai susijæ. Iðties, daþnai sunku 
nubrëþti takoskyrà, aiðkià ribà, kurios nuostatos laikytinos principais, o 
kurios normomis. Yra Konstitucijoje nuostatø, neabejotinai traktuotinų 
kaip principai (kaip antai 38 str. 1 d. nuostata, kad ðeima yra visuomenës 
ir valstybës pagrindas), yra tokiø, kurios aiškiai laikytinos normomis (pvz.: 
66 str. 2 d. nuostata, kad pirmàjá po rinkimø Seimo posëdá pradeda vy-
riausias pagal amþiø Seimo narys), bet kaþkur tarp jø yra ir tokiø, kurios 
gali būti traktuojamos ir kaip principai, ir kaip normos – jos formuluojamos 
bendrais bruoþais, apibendrina keletà Konstitucijos nuostatø, bet tuo 
paèiu metu jas iðreiðkia ir sukonkretina tam kitos konstitucinës nuosta-
tos. Viena tokia nuostata, koncentruojanti visų kitø Konstitucijos nuosta-
tø turiná, yra 1 str.: „Lietuvos valstybë yra nepriklausoma demokratinë 
respublika“. Neatsitiktinai Lietuvos Respublikos Konstitucinio ástatymo 
„Dël Lietuvos valstybës“ (kuris yra Konstitucijos sudedamoji dalis) 1 
straipsnyje nustatyta: „Teiginys „Lietuvos valstybë yra nepriklausoma 
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demokratinë respublika“ yra Lietuvos Respublikos konstitucinë norma ir 
pamatinis valstybës principas“. Taigi – ir norma, ir principas1. 

Kita vertus, á Konstitucijà galima þvelgti ne tik kaip á „principø bei 
normø rinkiná“, tai bent kaip á „visø pirma principø rinkiná“. Daugelis 
konstitucinës teisës normø drauge yra ir tam tikrø teisës ðakø normos 
(arba normos, bendros kelioms teisës ðakoms). Antai jau minëta Konsti-
tucijos 20 str. 3 d. nuostata, kad nusikaltimo vietoje sulaikytas asmuo per 
48 valandas turi bûti pristatytas á teismà, kur sulaikytajam dalyvaujant 
sprendþiamas sulaikymo pagrástumas, yra ir baudþiamojo proceso teisës 
pamatinë norma; iðties, ji pakartojama (ir iðplëtojama) Baudþiamojo pro-
ceso kodekso 1041 ir 1042 str., o Lietuvos Respublikos ástatymo dël Lietu-
vos Respublikos Konstitucijos ásigaliojimo tvarkos 8 str. netgi nustatyta, 
kad Konstitucijos 20 str. 3 d. nuostatos „pradedamos taikyti nuo tada, kai 
bus suderinti Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso ástatymai su ðia 
Konstitucija“. Konstitucijos 129 str. suformuluota nuostata, kad biudþe-
tiniai metai prasideda sausio 1 dienà ir baigiasi gruodþio 31 dienà – tai ir 
finansø teisës pamatinë norma, pakartota ir iðplëtota Biudþetinës sanda-
ros ástatymo 1 str. Þinoma, kiekvienàsyk galima kelti klausimà, ar ástaty-
mø leidëjas, sukonkretindamas konstitucinæ normà, neiðkreipë jos turi-
nio, neperþengë jam Konstitucijos nubrëþtø ribø, nevirðijo savo galiø; 
pagal Konstitucijà tai nustatyti gali tik Konstitucinis Teismas. Taèiau 
ðiuokart svarbu kitkas: tam tikros teisës normos, bûdamos konstitucinës, 
kartu yra ne tik konstitucinės teisės, bet ir tam tikrų teisės šakų normos. Jos 
fundamentalios, nes átvirtintos Konstitucijoje. Jos grindþia tas teisës ða-
kas. Pagal savo teisinæ galià jos yra „iðkeltos virð“ kitø ðiø ðakø normø. 
Bet savo turiniu, dalyku – reguliuojamais visuomeniniais santykiais – jos 
priskirtinos toms teisës ðakoms, kurios reguliuoja atitinkamus teisinius 
santykius – administracinius, baudþiamojo proceso, finansø ir t.t. 

Èia galima paklausti: o kaipgi normos, reguliuojanèios tokius santy-
kius, kuriø nereguliuoja minëtos teisës ðakos? Negi konstitucinës teisës 
normos neturi tik joms bûdingo reguliavimo dalyko, netapataus kitø tei-
sës ðakø reguliavimo dalykui? Argi konstitucinës teisës normos, nusta-
tanèios valstybës ekonominës santvarkos pagrindus, reglamentuojanèios 
rinkimus, tiesioginës demokratijos ágyvendinimà, valdþiø (Seimo, Res-
publikos Prezidento, Teismo) santykius ir t.t., tuo paèiu metu yra ir kokiø 
nors kitø teisës ðakø normos? Jei taip, kokios (ar kokiø)? 

Atsakant á ðá klausimà prisimintina valstybinės teisės sàvoka, ðiandien, 
                                            

1 Tai, kad Konstitucijoje raðoma „valstybës principas“, nereiðkia, jog tas pats teiginys në-
ra traktuotinas ir kaip konstitucinis, t.y. teisës, principas – viena vertus, dël to, kad tai yra 
Konstitucijos teiginys, antra vertus, dël to, kad teisinëje valstybëje, kurios siekis átvirtintas 
Konstitucijos preambulëje, valstybës sàranga ir funkcionavimas negali bûti grindþiami kit-
kuo nei teise – ðiuo atveju tiesiogiai ið Konstitucijos kylanèia teise. 
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deja, beveik iðstumta ið akademinës apyvartos. Neretai cituojama M. 
Römerio pozicija, kad valstybinë teisë – tai „valstybës teisë“, nesutam-
panti su ávairiø kitø socialiniø (t.y. nevalstybiniø) junginiø (pvz.: baþny-
èios) teise ir jai prieðprieðintina. Tai, kà ðiandien vadiname konstitucine 
teise, M. Römeris laikë valstybinës teisës, traktuojamos kaip „valstybës 
teisë“, dalimi, todël, sekant juo, tiksliausias mûsø nagrinëjamos discipli-
nos apibûdinimas bûtø valstybinė konstitucinė teisė. Èia terminas valstybi-
nė reikðtø tai, kad ði teisë yra nustatyta (sukurta) valstybës (tad, grieþtai 
tariant, valstybinë teisë apima ir tai, kas vadinama administracine, bau-
dþiamàja, netgi civiline teise), o terminas konstitucinė – kad ðios teisës 
normos ir principai yra pamatiniai, fundamentalûs, grindþiantys kitø vals-
tybinës (t.y. „valstybës“) teisës ðakø normas ir principus (ðitaip supran-
tamà konstitucinę teisæ turi ir kitos – nevalstybinës, M. Römerio þodþiais 
tariant, „avalstybinës“ – teisës ðakos). Konstitucinë teisë ir valstybinë 
teisë, M. Römerio manymu, nëra tas pats: konstitucinë (arba valstybinė 
konstitucinė) teisë yra valstybinës teisës pagrindas1. 

Iðties, poþiûris nuoseklus ir logiðkas. Bet reikia turëti galvoje ir kità, 
ne maþiau svarbià, aplinkybæ. Bene visà XX a. Lietuvoje valstybine teise 
tradiciðkai vadinama ta teisës šaka, kurios normos reglamentuoja aukð-
èiau minëtus santykius – ypaè susijusius su valstybës valdþios institucijø 
formavimu ir jø funkcionavimu. Ðiuo pagrindu valstybinæ teisæ nesunku 
skirti nuo kitø teisës ðakø. Paprastai tariant, pagal ðià valstybinës teisës 
sampratà valstybinë teisë yra tai, kas nėra baudþiamoji, administracinë, 
civilinë, darbo teisë ir t.t. Lietuvai paskutiniajame XX a. deðimtmetyje 
patyrus tai, kà vengrø mokslininkas ir teisëjas I. Vörös’as pavadino „kon-
stituciniu renesansu“2, valstybinės teisės pavadinimas kaþkaip be jokio 
pasiprieðinimo uþleido vietà konstitucinės teisės pavadinimui. Ir nenuo-
stabu: tegu ir ne visuomet pagrástai kaltinama pernelyg dideliu valstybës 
sureikðminimu, etatizmu, valstybinë teisë itin akcentavo ðiø santykiø re-
guliavimà ne tik Konstitucija, bet pirmiausia ástatymais, net poástatymi-
niais aktais, suplakdama á krûvà konstitucinæ ir statutinæ teisæ, konstitu-
ciná ir statutiná reguliavimo lygmenis, „aiðkindama“ konstitucinius princi-
pus ir Konstitucijos normas pagal tai, kaip jie konkretinami ir plëtojami 
þemesnës galios teisës aktuose, pabrëþdama Konstitucijos kaip „pagrin-
dinio ástatymo“ statusà, ir taip pat, gal ir netyèia, ignoruodama jos kaip 
„visuomenës sutarties“ pradà. Ðià tendencijà reikëjo stabdyti. Bet tokio 
stabdymo kaina buvo radikalus valstybinës teisës kaip autonomiðkos, 
                                            

1 Römeris M. Valstybë ir jos konstitucinë teisë. T. I. Valstybë. Vilnius: Pradai, 1995. P. 
316–318. 

2 Vörös I. Contextuality and Universality: Constitutional Borrowings on the Global Sta-
ge – The Hungarian View // University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, 1999. 
Vol. 1. No. 3. 
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skirtingos nuo kitø teisës ðakø teisës srities eliminavimas, jos vietà uþi-
mant konstitucinei teisei. 

Ar galima ðias dvi pozicijas – valstybinës teisës sampratà kaip visos 
valstybës sukurtos teisës ir valstybinës teisës sampratà kaip vienos iš vals-
tybës kuriamos teisës ðakø – suderinti? Tikriausiai taip. Neatsiþvelgti á M. 
Römerio konstatuotà konstitucinës ir valstybinës teisës esminá skirtumà 
taip pat neleistina, kaip ir á susiklosèiusià valstybinës teisës ir konstituci-
nës teisës pavadinimø vartosenos tradicijà. Valstybinë teisë – tai visø 
pirma „institucinë teisë“, t.y. valstybës kuriamos teisës ðaka, reglamen-
tuojanti santykius, susijusius su valdþios, kitø valstybës institucijø forma-
vimu ir funkcionavimu bei tarpusavio santykiais, politinës sistemos funk-
cionavimu, valstybës valdþios geografiniu sutvarkymu ir pan. Ðitaip su-
prantamos valstybinës teisës normos, kaip ir bet kurios kitos teisës ðakos 
normos, taip pat gali bûti pakylëtos á konstituciná lygmená – tad tam tikros 
konstitucinës normos yra ir valstybinës („institucinës“) teisës normos. 
Bet, grieþtai tariant, „institucinës teisës“ sàvoka nëra visiðkai tiksli ir ne-
atstoja ðimtu procentø valstybinës teisës, nes kai kurios santykiø grupës, 
tradiciðkai priskiriamos valstybinei teisei, kaip antai pilietybës santykiai, 
vargu ar gali bûti be iðlygø priskiriamos „instituciniams“ santykiams1. 

Þinoma, ið principo nëra negalima valstybinës teisës traktuoti ir kaip 
konstitucinës teisës dalies, t.y. visumos tø konstitucinës teisës principø ir 
normø, kurios reguliuoja valstybës institucijø formavimo ir funkcionavi-
mo bei valdþios sutvarkymo santykius. Kodël gi ne? Tokiu atveju galima 
teigti, kad konstitucinë teisë gali bûti traktuojama „plaèiàja prasme“ – 
kaip apimanti visà konstituciná reguliavimà plius santykiø, susijusiø su 
valstybës institucijø formavimu ir funkcionavimu bei valdþios sutvarkymu 
reguliavimà þemesnës galios teisës aktais (ástatymais ir kt.), kartu palie-
kant erdvæ „siauresnei“ konstitucinës teisës sampratai – kaip á konstitu-
ciná lygmená pakylëtø principø ir normø sistemos. Dëstymo poþiûriu tai 
netgi patogu: vietoje „atskirø“ konstitucinës ir valstybinës teisës kursø 
pakanka vieno, pavadinto „Konstitucinë teisë“. 

Bet ðis dvilypumas patogus tik ið pirmo þvilgsnio. Jis „iðplauna“ tai, 
kas konstitucinëje teisëje yra esmiø esmë, – jos principø fundamentalu-
mà. „Konstitucinë teisë plaèiàja prasme“ – tai ne teisës sistemos, jos hie-
rarchinës struktûros giluminio paþinimo, bet akademinio patogumo su-
metimø padiktuoto susitarimo rezultatas. Ðiuo poþiûriu tokia „konstitu-
cinës teisës plaèiàja prasme“ samprata yra pateisinama. 

Bet paþymëtina ir tai, kad  Konstitucijos paskirtis – bûti virð visø teisës 
ðakø. Jei visa valstybinë teisë pakylëjama á konstitucinës teisës lygmená, 
                                            

1 Institucinës teisës sàvoka vartojama, pvz., Europos teisëje (apibûdinant Europos insti-
tucijø formavimà ir funkcionavimà), bet ten ir reguliuojamø santykiø apimtis (reguliavimo 
dalyko poþiûriu) yra siauresnë. 
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ávairiø þemesnës nei Konstitucija teisinës galios aktø jau negalima trak-
tuoti kaip valstybinës teisës ðaltiniø. Jeigu valstybinë teisë – tik dalis kon-
stitucinës teisës (juolab „kitas“ konstitucinës teisës pavadinimas), tai kaip 
bûtø galima motyvuoti, tarkime, ástatymø priskyrimà jos ðaltiniams? Ásta-
tymai gali konkretinti Konstitucijos nuostatas, bet ne jas pakeisti. Ne 
Konstitucija „galioja pagal ástatymà“, bet ástatymai turi atitikti konstitu-
cinius principus ir Konstitucijos normas. Ne ástatymai reguliuoja konsti-
tucinius santykius – prieðingai, jie turi reguliuoti ávairius visuomeninius 
santykius, nenukrypdami nuo konstituciniø orientyrø. Konstituciniais tam 
tikri visuomeniniai santykiai tampa ne todël, kad jie yra sureguliuoti ásta-
tymais, priskirtais konstitucinës teisës „ðakai“ (kaip, pvz., darbo teisiniai 
santykiai yra tokie todël, kad juos reguliuoja darbo ástatymai), bet todël, 
kad jø teisinio sureguliavimo svarba yra tokia didelë, jog suverenios va-
lios reiðkëjas, Tauta, apsisprendë juos sureguliuoti aukðèiausios galios 
teisës akte – Konstitucijoje. 

Ið èia seka svarbi iðvada. Konstitucinë teisë kaip „teisë virð visø teisës 
ðakø“, neiðskiriant në valstybinës, neturi kito ðaltinio – tik Konstitucijà. 
(Ðá teiginá vëliau reikës patikslinti.) Ji yra visų teisës ðakø, visų kitų teisës 
aktø matas. 

Tuo tarpu gaji yra tradicija Konstitucijà komentuoti, aiðkinti, interp-
retuoti remiantis ne ja paèia, ne paèios Konstitucijos logika, ne jos prin-
cipø sklaida ir tarpusavio ryðiais, bet ástatymais ir kitais aktais, sukonkre-
tinanèiais Konstitucijos nuostatas. Antai Konstitucijos 22 str. 1 d. nuosta-
ta, kad þmogaus privataus gyvenimas nelieèiamas, komentuojama re-
miantis Visuomenës informavimo ástatymu, Civiliniu kodeksu, Santuokos 
ir ðeimos kodeksu, Þmoniø uþkreèiamøjø ligø profilaktikos ir kontrolës 
ástatymu, Psichikos sveikatos prieþiûros ástatymu, Socialinës bei psicholo-
ginës reabilitacijos taikymo laikinuoju ástatymu, Operatyvinës veiklos 
ástatymu, Organizuoto nusikalstamumo uþkardymo ástatymu, Kardomojo 
kalinimo ástatymu1; 35 str. 1 d. nuostata, kad pilieèiams laiduojama teisë 
laisvai vienytis á bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei ðiø tikslai ir 
veikla nëra prieðingi Konstitucijai ir ástatymams, komentuojama remian-
tis Politiniø partijø ir politiniø organizacijø ástatymu, Visuomeniniø or-
ganizacijø ástatymu, Profesiniø sàjungø ástatymu, Religiniø bendruome-
niø ir bendrijø ástatymu, Asociacijø ástatymu2; 36 straipsnio 1 dalies nuo-
stata, kad negalima drausti pilieèiams rinktis be ginklo á taikius susirin-
kimus, komentuojama remiantis Politiniø partijø ástatymu, Susirinkimø 
ástatymu3; ir t.t. Tokia kompaktiðka, susisteminta informacija apie konsti-
                                            

1 Jovaišas K. (ats. red.). Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras. 1 d. Vilnius, 
JpÁ, 2000. P. 163–164. 

2 Ibid. P. 292–296. 
3 Ibid. P. 299–302. 
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tuciná pripaþinimà ágavusiø santykiø reguliavimà ávairios teisinës galios 
aktais, be abejo, yra svarbi ir naudinga, bet tai – ne konstitucinë teisë, o 
valstybinës ir kitos teisës ðakos. Gi konstitucinës teisës poþiûriu, ne Kons-
titucija turi bûti komentuojama remiantis ástatymais, bet ástatymai turi 
bûti komentuojami remiantis Konstitucija. Tik tai uþtikrintø galimybæ 
ástatymus vertinti „ið Konstitucijos aukðtumos“, þvelgti á Konstitucijà kaip 
á teisës sistemos virðûnæ. 

Taigi konstitucinë teisë nuo teisës ðakø kokybiðkai skiriasi „aukðèio“ 
dimensija, tuo, kad ji yra visų jø pamatas. Formaliai konstitucinæ teisæ 
iðskiria jos principø ir normø virðenybë, jø ðaltinio teisinë galia. O teisës 
ðakos viena nuo kitos skiriasi pagal tai, kokius santykius ir kokiu bûdu 
reguliuoja jø normos, t.y. pagal reguliavimo dalykà ir metodà. Konstituci-
nė teisė nėra teisės šaka, lygiareikðmë administracinei teisei, civilinei tei-
sei, darbo teisei, baudþiamajai teisei ir kt. Kaip Konstitucija yra visos tei-
sës, visos teisës sistemos pamatas, taip ir konstitucinë teisë yra visų teisės 
šakų (valstybinës, administracinës, baudþiamosios, darbo ir kt.) pagrin-
das. Konstitucinës normos „dvilypës“ – tai pamatinës, fundamentalios 
ávairiø teisës ðakø normos. 
 
 
 

1.5. Dar kartà apie konstitucinius principus ir  
       konstitucines normas 
 

Dabar prisiminkime jau cituotà teorinæ nuostatà, kad teisës norma ga-
li bûti iðdëstyta keliuose to paties akto straipsniuose „arba net ávairiuose 
ástatymuose ir juos papildanèiuose aktuose“ (þr. 206–207 psl.). Gal tai 
pasakytina apie civilinæ teisæ. Gal bût apie administracinæ. Tikriausiai 
apie darbo. Dar labiau tikëtina, kad apie finansø. Bet tikrai ne apie bau-
dþiamàjà ar baudþiamo proceso, nes pagal Konstitucijos 31 str. 4 d. 
bausmë gali bûti skiriama ar taikoma tik remiantis įstatymu, ne kokiu nors 
„ástatymus papildanèiu” (vadinasi, poástatyminiu) aktu. 

Ir tikrai jokiu bûdu ne apie konstitucinæ! Dël to, kad Konstitucija yra 
aukðèiausià teisinæ galià turintis ir ðiuo poþiûriu unikalus teisës aktas, iš 
principo negali būti, kad tos paèios konstitucinës normos elementai turëtø 
skirtingą teisinæ galià. Tai griautø paèià Konstitucijos sampratà, neigtø jos 
virðenybæ ir ardytø teisinio reguliavimo darnà. 

Konstitucinës teisës normos gali bûti nustatytos tik paèioje Konstitu-
cijoje ir niekur kitur. (Ir ðá teiginá dar teks papildomai paaiðkinti.) Bet, 
kaip minëjome, toli graþu ne visos Konstitucijos nuostatos ne tik teksto, 
bet ir logikos poþiûriu gali bûti traktuojamos kaip normos, ne visose jose 
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galima aptikti net dispozicijà. Ir vis dëlto kaip neatskiriami Konstitucijos 
elementai ðios nuostatos yra ir privalomos, ir fundamentalios. Kokios tai 
nuostatos? Tai yra konstituciniai principai. 

Reikia pasakyti, kad teisës teorijoje seniai buvo „rastas“ bûdas vadinti 
normomis net tuos teisinës materijos elementus, kuriems, atrodo, nor-
mos titulas niekaip nelimpa. Visiðkai aiðkios vadinamosios reguliacinës ir 
apsauginës normos, atitinkamai reguliuojanèios visuomeninius santykius 
arba juos sauganèios. Bet jei teisës akte suformuluota ne reguliacinë ar 
apsauginë norma, o, tarkime, sàvokos apibrëþimas, tokia nuostata kaþko-
dël vadinama „norma–apibrëþimu“ (arba „definityviàja norma“). Jeigu 
nurodoma, koks teisiniø santykiø dalyviø elgesys pageidautinas, bet ne-
nustatyta, kad ðis elgesys grieþtai privalomas, tokia nuostata paskelbiama 
„rekomendacine norma“. Jeigu tas ar „dar labiau“ pageidaujamas elgesys 
yra dar ir skatinamas, kalbama apie „skatinamàjà normà“. O jei nuosta-
tos privalomumas nekelia abejoniø, bet vis dëlto joje nëra aiðkiai sufor-
muluotos elgesio taisyklës, ji vadinama „deklaratyviàja norma“, kuri savo 
ruoþtu gali bûti arba „norma–tikslas“, arba „norma–uþdavinys“, arba 
„norma–principas“. 

Stop. Norma–principas? Ar galima normà ir jà kreipiantá pradà, elge-
sio taisyklæ ir teisës sistemà grindþianèià pamatinæ nuostatà jungti á vienà 
kategorijà? Ar gali bûti, kad taisyklë ir tai, kas diktuoja, nuo kokiø stan-
dartø ði taisyklë neturi nukrypti, bûtø tas pats? Kaþkas èia ne taip. Jeigu 
Konstitucijos nuostatà, kurioje átvirtintas tam tikras principas, sukonkre-
tina kitos Konstitucijos normos, tai tuose pačiuose Konstitucijos teksto 
elementuose (straipsniuose, jø dalyse) yra iðreikðta ir norma, ir principas. 
Norma – kadangi nustatoma elgesio taisyklë, o principas – kadangi dik-
tuojamas minëtà bendràjà konstitucinæ nuostatà konkretinanèiø normø 
turinys. Bet tokia nuostata nėra „norma–principas“, t.y. ji nëra tam tikros 
ypatingos rûðies norma, kurios nebûtø galima priskirti reguliacinëms arba 
apsauginëms normoms. 

„Normos–principai“ – tai dirbtinis konstruktas, iðgalvotas, kad nerei-
këtø konstatuoti, jog teisë susideda ne tik iš normų (elgesio taisykliø), bet 
ir dar ið „kaþko“, t.y. ið principø. Toks poþiûris negriauna nei tos teorijos, 
pagal kurià principai yra uþ teisës, traktuojamos kaip normø sistema, ri-
bø, nei tos, pagal kurià jie drauge su normomis yra neatskiriama teisës 
dalis. Taèiau jis negali „sugyventi” su ta principø samprata, pagal kurià 
vieni ið jø tiesiogiai deklaruojami teisës aktuose, o kiti formuluojami 
„apibendrinant“ keliø teisës normø turiná. Juk gali bûti, kad apibendri-
nimo rezultatas bus principas, visai prieðingas tam, kuris buvo deklaruo-
tas, suformuluotas kaip „norma–principas“. 

Taigi konstituciniai principai yra konstitucinæ galià turinèios nuosta-
tos, kurios nëra formuluojamos kaip grieþtos elgesio taisyklës (nëra su-
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konstruotos kaip normos) ir nëra pagal reguliavimo dalykà bei metodà 
priskiriamos teisës ðakoms. Tai pamatinës nuostatos, diktuojanèios teisi-
nio reguliavimo turiná. Þinoma, principai negali absoliuèiai nulemti viso 
reguliavimo turinio jau vien dël to, kad suformuluoti ganëtinai plaèiai; 
todël ástatymø leidëjas, kiti teisëkûros subjektai paprastai turi plaèià disk-
recijà juos konkretinti ir plëtoti þemesnës galios teisës aktuose. 

Konstituciniø principø negalima tapatinti su konstitucinëmis normo-
mis, jei Konstitucija susidëtø tik ið normø, konstitucinë teisë bûtø tik ávai-
riø teisës ðakø kai kuriø normø, kurioms pripaþástama aukðtesnë teisinë 
galia, samplaika. Ar bûtø tada apskritai prasmë kalbëti apie konstitucinæ 
teisæ kaip apie vientisà, nuoseklià, logiðkai suderintà, neprieštaringą si-
stemà? Kokià prasmæ tada turëtø Konstitucijos 6 str. 1 d. postulatas, kad 
Konstitucija yra vientisas aktas? 
 
 
 
 
2 poskyris 
PIRMINIAI, SUDËTINIAI IR IÐVESTINIAI  
KONSTITUCINIAI PRINCIPAI 
 
 
 
2.1. Konstituciniø principø sistemos problema 
2.2. Pirminiai principai 
2.3. Sudëtiniai principai 
2.4. Iðvestiniai principai 
2.5. Konstitucinë doktrina ir konstitucinë jurisprudencija 
 
 
 
2.1. Konstituciniø principø sistemos problema 
 

Konstituciniø principø sampratos aiðkinimasis davë ganëtinai nelauk-
tà rezultatà. Jis skatina permàstyti paplitusià normatyvistinæ teisës sam-
pratà, kurioje tarp þodþiø teisė ir teisės normos dedamas lygybës þenklas. 
Teisë (bent konstitucinë teisë) susideda ne tik ið normø, bet ir ið princi-
pø. Kita vertus, korekcijos reikalauja ir konstitucinës teisës samprata: 
pastaraisiais metais „iðpopuliarëjæs“ konstitucinës teisës pavadinimas 
nelaikytinas tik anksèiau plaèiai vartotos valstybinës teisës sàvokos pakai-
talu, nes ir valstybinë, ir konstitucinë teisë randa savo vietà visoje teisës 
ávairovëje ir turi potencijos harmoningai koegzistuoti taip, kaip koegzis-
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tuoja konstitucinë teisë ir baudþiamoji teisë, konstitucinë teisë ir darbo 
teisë, konstitucinë teisë ir administracinë teisë ir t.t. Ðios korekcijos nëra 
mûsø dëstymo pagrindinis tikslas, taèiau konstitucinëje teisëje (galbût 
labiau nei kurioje nors kitoje teisës srityje), nagrinëjant klausimus, ið pa-
þiûros tik ið tolo susijusius su teisës teorija, vis tiek susiduriame su ben-
draisiais teisës ir jos sistemos sampratos klausimais. 

Tai pasakytina ir apie konkreèiø konstituciniø principø analizæ. Jau 
buvo cituota Konstitucijos nuostatø, kurios pagrástai gali bûti traktuoja-
mos kaip konstituciniai principai, nors daþna jø turi ir normatyvumo krû-
vá. Bet iðvardyti konkrečiai, juolab „surûðiuoti“, konstitucinius principus – 
iðties keblus uþdavinys. Kaip atskirti vienà principà nuo kito, ypaè turint 
galvoje, kad jie daþnai susipynæ ne tik tarp savæs, bet ir su juos konkreti-
nanèiomis Konstitucijos normomis? Konstitucijos 37 str. nustatyta, kad 
pilieèiai, priklausantys tautinëms bendrijoms, turi teisæ puoselëti savo 
kalbà, kultûrà ir paproèius, o 45 str. 1 d. – kad pilieèiø tautinës bendrijos 
kultûros reikalus, ðvietimà, labdarà, savitarpio pagalbà tvarko savaran-
kiðkai. Kas tai – du atskiri principai? Ar vienas ið jø yra „bendresnis“ kito 
atþvilgiu ir já apima, o antrasis logiðkai iðvedamas ið pirmojo? Jei taip, 
kuris yra „pirmasis“, o kuris „antrasis“? O gal tai dvi nuostatos, reiðkian-
èios koká nors bendresná principà, nors tiesiogiai nesuformuluotà, bet 
logiðkai iðvedamà ið viso Konstitucijos teksto? Jei taip, koká? Na, o jei jis 
suformuluotas Konstitucijoje, tai – kur? Ar tai, tarkime, galëtø bûti tau-
tinës santarvës puoselëjimas Lietuvos þemëje, minimas Konstitucijos 
preambulëje? Pagaliau, turint galvoje, kad cituotose nuostatose átvirtin-
tos ir normos (nes ásakmi nuoroda á pilieèiø ir tautiniø bendrijø teises 
reiðkia, kad Konstitucijoje átvirtinta norma, pagal kurià ðie subjektai turi 
teises, o kiti subjektai – pareigà gerbti ðias teises ir jø nepaþeisti), galbût 
apskritai nëra pagrindo kalbëti, kad ðiose nuostatose yra formuluojamas 
koks nors principas – tik normos? 

Tai tik vienas pavyzdys, liudijantis, kad nepakanka vien teoriðkai sam-
protauti apie konstituciniø principø buvimà. Juos reikia ávardyti ir, jei 
ámanoma, tipologizuoti (klasifikuoti, „rûðiuoti“). Bet, jei Konstitucija, 
tegu apimanti ir normas, turi „tiek daug“ principø, kurie savaime nëra 
normos, gali bûti, kad visų ðiø principø analizë bus tolygi visos konstituci-
nės teisės („siauràja prasme“) problematikos dëstymui. Kokia prasmë 
tokiu atveju atskirà temà skirti konstituciniams principams? Kam kartotis? 

Kita vertus, dël bet kurios teisinës materijos „susidvejinimo“ á normas 
bei principus ir á teisiná tekstà (ðis susidvejinimas teisës teorijoje vadina-
mas skirtumu tarp teisës ir ástatymo) konstituciniø principø iððifravimas ið 
Konstitucijos teksto formuluoèiø galimas tik aiðkinimo, loginio abstraha-
vimo bûdu. Èia slypi intriga: aiðkinimø gali bûti daug, iðties ne maþiau nei 
aiðkintojø. Kuris aiðkinimas teisingiausias, jei toks apskritai yra? 
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Taigi dar net nepradëjus konkreèiai vardyti konstituciniø principø 
matyti, kad tai ne tik nelengvas uþdavinys, bet kad gali bûti ir taip, jog 
joks rezultatas nebus visiðkai patenkinamas. Vis dëlto, jei apskritai pra-
sminga kalbëti apie toká teisiná reiðkiná, kaip konstituciniai principai, ne-
galima sustoti pusiaukelëje. Juos reikia ávardyti. 

Teoriðkai konstruodami konstituciniø principø sistemà, pradëkime 
nuo vyraujanèios jø sistemos sampratos, prisiminkime, kokia yra jau susi-
klosèiusi jø ávardijimo ir klasifikavimo tradicija. Lietuvos aukðtosiose tei-
sës mokyklose dëstant apie konstitucinius principus, jø sistema konstruo-
jama pagal du kriterijus: kaip tam tikri principai iðreikðti (suformuluoti) 
Konstitucijos tekste, ir (reèiau) kokiu mastu jie kreipia teisës sistemà, 
lemia teisinio reguliavimo turiná. 

Pirmas kriterijus: principai diferencijuojami pagal tai, ar jie „apibrëþti 
aiðkiai ir tiesiogiai átvirtinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos normose 
(normos–principai)“, ar jie „tiesiogiai nedeklaruojami, taèiau iðplaukia ið 
bendrosios Konstitucijos normø prasmës“1. Apie vadinamàsias „normas–
principus“ jau buvo raðyta, èia beveik nëra ko pridurti. Bet pats nurody-
tas skirtumas yra svarbus. Iðties, vieni principai yra deklaruojami tiesio-
giai, o kiti gali bûti iðvedami ið tø principø, kurie yra „deklaruojami tie-
siogiai“ (kokiu keliu tai vyksta, bus aptarta toliau). Dvi èia nurodytas 
principø rûðis pavadinkime pirminiais ir išvestiniais konstituciniais princi-
pais. Iðsyk reikia pasakyti, kad, be jø, yra ir dar viena principø rûðis – su-
dėtiniai principai. Bet apie viskà ið eilës. 
 
 
2.2. Pirminiai principai 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 str. nuostatoje, kad þmogaus 
teisës ir laisvës yra prigimtinës, átvirtintas „tiesiogiai deklaruojamas“ 
principas – þmogaus teisiø ir laisviø prigimtinio pobûdþio pripaþinimo 
principas (trumpiau – þmogaus prigimtiniø teisiø principas). Jis yra pir-
minis, nes nëra iðvedamas ið jokio kito konstitucinio principo: norint sa-
kyti, jog þmogaus prigimtiniø teisiø principas yra Lietuvos Respublikos 
konstitucinis principas, nereikia nieko aiðkinti – tik nurodyti Konstituci-
jos nuostatà, kurioje ðis principas átvirtintas. Minëto principo tiesioginis 
ðaltinis yra Konstitucijos 18 str. Kad bûtø konstatuota, jog toks principas 
yra ir kad jis yra konstitucinis principas, pakanka tai parodyti, bet ne aið-
kinti. Clarus non sunt interpretanda – tai, kas akivaizdu, neaiðkinama (neá-
rodinëjama). 
                                            

1 Vaitiekienė E., Vidrinskaitė S. Lietuvos konstitucinës teisës ávadas. Vilnius: Justitia, 
2001. P. 28. 
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Yra pirminiø principø, átvirtintø tik vienoje Konstitucijos nuostatoje – 
jø buvimui konstatuoti, be nuorodos á ðià nuostatà, nieko daugiau. Tai 
minëtas þmogaus prigimtiniø teisiø principas, Lietuvos valstybës teritori-
jos vientisumo principas (10 str. 1 d.); valstybinës kalbos principas (14 
str.), nuosavybës nelieèiamumo principas (23 str. 1 d.), kai kurie kiti. Þi-
noma, jie gali bûti susijæ su kitomis Konstitucijos nuostatomis, kurios 
juos konkretina, iðryðkina jø tam tikrus aspektus, taikymo ribas. Pvz., 
konstitucinis þmogaus prigimtiniø teisiø principas susijæs su Konstitucijos 
preambulëje átvirtintais teisingumo, teisinës valstybës siekiais, su Konsti-
tucijos 6 str. 2 d. nuostata, kad kiekvienas savo teises gali ginti remdama-
sis Konstitucija, su Konstitucijos 28 str. nuostata, kad ágyvendindamas 
savo teises ir naudodamasis savo laisvëmis, þmogus privalo laikytis Lietu-
vos Respublikos Konstitucijos ir ástatymø, nevarþyti kitø þmoniø teisiø ir 
laisviø, su Konstitucijos 30 str. nuostata, kad asmuo, kurio konstitucinës 
teisës ar laisvës paþeidþiamos, turi teisæ kreiptis á teismà, ir t.t.; konstitu-
cinis nuosavybës nelieèiamumo principas – su 23 str. 2 d. nuostata, kad 
nuosavybës teises saugo ástatymai, su ðio straipsnio 3 d. nuostata, kad 
nuosavybë gali bûti paimama tik ástatymo nustatyta tvarka visuomenës 
poreikiams ir teisingai atlyginama, su minëtomis 28 ir 30 str. nuostatomis 
ir t.t. Bet ðios sàsajos nepaneigia jø kaip pirminiø principø pobûdþio: jei 
ðiø kitø nuostatø ir nebûtø, pakaktø vienos nuostatos minëtø principø 
buvimui konstatuoti. 

Kiti pirminiai principai átvirtinti ne vienoje, o keliose Konstitucijos 
nuostatose, kurios vienareikðmës tuo poþiûriu, kad kiekvienoje jø yra 
átvirtintas tas pats pirminis principas ir, kad norint konstatuoti tokio prin-
cipo buvimà, pakanka nurodyti tik vieną ið ðiø nuostatø. Antai Konstituci-
jos 3 str. nustatyta, kad Lietuvos valstybæ kuria Tauta. Tai suponuoja 
Tautos suverenitetà kaip konstituciná principà. Bet tame paèiame 
straipsnyje yra ir kitas teiginys: „Suverenitetas priklauso Tautai“. Jis taip 
pat iðreiðkia Tautos suvereniteto principà. Tai ne viskas. 3 str. 1 d. nusta-
tyta, kad niekas negali varþyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis Tau-
tai priklausanèiø suvereniø galiø; 4 str. – kad aukðèiausià suverenià galià 
Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiðkai iðrinktus savo atstovus. Tai 
taip pat Tautos suvereniteto principà átvirtinanèios nuostatos. Pagaliau, 
Tautos suvereniteto principà suponuoja ir kitos Konstitucijos nuostatos – 
preambulës teiginys, jog Konstitucija priimama ir skelbiama „atgimusios 
Lietuvos valstybës pilieèiø valia“, 1 str. nuostata, kad Lietuvos valstybë 
yra nepriklausoma ir demokratinë respublika, 55 str. 1 d. nuostata, kad 
Seimà sudaro „Tautos atstovai“ ir kt. Kaip matome, norint teigti, jog tam 
tikras konstitucinis principas yra pirminis ir já tam tikru bûdu ávardyti, ne 
visuomet bûtina, kad jis Konstitucijos tekste bûtø deklaruojamas tais pa-
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čiais žodžiais, kuriais ávardijamas, juolab vienoje (atskirai paimtoje) Kon-
stitucijos nuostatoje. 

 
 

2.3. Sudëtiniai principai 
 

Ne visi principai, kurie yra „tiesiogiai deklaruojami“, laikytini pirmi-
niais. Kai kurie átvirtinti skirtingose Konstitucijos nuostatose pabrëþiant 
jø skirtingus, nors tarp savæs neatskiriamai susijusius, aspektus. Antai 
nekyla abejoniø, kad Konstitucijoje átvirtintas Konstitucijos virðenybës 
principas. Jis reiðkia, kad Konstitucijai negali prieðtarauti joks teisës ak-
tas, taip pat, kad niekas – nei valstybës valdþios ar savivaldos institucijos, 
nei kiti subjektai – negali paþeisti Konstitucijos savo veiksmais, kad Kon-
stitucijoje nustatytos teisës gali bûti ginamos ir t.t. Visa tai skirtingais 
aspektais átvirtinta net keliose Konstitucijos nuostatose: 5 str. 2 d. nuosta-
toje, kad valdþios galias riboja Konstitucija; 6 str. 2 d. nuostatoje, kad 
kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija; 7 str. 1 d. nuo-
statoje, kad negalioja joks ástatymas ar kitas aktas, prieðingas Konstituci-
jai; 110 str. 1 d. nuostatoje, kad teisëjas negali taikyti ástatymo, kuris 
prieðtarauja Konstitucijai, ir kai kuriose kitose. Visose minëtose nuosta-
tose yra tiesioginis Konstitucijos virðenybës átvirtinimas, bet Konstitucijos 
virðenybë kaip „apibendrinantis“ konstitucinis principas seka ne ið vie-
nos, bet ið keliø Konstitucijos nuostatø ir jø tarpusavio sisteminio sàryðio, 
paprasèiau – ið tam tikro konstituciniø nuostatø „komplekso“. Tokie 
konstituciniai principai yra sudėtiniai (arba kompleksiniai). 

Ir pirminiai, ir sudëtiniai principai yra „tiesiogiai deklaruojami“ Kons-
titucijoje. Bet sudëtiniai principai nuo pirminiø skiriasi tuo, kad norint 
konstatuoti jø buvimà, juos ávardyti, reikia: 1) nurodyti ne vienà, bet ke-
lias juos átvirtinanèias nuostatas; 2) iðskirti tai, kas ðiose nuostatose yra 
bendra – tai, kas leidþia á jas visas þvelgti kaip á to paties „tiesiogiai dekla-
ruojamo“ konstitucinio principo skirtingø aspektø iðraiðkas. 
 
 
2.4. Iðvestiniai principai 
 

Tai treèia konstituciniø principø rûðis. Išvestiniai principai yra tokie, 
kurie tiesiogiai nëra deklaruojami Konstitucijoje – nei vienoje, nei kelio-
se nuostatose, bet yra iðvedami ið pirminiø arba sudëtiniø konstituciniø 
principø juos aiðkinant. 

Pateiksime toká pavyzdá. Konstitucijos 5 str. 1 d. nustatyta, kad valsty-
bës valdþià Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriau-
sybë, Teismas. Konstitucinis Teismas 1994 m. sausio 19 d. nutarime kons-
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tatavo (beje, be platesnio argumentavimo), kad Konstitucijos 5 str. yra 
átvirtintas valdþiø padalijimo principas. Vëliau, plëtodamas valdþiø pada-
lijimo konstitucinæ doktrinà, Konstitucinis Teismas ðá principà siejo ir su 
kitomis Konstitucijos nuostatomis, konkreèiai – su tomis, kuriose átvirtin-
tos Seimo, Vyriausybës, Teismo galios, su Konstitucijos virðenybës prin-
cipu, interpretavo Konstitucijos 5 str. 1 d. kartu su ðio straipsnio 2 d., ku-
rioje nustatyta, kad valdþios galias riboja Konstitucija. Pagal Konstituci-
nio Teismo suformuotà valdþiø padalijimo doktrinà konstitucinis valdþiø 
padalijimo principas (dar vadinamas ir valstybës valdþiø padalijimo prin-
cipu) reiðkia, kad ástatymø leidþiamoji, vykdomoji ir teisminë valdþios 
turi bûti atskirtos, pakankamai savarankiðkos, bet kartu tarp jø turi bûti 
pusiausvyra; kad kiekvienai valdþios institucijai yra nustatyta jos paskirtá 
atitinkanti kompetencija; kad institucijos kompetencijos konkretus turi-
nys priklauso nuo tos valdþios vietos bendroje valdþiø sistemoje ir jos 
santykio su kitomis valdþiomis, nuo tos institucijos vietos tarp kitø val-
dþios institucijø ir jos ágaliojimø santykio su kitø institucijø ágaliojimais; 
kad Konstitucijoje tiesiogiai nustaèius konkreèios valstybinës valdþios 
institucijos ágaliojimus, viena valstybës valdþios institucija negali ið kitos 
perimti tokiø ágaliojimø, jø perduoti ar atsisakyti bei, kad tokie ágalioji-
mai negali bûti pakeisti ar apriboti ástatymu (Konstitucinio Teismo 1995 
m. spalio 26 d., 1995 m. gruodþio 6 d., 1997 m. geguþës 29 d., 1997 m. 
lapkrièio 13 d., 1998 m. sausio 10 d., 1998 m. balandþio 21 d., 1999 m. 
balandþio 20 d., 1999 m. birþelio 3 d., 1999 m. liepos 9 d., 1999 m. lapkri-
èio 23 d., 1999 m. gruodþio 21 d., 2000 m. vasario 10 d., 2000 m. spalio 18 
d., 2000 m. gruodþio 6 d. nutarimai). Visi ðie teiginiai, kaip ir pats valdþiø 
padalijimo principo ávardijimas, yra Konstitucinio Teismo aktø, bet ne 
paèios Konstitucijos teiginiai. Todël valdþiø padalijimo principas laikyti-
nas išvestiniu ið kitø Konstitucijos nuostatø – pirmiausia ið tø, kuriose 
tiesiogiai formuluojami konstituciniai principai. Nagrinëjamu atveju yra 
pagrindo teigti, kad buvo remiamasi maþiausiai dviem „tiesiogiai dekla-
ruojamais“ konstituciniais principais – valstybës valdþià ágyvendinanèiø 
institucijø konstitucinio átvirtinimo (5 str. 1 d.) ir Konstitucijos virðenybës 
bei konstitucinio valdþios galiø ribojimo (5 str. 2 d.) bei jø aiðkinimu pla-
tesniame Konstitucijos nustatyto reguliavimo kontekste. 

Kitas pavyzdys. Konstitucijos 40 str. 3 d. nustatyta: „Aukðtosioms mo-
kykloms suteikiama autonomija“. Aiðkindamas ðià nuostatà, Konstituci-
nis Teismas 1994 m. birþelio 27 d. nutarime konstatavo: „Istoriðkai aukð-
tosios mokyklos autonomijos idëja susiformavo viduramþiais, kuriantis 
universitetams kaip mokslo ir mokymo ástaigoms. Autonomija reiðkë, kad 
universitetas tam tikra prasme yra laisvas nuo valstybës, siekia kuo dau-
giau atsiriboti nuo politinës valdþios átakos, sukurti savarankiðkà aukðto-
sios mokyklos vidaus gyvenimo reguliavimo sistemà. Tokio atsitolinimo 
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nuo valstybinës valdþios tikslas buvo apsaugoti mokslo, tyrimo ir mokymo 
laisvæ, apginti mokslininkus ir dëstytojus nuo politinio bei ideologinio 
poveikio. Akademinës autonomijos raidà visada lëmë supratimas, jog 
mokslas ir mokymas gali normaliai egzistuoti ir skatinti paþangà tik tada, 
kai jie yra laisvi ir nepriklausomi. Taip susiformavo akademinës laisvës 
principas, iðreiðkiantis siekimà apginti nuo iðorinës átakos mokslininkø ir 
dëstytojø mokslinës minties ir jos iðraiðkos laisvæ. Tradiciðkai aukðtosios 
mokyklos autonomija suprantama kaip teisë savarankiðkai nustatyti ir 
átvirtinti ástatuose ar statute savo organizacinæ ir valdymo struktûrà, ry-
ðius su kitais partneriais, mokslo ir studijø tvarkà, studijø programas, stu-
dentø priëmimo tvarkà, spræsti kitus su tuo susijusius klausimus, naudotis 
valstybës perduotu ir kitu ásigytu turtu, turëti teritorijos ir pastatø, kito 
turto, skirto mokslo ir studijø reikalams, nelieèiamumo garantijà. Tuo 
tikslu aukðtajai mokyklai garantuojama institucinë autonomija, t.y. tam 
tikras statusas, kuris reiðkia, kad yra tam tikros veiklos sritys, laisvos nuo 
vykdomosios valdþios kontrolës“. Taigi aiðkinant konstituciná aukðtøjø 
mokyklø autonomijos principà, be abejo, pirminá, nes tiesiogiai iðreikðtà 
Konstitucijoje, galima konstatuoti Konstitucijoje esant átvirtintà ir aka-
deminës laisvës principà. Konstatuoti jo buvimà Konstituciniam Teismui 
pakako tik Konstitucijos 40 str. 3 d. turinio analizës. 

Taigi iðvestiniai principai yra Konstitucijos aiðkinimo rezultatas. Kon-
stitucijos aiðkinimas – dinamiðkas procesas. Tai, kad akademinës laisvës 
principas pagal ðiandien susiformavusià Konstitucinio Teismo doktrinà 
yra iðvestas ið aukðtøjø mokyklø autonomijos principo, nereiðkia, kad 
kitose bylose, kai Konstitucinis Teismas laikys, jog reikia ðá principà aið-
kinti plaèiau arba papildomais argumentais pagrásti jo konstituciná pobû-
dá, nebus galima remtis ir kitomis Konstitucijos nuostatomis. Antai nuo-
rodos (cituotame nutarime) á istorine patirtimi grindþiamà bûtinumà 
„apsaugoti mokslo, tyrimo ir mokymo laisvæ, apginti mokslininkus ir dës-
tytojus nuo politinio bei ideologinio poveikio“ aiðkiai susiðaukia su Kons-
titucijos 42 str. 1 d. nuostata, kad kultûra, mokslas ir tyrinëjimai bei dës-
tymas yra laisvi. Iðvestiniams principams bûdinga, jog jie turi potencijos 
bûti iðvedami ne ið kurio nors vieno (pirminio arba iðvestinio) konstituci-
nio principo, bet ið ávairiø Konstitucijos nuostatø, ið viso konstitucinio 
reguliavimo kaip sistemos. 

Iðvestiniai konstituciniai principai nëra „kelio pabaiga“. Ið jø savo 
ruoþtu galima iðvesti dar kitus principus. Antai aiðkinant teisëjo ir teismø 
nepriklausomumo principà, ávairiais aspektais átvirtintà Konstitucijos 31 
str. 2 d., 109 str., 114 str. 2 d., kitose Konstitucijos nuostatose, ið jo iðve-
dami Teismo kaip valstybës valdþios visavertiðkumo, teismø organizacinio 
savarankiðkumo, teisminës valdþios savireguliacijos ir savivaldos, kai kurie 
kiti principai (Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodþio 21 d. nutarimas). 
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2.5. Konstitucinë doktrina ir konstitucinë jurisprudencija 
 

Konstituciniai principai ne tik yra tarp savæs susijæ. Kadangi Konstitu-
cija yra vientisas aktas (6 str. 1 d.), konstituciniai principai vienas kità 
sàlygoja, vieni principai suponuoja, leidþia formuluoti kitus. Konstituci-
niø principø sistema – savotiðkas „tinklas“, kurio ávairûs elementai tarp 
savæs susijæ sudëtingais determinaciniais ir koordinaciniais ryðiais. Ka-
dangi visi ðie principai turi vienodà (aukðèiausià) teisinæ galià, bûtø ne-
tikslu kalbëti apie jø hierarchijà: išvestiniai principai nėra nė kiek mažiau 
privalomi negu tie, iš kurių jie buvo išvesti. Bûtent dël to nëra klaida sakyti, 
kad „Konstitucijoje átvirtinti“, tarkime, valdþiø padalijimo arba akademi-
nës laisvës principai (frazë daþnai vartojama ir Konstitucinio Teismo ak-
tuose, ir akademinëje literatûroje) – nors jie ir nëra „tiesiogiai deklaruo-
jami“, bet vis tiek yra átvirtinti Konstitucijoje, tik pasirinkus kitokià þodi-
nës iðraiðkos formà. 

Bet pabrëþkime dar kartà: principø skirstymas á pirminius, sudëtinius 
ir iðvestinius – tai visø pirma teorinë schema. Kaip ir skiriant konstituci-
nius principus nuo konstituciniø normø, ribas èia brëþti sunku, ðios ribos 
sàlygiðkos, nes kiekvienu atveju reikia atsiþvelgti á Konstitucijos aiðkini-
mo dinamikà, á tai, kad ne visi konstituciniai principai yra vienodai „at-
skleisti“, „ávardyti“, „suformuluoti“. Atskiros Konstitucijos nuostatos 
„tampa“ principais tuomet, kai jas tokias pripaþásta institucija, turinti 
ágaliojimus oficialiai aiðkinti Konstitucijà. Iki tol galima be galo ginèytis, 
kokie yra Konstitucijoje átvirtinti principai ir koks yra jø turinys, bet tai 
tik teorinës diskusijos. Konstitucijà oficialiai aiðkina Konstitucinis Tei-
smas, tirdamas teisës aktø atitiktá Konstitucijai. 

Taigi principø turinio atskleidimas vyksta oficialiai aiðkinant Konsti-
tucijà – plëtojant konstitucinę doktriną kiekvienu klausimu, kuris tam tik-
roje byloje yra Konstitucinio Teismo nagrinëjimo dalykas. Visuma Kons-
titucinio Teismo suformuluotø doktrinø ir ðiomis doktrinomis grindþia-
mø sprendimø vadinama konstitucine jurisprudencija. Vaizdþiai tariant 
(nors, be abejo, ðiek tiek perdedant), galima sakyti, kad Konstitucijos 
realiai yra tiek ir tik tiek, kiek buvo išaiškinta Konstitucinio Teismo, t.y. tiek, 
kiek yra konstitucinės doktrinos1. 

Ðtai èia iðryðkëja du svarbûs momentai. 
Pirma. Nors iðvestiniai principai formuluojami aiðkinant pirminius, 

sudëtinius bei jau suformuluotus iðvestinius principus, pagrástai konsta-
tuoti tam tikrø principø buvimà galima tik remiantis paèios Konstitucijos 
nuostatomis. Konstituciniai principai kaip visà teisës sistemà kreipiantys 
                                            

1 Kūris E. Konstitucija ir jos aiðkinimas // Politologija. 1999. Nr. 2. P. 9. 
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pradai, þinoma, yra „sukurti“ þmoniø, turinèiø tam tikras vertybines ori-
entacijas, dël to ir patys turi vertybiná krûvá; bet vienàsyk átvirtinus juos 
Konstitucijoje, teisės akte, jie nustoja bûti vertybëmis ir tampa objektyvia 
teise. Todël konstituciniai principai nëra ir neturi bûti išvedami ið „dar 
kokiø nors“ aukðtesniø imperatyvø, vertybiø, siekiø, tikslø ir pan. – jie yra 
atkleidþiami analizuojant Konstitucijos tekstà. Kaip matëme, vienais at-
vejais konstituciniams principams iððifruoti ið Konstitucijos teksto pakan-
ka nuorodos á tam tikrà Konstitucijos nuostatà, kurioje jie „tiesiogiai dek-
laruojami“ (pirminiai principai), kitais atvejais reikia nurodyti kelias tam 
tikrà principà átvirtinanèias nuostatas ir iðskirti ið jø tai, kas leidþia á visas 
ðias nuostatas þvelgti kaip á to paties konstitucinio principo skirtingø as-
pektø iðraiðkas (sudëtiniai principai), dar kitais atvejais konstituciniai 
principai iðvedami ne tiesiogiai ið Konstitucijos teksto, bet ið jau suformu-
luotų konstituciniø principø (iðvestiniai principai). Bet jei nëra Konstitu-
cijos nuostatø, kuriomis gali bûti grindþiamas principas, jis nelaikytinas 
konstituciniu principu. Pvz., baudþiamuosiuose ástatymuose gali bûti 
átvirtinamas bausmës ekonomijos principas, pagal kurá turi bûti „nustaty-
tos tokios sankcijø ribos, kurios leidþia teismui parinkti tokias minimalias 
bausmes, kuriø uþtektø nuteistajam pasitaisyti“1. Kad ðis principas, tegu 
ir pagrástas, ir svarbus, ir humaniðkas, nëra konstitucinis principas ar bent 
kol kas tokiu nelaikomas, netiesiogiai patvirtino Konstitucinis Teismas, 
konstatavæs, kad „reikðmingas baudþiamøjø ástatymø principas yra tas, 
jog juose átvirtintos bausmës neturi bûti grieþtesnës negu reikia, kad pa-
daræs nusikaltimà asmuo pasitaisytø, t.y. ateityje nebenusikalstø“ (Kons-
titucinio Teismo 1998 m. gruodþio 9 d. nutarimas). Tad bausmës ekono-
mijos principas – baudþiamøjø ástatymø, bet ne konstitucinis principas. 

Antra. Konstituciniai principai átvirtinti Konstitucijoje. Bet ar tam tik-
ri principai átvirtinti Konstitucijoje, vienareikðmiai galima pasakyti tik 
tuomet, kai yra suformuota atitinkama konstitucinë doktrina, t.y. kai tai 
yra konstatavusi institucija, kuriai vienintelei patikëta aiðkinti Konstituci-
jà, – Konstitucinis Teismas. Dabar tenka gráþti prie jau iðsakytø minèiø 
(þr. 215 ir 216 psl.), kad konstitucinë teisë „neturi kito ðaltinio – tik Kons-
titucijà“, kad „konstitucinës teisës normos gali bûti nustatytos tik paèioje 
Konstitucijoje ir niekur kitur“. Ðià pozicijà neiðvengiamai reikia tikslinti. 
Reikalas tas, kad nors konstitucinës normos negali bûti suformuluotos ne 
Konstitucijoje, o tam tikruose kituose teisës aktuose, bet konstituciniai 
principai atkleidþiami aiškinant Konstituciją (jos nuostatas), o aiðkinimo 
aktai yra Konstitucinio Teismo aktai. Vadinasi, Konstitucija, be savo kaip 
„vientiso akto“ teksto, apima ir konstitucinæ doktrinà – „gyvàjà konstitu-
cijà“, uþtikrinanèià viso konstitucinio reguliavimo dinamiðkumà ir gali-
                                            

1 Abramavičius A. et al. Baudþiamoji teisë. Vilnius: Eugrimas, 1996. P. 51. 
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mybæ keistis, nekintant „pagrindinio dokumento tekstui“. Moderniosios 
konstitucinës sistemos remiasi idëja, kad konstitucija yra kur kas daugiau 
negu vieno akto, vadinamo „konstitucija“, tekstas1: laikui bëgant, „pa-
grindinio“ teksto funkcijas vis labiau perima konstitucinë doktrina, gene-
ruojama aiðkinant ðá tekstà, o vëliau ir paèià save. Kai teigiama, kad, pvz.: 
JAV Konstitucija yra patraukli ir patogi, nes trumpa2, pamirðtama, kad 
tikroji, „gyvoji“ Konstitucija suraðyta daugiau nei penkiuose ðimtuose 
tomø Aukðèiausiojo Teismo sprendimø – konstitucinëje jurisprudencijo-
je, kurioje formuluojama konstitucinë doktrina. Daryti iðvadas apie bet 
kurios valstybës konstitucinæ santvarkà remiantis tik konstitucijos tekstu 
tolygu spræsti apie teatro vaidinimo turiná tik ið programos3. Konstitucinë 
jurisprudencija – ne tik ne maþiau svarbus konstitucinës teisës ðaltinis nei 
Konstitucija; tai yra Konstitucijos nuostatø suvokimo ir tiesioginio taiky-
mo prielaida, o kartu ir imperatyvas, privalomas ástatymø leidëjui. Èia 
paþymëtina, kad pagal Konstitucijos 107 str. 2 d. Konstitucinio Teismo 
sprendimai klausimais, kuriuos Konstitucija priskiria jo kompetencijai, 
yra galutiniai ir neskundþiami. Maþa to, Konstitucinio Teismo ástatymo 
72 str. 2 d. nustatyta, kad „Konstitucinio Teismo nutarimai turi ástatymo 
galià ir yra privalomi visoms valdþios institucijoms, teismams, visoms 
ámonëms, ástaigoms bei organizacijoms, pareigûnams ir pilieèiams“, o 5 
d. – kad „Konstitucinio Teismo nutarimo pripaþinti teisës aktà ar jo dalá 
nekonstituciniu galia negali bûti áveikta pakartotinai priëmus toká pat 
teisës aktà ar jo dalá“. Nors Konstitucinio Teismo ástatyme vartojama 
formuluotë „turi ástatymo galià“, ið viso cituoto konstitucinio ir teisinio 
reguliavimo, o ypaè ið Konstitucijos 107 str. 2 d. nuostatos darytina iðva-
da, kad ði galia ypatinga. Tai Konstitucijos galia, nes jos negalima áveikti 
priimant ástatymà ar kità teisës aktà. 

Dël to svarbu, kad Konstitucinio Teismo aktuose bûtø kaip galima 
grieþèiau skiriama, kur yra konstituciniø principø formulavimas, jø iðve-
dimas ið Konstitucijos teksto, o kur – konstituciniø normø analizë. Kons-
tituciniam Teismui formaliai nëra suteikta galia kurti naujas normas, juo-
lab jas automatiðkai pakylëjant á konstituciná lygmená4. Tai – Tautos 
                                            

1 Þr., pvz.: Lane J.–E. Constitutions and Political Theory. Manchester & New York: 
Manchester University Press, 1996; Nagel R. F. Constitutional Cultures: The Mentality and 
Consequences of Judicial Review. Berkeley, Los Angeles & London: University of Califor-
mia Press, 1989; Nino C. S. The Constitution of Deliberative Democracy. New Haven & 
London: Yale University Press, 1996. 

2 Ozolas R. Konstitucijos ribos // Konstitucija, þmogus, teisinë valstybë. Vilnius: Lietuvos 
þmogaus teisiø centras, 1998. P. 54. 

3 Kūris E. Op. cit. P. 6. 
4 Pavilonis V. Konstitucijos interpretavimas vykdant abstrakèià teisës aktø teisëtumo 

kontrolæ // Konstitucinës prieþiûros institucijø baigiamieji aktai. Vilnius: Lietuvos Respubli-
kos Konstitucinis Teismas, 2000. P. 24. 

 



III skyrius 228 

kompetencija, jos suvereniø galiø realizavimas. Gi konstituciniø principø 
formulavimas, jø plëtojimas ir aiðkinimas – Konstitucinio Teismo uþdavi-
nys. Kol Konstitucinis Teismas nëra oficialiai konstatavæs, kad tam tikras 
principas yra konstitucinis, gali bûti ávairiø nuomoniø, ávairiø aiðkinimø – 
mokslininkø, teisininkø, politikø, apþvalgininkø. Bet minëtasis konstata-
vimas keièia situacijà ið esmës. Pvz., tradiciðkai laikoma, kad sutarèiø 
laisvës principas yra vienas svarbiausiø civilinës teisës principø; jis apibû-
dinamas net ne kaip visos civilinës teisës, bet kaip jos „prievolinës teisës 
poðakio“ principas1 arba kaip „sutarèiø teisës principas“, kurio „pagrindu 
konstruojamas visas sutarèiø teisës institutas“2. Galima pridurti: sutarèiø 
laisvës principas yra ir konstitucinis principas. Tai ásakmiai diktuoja kons-
titucinë doktrina, pvz., Konstitucinio Teismo 1996 m. lapkrièio 20 d. nu-
tarimas, kuriame konstatuota, kad „konstitucinis asmenø lygiateisiðkumo 
principas glaudþiai siejasi su sutarèiø sudarymo laisvës principu. Sutarèiø 
sudarymo laisvë – tai sukonkretinta iðraiðka tokiø Konstitucijoje átvirtintø 
vertybiø, kaip asmens laisvë (21 straipsnis), nuosavybës nelieèiamumas 
(23 straipsnis), asmens ûkinës veiklos laisvë (46 straipsnis). Taigi sutarèiø 
sudarymo laisvë gali bûti vertinama kaip konstitucinio lygmens garanti-
ja“. 

Ar gali Konstitucinis Teismas laikui bëgant tam tikrus konstitucinius 
principus formuluoti naujai, juolab pakeisti jø turiná? Vertinant teoriškai, 
taip lyg ir neturëtø bûti. Paprastai tariant, ði institucija neturi teisës klysti, 
dël ko vëliau turëtø taisytis. Kita vertus, jà, kaip ir bet kurià kità, sudaro 
þmonës; Konstitucinio Teismo sudëtis nuolat keièiasi, teisës mokslas vys-
tosi, pagaliau pati konstitucinë doktrina formuojama ad hoc, t.y. kiekvie-
nu konkreèiu atveju aiðkinant Konstitucijà tiek, kiek reikia konkreèiai 
bylai spræsti (èia galioja taisyklë interpretatio cessat in claris – aiðkinimas 
baigiasi nustaèius aiðkø rezultatà3). Todël bûna, kad tas pats konstitucinis 
principas vienose bylose aiðkinamas plaèiai, o kitose tenkinamasi jo 
trumpu priminimu. Faktiškai principai nuolat performuluojami atsklei-
dþiant vis kitus jø aspektus, o kai kada – ir patikslinant ankstesnæ doktri-
nà, skirtingai sudëliojant akcentus. Tai nesibaigiantis procesas. 

Antai Konstitucinis Teismas 1996 m. vasario 28 d. nutarime yra kons-
tatavæs, kad konstitucinis asmenø lygybës principas yra taikytinas ne tik 
fiziniams, bet ir juridiniams asmenims; ði nuostata pakartota ir 2000 m. 
vasario 23 d. nutarime, kituose Konstitucinio Teismo aktuose. Tokiu bû-
du, atrodo, ið esmës atsisakyta ankstesnës, dar 1993 m. lapkrièio 8 d. nu-
tarime suformuotos doktrinos, pagal kurià asmenø lygybës principas tai-
                                            

1 Staskonis V. (ats. red.) Civilinë teisë. Kaunas: Vijusta, 1997. P. 29. 
2 Mikelėnas V. Sutarèiø teisë. Bendrieji sutarèiø teisës klausimai: lyginamoji studija. Vil-

nius: Justitia, 1996. P. 41.  
3 Pavilonis V. Loc. cit. 
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kytinas tik fiziniams asmenims1. Kita vertus, plëtojant konstituciná asme-
nø lygybës principà, buvo iðaiðkinta, kad jis nëra absoliutus tiek, kad da-
rytø negalimà diferencijuotà teisiná reguliavimà (Konstitucinio Teismo 
1996 m. vasario 28 d., 1996 m. gruodþio 19 d., 1998 m. birþelio 18 d., 1998 
m. spalio 27 d., 1998 m. lapkrièio 11 d., 2000 m. spalio 18 d. nutarimai). 

Kitas pavyzdys. Konstitucinis Teismas 1994 m. vasario 14 d. nutarime 
konstatavo, kad prokurorai traktuotini kaip teisminës valdþios sudeda-
moji dalis2. Bet ðtai jau 1997 m. spalio 1 d. nutarime pozicija koreguoja-
ma: nors vis dar tvirtinama, kad prokurorai laikytini teisminës valdþios 
dalimi, bet ir pabrëþiama, kad jø negalima tapatinti su teismu, o 1999 m. 
vasario 5 d. nutarime teigiama, kad prokurorai – tai teisminës valdþios 
dalis, vykdanti specifines funkcijas; pagaliau 1999 m. gruodþio 21 d. nuta-
rime raðoma: „Prokurorai nëra teisëjai, jie nevykdo teisingumo. Konsti-
tucijoje jiems patikëta specifinë funkcija, kurios negalima tapatinti su 
teisminës valdþios ágyvendinimu“3. Tai palaipsnis konstitucinës doktrinos 
plëtojimas jà koreguojant. Ðá procesà galima vertinti ávairiai, bet akivaiz-
du viena: be paties Konstitucinio Teismo, nëra kitos institucijos, kuri ga-
lëtø koreguoti konstituciniø principø turinio sampratà. 

Ar tai reiðkia, kad nepripaþástama galimybë aiðkinti Konstitucijà ir 
formuluoti konstitucinius principus ne Konstituciniam Teismui? Jokiu 
bûdu, ne. Antai Konstitucinis Teismas yra paþymëjæs, kad „kiekvieno 
teisës instituto atitikimas Konstitucijai turi bûti vertinamas pagal tai, ar 
jis atitinka konstitucinius teisinës valstybës principus. Atskleisti teisinës 
valstybës sampratos turiná – tai konstitucinës doktrinos funkcija“ (Konsti-
tucinio Teismo 1999 m. geguþës 11 d. nutarimas). Taèiau ir atkleisdamas 
teisinës valstybës sampratos turiná, ir formuluodamas ávairius kitus kons-
titucinius principus, atskleisdamas jø turiná, pats Konstitucinis Teismas 
ne kartà yra rëmæsis teisës mokslo teiginiais, tarptautine patirtimi. 

Keletas tai iliustruojanèiø citatø. „Interpretuojant ðiuos Konstitucijos 
straipsnius paþymëtina, kad Lietuvos valstybë, pripaþindama tarptautinës 
teisës principus ir normas, ðalies gyventojams negali taikyti ið esmës kito-
kiø standartø. Save laikydama lygiateise tarptautinës bendrijos nare, ji 
savo valia priima ir pripaþásta ðiuos principus bei normas, jos paproèius, 
dësningai integruojasi á pasaulio kultûrà ir tampa natûralia jos dalimi“ 
                                            

1 Ðios doktrinos kritikà þr.: Mikelėnas V. Teisës aiðkinimas: teorinës ir praktinës proble-
mos. 3 // Justitia. 1997. Nr. 3. P. 11; Mikelėnienė D., Mikelėnas V. Teismo procesas: Teisës 
aiðkinimo ir taikymo aspektai. Vilnius: Justitia, 1999. P. 201–202; bandymà ðià doktrinà 
pateisinti pripaþástant, kad kritika teisinga, taèiau „nevisiðkai“, þr.: Žilys J. Konstitucinis 
Teismas ir Lietuvos teisës raida // Konstitucinë justicija: Dabartis ir ateitis. Vilnius, 1998. P. 
56 (69 iðnaða). 

2 Ðios doktrinos kritikà þr.: Mikelėnas V. Civilinis procesas. 1 d. Vilnius: Justitia, 1997. P. 
206–208. 

3 Þr. taip pat Konstitucinio Teismo 2001 m. vasario 22 d. nutarimà. 
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(Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodþio 8 d. nutarimas). „Jeigu Konsti-
tucijos normos apimtø anksèiau atsiradusius faktus, neturëjusius teisinës 
reikðmës, bûtø iðpleèiama teisinio reguliavimo sfera – teisës normø galio-
jimas nukreipiamas atgal. Tai prieðtarautø bendram teisës principui „ásta-
tymas atgal negalioja““ (Konstitucinio Teismo 1994 m. balandþio 21 d. 
nutarimas). „Pagal teisës doktrinà, jei yra bendrø ir specialiø teisës nor-
mø konkurencija, taikomos specialios teisës normos“ (Konstitucinio Tei-
smo 1996 m. vasario 28 d. nutarimas). „Paþymëtina, kad tiek Þmogaus 
teisiø doktrina, tiek ja besiremianti demokratiniø valstybiø teisë pripaþás-
ta tam tikrà galimybæ riboti nuosavybës teises, kaip ir kai kurias kitas pa-
grindines þmogaus teises. Taèiau laikomasi esminës nuostatos, kad nega-
lima apribojimais paþeisti kokios nors pagrindinës þmogaus teisës turinio 
esmës. Jeigu teisë taip apribojama, kad jos ágyvendinti pasidaro neáma-
noma, jeigu teisë suvarþoma perþengiant protingai suvokiamas ribas arba 
neuþtikrinamas jos teisinis gynimas, tai tokiu atveju bûtø pagrindo teigti, 
jog paþeidþiama pati teisës esmë, o tai tolygu ðios teisës neigimui“ (Kons-
titucinio Teismo 1996 m. balandþio 18 d. nutarimas). „Teisës doktrinoje 
þala paprastai suprantama kaip asmens suþalojimas, jo gyvybës atëmimas 
arba pakenkimas asmens teisëms ar ástatymø saugomiems jo interesams, 
taip pat turto suþalojimas ar sunaikinimas, dël ko nukentëjæs asmuo ne-
gauna atitinkamø vertybiø arba praranda jas“ (Konstitucinio Teismo 
1997 m. sausio 20 d. nutarimas). „Administracinis teisës paþeidimas ir 
nusikaltimas apibûdinami kaip pavojingos veikos, kadangi jas padarius 
yra paþeidþiamos tam tikros vertybës. Teisës doktrina visuotinai pripaþás-
ta, kad administracinio teisës paþeidimo ir nusikaltimo pavojingumas yra 
nevienodas. Didesná nusikaltimo pavojingumà nulemia ne tik objekto, 
bet ir kitø objektyviø bei subjektyviø poþymiø visuma“ (Konstitucinio 
Teismo 1997 m. lapkrièio 13 d. nutarimas). „Laikomasi nuomonës, kad 
teisminë kontrolë bûdinga anglosaksø teisës sistemos ðalims. Sàvoka „tei-
sminë kontrolë“ ðiuo atveju vartojama sàlygiðkai ir reiðkia tik pasyviàjà 
kontrolæ, t.y. patys teismai savo iniciatyva nieko nekontroliuoja, taèiau jie 
nagrinëja skundus dël savivaldos institucijø ar jø pareigûnø priimtø aktø 
bei veiksmø. Kita vertus, teismai nagrinëja ir savivaldos institucijø skun-
dus, kai valstybës institucijos paþeidþia savivaldybiø teises. Bûtent tai 
konstitucinës teisës doktrinoje ir vadinama teismine savivaldybiø veiklos 
kontrole“ (Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimas). 
„Konstitucinis Teismas taip pat paþymi, kad Sàlygø ginèijamo punkto 
vienø papunkèiø nuostatos formuluojamos neaiðkiai, o formuluojant ki-
tus papunkèius nepaisoma teisëje pripaþintos prieþastingumo doktrinos“ 
(Konstitucinio Teismo 1998 m. geguþës 6 d. nutarimas). „Taigi tokia po-
zicija, kai nepaliekama galimybiø sprendimà ginèyti teisme, nesiderina su 
teisinës valstybës koncepcija ir konstitucine asmens teisiø apsaugos dokt-
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rina“ (Konstitucinio Teismo 1999 m. kovo 4 d. nutarimas). „Nenumatyta 
ir asmenø, kuriems taikomi darbinës veiklos apribojimai, galimybë kreip-
tis á teismà. Tuo tarpu pagal visuotinai pripaþintà þmogaus teisiø ir laisviø 
gynimo doktrinà teises ir laisves galima suvarþyti tik ástatymu ir bûtinai 
uþtikrinant galimybæ dël paþeistos teisës kreiptis á teismà“ (Konstitucinio 
Teismo 1999 m. kovo 4 d. nutarimas). „Konstitucinis Teismas sutinka su 
Lietuvos mokslo tarybos iðvada, kad sprendþiant asmenø, baigusiø aukð-
tàsias mokyklas buvusioje Sovietø Sàjungoje, iðsilavinimo klausimus uni-
versitetiniu iðsilavinimu galima laikyti tik iðsilavinimà, ágytà valstybiniuo-
se universitetuose“ (Konstitucinio Teismo 1996 m. liepos 10 d. nutari-
mas). „Teisës moksle, kitø valstybiø ástatymø leidybos praktikoje yra þi-
nomi vadinamieji programiniai ástatymai. Tokiø ástatymø forma ir gali-
mas jø turinys yra nustatomas konstitucijose. Programiniai ástatymai nu-
stato valstybës ekonominës ir socialinës veiklos tikslus, bet ne teisës 
normas, reguliuojanèias teisiniø santykiø subjektø elgesá. Lietuvos Res-
publikos Konstitucijoje nëra numatyti programiniai ástatymai kaip specia-
li ástatymø forma, todël visi ástatymai vertintini kaip faktinio galiojimo 
pirminiai teisës aktai, kurie privalomi visiems teisiniø santykiø subjek-
tams“ (Konstitucinio Teismo 1994 m. sausio 19 d. nutarimas). 

Kaip matome, mokslinis Konstitucijos ir teisës sistemos aiðkinimas, 
aplenkiantis Konstitucinio Teismo jurisprudencijà, yra svarbi konstituci-
nës doktrinos formavimo prielaida. Skirtumas tik tas, kad oficialioji Kon-
stitucinio Teismo jurisprudencijoje formuojama konstitucinë doktrina 
turi teisinæ galià, tuo tarpu visos kitos konstituciniø principø interpretaci-
jos – ne. 
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Kaip jau buvo sakyta, antras kriterijus, pagal kurá paprastai konstruo-
jama konstituciniø principø sistema, yra tas, kokiu mastu jie kreipia tei-
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sës sistemà, lemia teisinio reguliavimo turiná. Konstituciniai principai 
skirstomi á „bendruosius“ ir „kitus“1. „Bendraisiais“ principais vadinami 
tie, kurie kreipia, orientuoja visà teisës sistemà, visas ávairioms teisës ða-
koms priskiriamas normas; „kitais“ principais laikomi tie, kurie gali bûti 
toliau detalizuojami tik tam tikrose teisës ðakose ar institutuose. Antai 
„bendriesiems“ principams priskiriami: a) tautos suvereniteto principas; 
b) demokratiðkumo (demokratinës valstybës) principas; c) prigimtinës 
teisës principas; e) lygybës (lygiateisiðkumo) principas; f) þmoniðkumo 
(humaniðkumo) principas; g) teisëtumo principas; h) Konstitucijos virðe-
nybës principas; i) teisminës gynybos prieinamumo ir universalumo (tei-
sës á teisminæ gynybà) principas; j) nekaltumo prezumpcijos principas; k) 
konstitucinio valdþios galiø ribojimo principas; l) valdþiø padalijimo (at-
skyrimo) principas; m) principas, pagal kurá teisingumà vykdo tik teismas. 
Ið „kitø“ principø, átvirtintø Konstitucijoje, nurodomi: a) dvigubos pilie-
tybës negalimumo principas; b) Seimo nario nelieèiamumo principas; c) 
Respublikos Prezidento asmens nelieèiamumo principas; d) teisëjø „de-
politizacijos“ principas2. Matyt, tai toli graþu ne visi „kiti” principai. 

Visi minëti principai ið tikrøjø átvirtinti Konstitucijoje – arba joje „tie-
siogiai deklaruojami“, arba iðvedami ið kitø konstituciniø principø. Pa-
teiktasis konstituciniø principø iðvardijimas yra informatyvus. Taèiau ne-
pakanka tik iðvardyti principus – juos reikia iðvardyti taip, kad jø sàraðas 
atitiktø sistemiðkumo standartus. 

Konstituciniø principø klasifikacija, kaip ir kiekviena sistema, turi bû-
ti konstruojama pagal tam tikrus kriterijus. Pasirinkus kriterijumi, ar tam 
tikri principai „adresuojami“ visai teisës sistemai, ar tik tam tikroms jos 
„dalims“ (ðakoms, institutams), sunku iðvengti tam tikrø prieðtaravimø. 
Pvz., ðiokiø tokiø abejoniø gali kelti nekaltumo prezumpcijos principo 
priskyrimas „bendriesiems“ principams (dël jo itin glaudþios sàsajos su 
baudþiamàja ir baudþiamojo proceso teise), o teisëjø „depolitizacijos“ 
principas – „kitiems“, ne „bendriesiems“ (nes „depolitizacija“ yra teisëjo 
ir teismo nepriklausomumo ir neðaliðkumo – esminës visø þmogaus teisiø 
realizavimo garantijos – vienas ið aspektø). Be to, kai kurie ið minëtø 
„bendrøjø“ principø akivaizdþiai susipina. Pvz., valdþios galiø ribojimo 
principas yra neatskiriamai susijæs su Konstitucijos virðenybës principu, 
iðreiðkia jo vienà ið aspektø, bet savo ruoþtu yra (kaip pirminis principas) 
viena ið prielaidø, leidþianèiø konstatuoti Konstitucijoje esant átvirtintà 
valdþiø padalijimo principà (iðvestiná principà). Tad jei ir galima „iðdëlio-
ti“ visus konstitucinius principus á dvi „lentynëles“, visuomet liks erdvës 
abejonëms, ar kai kurie principai pakliuvo ten, kur jiems priklausytø. 
                                            

1 Ðiuo atveju kalbama ne apie bendruosius teisës principus kaip specifiná teisës ðaltiná – 
tik pavadinimai èia yra panaðûs. Apie bendruosius teisës principus þr. 245–246 psl. 

2 Vaitiekienė E., Vidrinskaitė S. Op. cit. P. 28–30. 
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Nurodytoje konstituciniø principø klasifikacijoje „kiti“ principai – tai 
„daliniai“ arba „ðakiniai“ principai, labai svarbûs vienose (vienoje arba 
keliose) teisës ðakose, uþtat kitose jais tarsi nëra privalu vadovautis (arba 
prireikia vadovautis tik retsykiais). Toks principø skirstymas á „bendruo-
sius“ ir „kitus“ suponuoja tam tikrà konstituciniø principø hierarchijà. 
„Bendrieji“ principai yra tarytum „labiau fundamentalûs“, jais grindþia-
mos visos teisës ðakos, visa valstybës sàranga, o „kitø“ principø „taikymo 
erdvë“ gerokai siauresnë. 

Bet, kaip minëta, visi konstituciniai principai turi vienodà (aukðèiau-
sià) teisinæ galià. Jokia jø hierarchija apskritai yra negalima. Net „labiau-
siai specifiniai“ konstituciniai principai nepaklûsta „bendriesiems“. Prieð-
ingai – „bendrøjø“ principø turinys tegali bûti aiðkinamas atsiþvelgiant á 
visà konstituciniø principø sistemà, taigi ir á „dalinius“, „kitus“ principus. 

Kad taip yra, pailiustruokime pavyzdþiu. Prisiminkime jau minëtà val-
dþiø padalijimo principà. Pagal visuotinai pripaþintà valdþiø padalijimo 
sampratà ástatymø leidþiamoji, vykdomoji ir teisminë valdþios turi bûti 
pakankamai savarankiðkos, tarp jø turi bûti pusiausvyra. Ástatymø lei-
dþiamàjà valdþià ágyvendina Seimas, vykdomàjà – Respublikos Preziden-
tas ir Vyriausybë (kiekvienas pagal savo kompetencijà), teisminæ – Tei-
smas. Jeigu valdþiø padalijimas yra „bendrasis“ principas, kiekviena val-
dingus ágalinimus turinti valstybës institucija (= valstybës valdþios insti-
tucija) bûtinai turi bûti priskiriama kuriai nors ið ðiø trijø valdþiø ir negali 
bûti jokiø kitø valdžios institucijø, veikianèiø šalia ástatymø leidþiamosios, 
vykdomosios ir teisminës valdþios ir nepriklausanèiø në vienai ið jø. Bet 
taip nëra. Antai Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 ir 126 str. nuro-
domas Lietuvos bankas – centrinis bankas. Konstitucijoje átvirtintas Lie-
tuvos banko nepriklausomumas: jis nuosavybës teise priklauso Lietuvos 
valstybei, jis vienintelis turi pinigø emisijos teisæ, jam vadovauja valdyba, 
kurios pirmininkà skiria Seimas Respublikos Prezidento teikimu. Ilgame-
të bene visø Europos valstybiø patirtis liudija, kad tik nepriklausomas, 
ypaè nuo vykdomosios valdþios, centrinis bankas garantuoja pinigø stabi-
lumà, pinigø rinkos, kredito ir atsiskaitymø sistemos funkcionavimà1. Bet 
Lietuvos banko nepriklausomumas – tai „kitas“, ne „bendrasis“ konstitu-
cinis principas, kreipiantis finansø teisës normas. Kaip matome, „bendro-
jo“ valdþiø padalijimo principo turinio negalima adekvaèiai atskleisti ne-
atsiþvelgiant á centrinio banko nepriklausomumo principà. Tas pats saky-
tina apie Valstybës kontrolæ, reglamentuojamà Konstitucijos 134 ir 135 
str. Ji kaip valdingus ágalinimus turinti valstybës institucija taip pat „ne-
telpa“ á valdþiø padalijimo schemà, kildinamà tik ið Konstitucijos 5 str. 1 
                                            

1 Þr., pvz.: Semler D. Focus: The Politics of Central Banking // East European Constitu-
tional Review. 1994. Vol. 3. No. 3/4. 
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d. (Atkreipkime dëmesá: Konstitucijos 5 str. 1 d. nurodoma ne apskritai 
valdžia, bet valstybės valdžia. Prie ðio klausimo teks gráþti vëliau, 261 psl.) 
Ðtai dar viena valdþiø padalijimo principo korektyva. Pagal já vienos val-
dþios ðakos pareigûnai neturëtø bûti kurios nors kitos valdþios ðakos pa-
reigûnais. Bet Konstitucijos 60 str. nustatyta iðlyga: Seimo narys gali bûti 
Ministru Pirmininku arba ministru. Taigi „bendrasis“ konstitucinis val-
dþiø padalijimo principas turi esminiø ypatumø, kuriuos lemia anaiptol 
ne „bendrasis“ reguliavimas. 

Tad konstitucinius principus skirstyti á „bendruosius“ ir „kitus“ nëra 
pagrindo. Kai kurie principai vadinami „bendraisiais“ tik dël to, kad jø 
„adresavimas“ visai teisës sistemai yra akivaizdus. Ðie principai persmel-
kia visà Konstitucijos audiná, ágalina jà priskirti tam tikram konstitucijø 
tipui, leidþia suvokti, kokiomis idëjomis vadovavosi jos kûrëjai, progno-
zuoti, kuria linkme turëtø plëtotis teisës sistema (jei, þinoma, Konstituci-
ja bus gerbiama, o konstitucinë santvarka saugoma). Tokie „bendrieji“ 
principai átvirtinti Konstitucijos 1 str. nuostatoje, kad Lietuvos valstybë 
yra nepriklausoma demokratinë respublika, 18 str. nuostatoje, kad þmo-
gaus teisës ir laisvës yra prigimtinës; 21 str. 2 d. nuostatoje, kad þmogaus 
orumà gina ástatymas; 27 str. nuostatoje, kad þmogaus ásitikinimais, prak-
tikuojama religija ar tikëjimu negali bûti pateisintas nusikaltimas ar ásta-
tymø nevykdymas; Konstitucijos preambulëje átvirtintame Tautos siekyje 
atviros, teisingos, darnios pilietinës visuomenës ir teisinës valstybës... 
Sàraðà galima tæsti. 

„Kiti“ principai nelaikomi „bendraisiais“ veikiau ne (tik) dël to, kad á 
juos, neva, privalu atsiþvelgti tik tam tikrose teisës ðakose, bet dël to, kad 
kai kuriose kitose ðakose jø, atrodo, praktiðkai neįmanoma pažeisti. Prin-
cipus, kad Lietuvos valstybës teritorija yra vientisa ir nedalijama á jokius 
valstybinius darinius (10 str. 1 d.), kad Lietuvos valstybës sostinë yra Vil-
niaus miestas – ilgaamþë istorinë Lietuvos sostinë (17 str.), arba kad 
Respublikos Prezidentas yra valstybës vadovas (77 str. 1 d.), atrodo, áma-
noma paþeisti priëmus valstybinës arba administracinës teisës aktus (ásta-
tymus), sukurianèius Lietuvoje kokius nors valstybinius darinius, nusta-
tanèius, kad sostinë yra ne Vilnius, o kitas miestas, arba kad valstybës 
vadovu taip pat gali bûti vadinamas, tarkime, Ministras Pirmininkas. 
Remiantis Konstitucija, tokie aktai turëtø bûti pripaþinti jai prieðtarau-
janèiais ir negalëtø bûti taikomi. Bet ásivaizduoti, kad minëtus principus 
galëtø paþeisti civilinës arba baudþiamosios teisës aktai, iðties sunku vien 
dël to, kad civilinës ir baudþiamosios teisës reguliuojami santykiai ið es-
mës skiriasi nuo tø, kuriø pagrindus nustato minëtos Konstitucijos nuo-
statos. Bet to, kad tam tikrose teisës ðakose principø paþeisti ið paþiûros 
neámanoma, nepakanka. Svarbu, kad net, atrodo, „tolimiausiø“ teisës 
ðakø normomis galima tuos principus užtikrinti. Antai Baudþiamojo ko-
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dekso 68 str. numatyta atsakomybë uþ vieðus raginimus smurtu paþeisti 
Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumà – tai taip pat Konstitucijos 9 
str. 1 d. átvirtinto principo realizavimas. Tad „kiti“ principai turi potenci-
jos tapti „bendraisiais“, nelygu kokiu mastu á juos „reaguoja“ teisës si-
stema. Nors ið paþiûros jie „adresuojami“ ne visoms teisës ðakoms, ið tik-
røjø taip nëra. 

Tad vadinamieji „bendrieji“ ir „kiti“ principai neatsiejami vieni nuo 
kitø. Konstituciniø principø skirstymas á „bendruosius“ ir „kitus“ remiasi 
analogija su principø klasifikavimu ávairiose teisës ðakose, pagal kurià 
principai skirstomi á tarpðakinius, ðakinius, teisës institutø principus ir 
pan. Taèiau mes jau þinome, kad konstitucinė teisė nėra teisės šaka! Ji pati 
gali diktuoti principus (kaip ir normas) kuriai nors teisës ðakai ar institu-
tui, bet jeigu ji „ásileistø“, „paverstø savais“ teisës principus, formuluoja-
mus teisës ðakose (institutuose), pakylëtø juos iki konstitucinio lygmens, 
tai pastatytø konstitucinæ teisæ ant to paties „laiptelio“ su tomis ðakomis 
(institutais). Ðitaip bûtø paneigta Konstitucijos virðenybë. Kaip konstitu-
cinës normos yra ir kuriø nors teisës ðakø pamatinës normos, taip ir prin-
cipai, diktuojantys ir konstitucinio, ir ðakinio reguliavimo turiná bei ávar-
dijami tais paèiais þodþiais, visø pirma yra konstituciniai principai ir tik po 
to (kartais tik dėl to) – teisës ðakø principai. Jau minëtas sutarèiø laisvës 
principas tampa privalomas, ir neginèijamas (nors anaiptol ne absoliutus) 
civilinës teisës principas dël to, kad já sankcionuoja konstitucinë teisë 
(iðties, kitokioje konstitucinëje tradicijoje sutarèiø laisvës principas, tegu 
ir labai pagrástas civilinës teisës poþiûriu, galëtø bûti konstituciðkai pa-
neigtas, kaip tai buvo sovietinëje konstitucinëje sistemoje, átvirtinusioje 
komandinæ ekonomikà ir nepripaþinusioje ûkinës veiklos laisvës). Seimo 
nario nelieèiamumas – svarbus valstybinës teisës (ir jos poðakio – parla-
mentinës teisës) principas dël to, kad yra átvirtintas Konstitucijoje, ir, 
pridurkime, tik tuo mastu, kuriuo Seimo nario nelieèiamybë garantuoja-
ma Konstitucijoje. Kaltinamojo teisë á gynybà – svarbus baudþiamojo 
proceso teisës principas, bet jis baudþiamojo proceso teisëje irgi neatsi-
randa „ið niekur“: jis átvirtintas Konstitucijoje kaip konstitucinis principas 
ir, bûdamas toks, kreipia, orientuoja visà baudþiamojo proceso teisës si-
stemà. 
 
 
 
3.2. Konstituciniø principø tipologijos pagrindai 
 

Ar atsisakius konstituciniø principø skirstymo á „bendruosius“ ir „ki-
tus“, atsisakoma ir minties, kad konstitucinius principus galima klasifi-
kuoti pagal tai, kokiu mastu jie kreipia teisës sistemà? 
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Ne. Ir ðtai kodël. Klausiant, kokiu mastu konstituciniai principai krei-
pia teisës sistemà, pravartu turëti galvoje, kad teisës sistema diferencijuo-
jama ne tik horizontaliai (á ðakas ir institutus), bet ir vertikaliai – á konsti-
tucinæ teisæ ir statutinæ teisæ. Konstitucinës teisës ðaltiniai – Konstitucija 
ir konstitucinë jurisprudencija, statutinës teisës – ástatymai, kiti norminiai 
aktai. Administracinë teisë, finansø teisë, baudþiamoji teisë, civilinë teisë, 
darbo teisë ir pan. – tai vis statutinës teisës ðakos1, kuriø kai kurios nor-
mos yra pakylëtos á konstituciná lygmená ir sudaro jø kaip teisës ðakø 
branduolá. Konstituciniai principai lemia ðá ðakiná teisiná reguliavimà, 
kitaip tariant, determinuoja. Tokius konstitucinius principus pavadinkime 
determinaciniais. 

Kita vertus, pati konstitucinë teisë yra vientisa. Kaip aukðèiausioji tei-
sinës hierarchijos pakopa, ji negali bûti prieðtaringa, nes neatliktø savo 
paskirties – ji ne uþtikrintø teisës sistemos darnà, bet, prieðingai, jà de-
zorganizuotø. Jeigu Konstitucijos tekste yra neaiðkumø, prieðtaravimø, 
jie ðalinami aiðkinant Konstitucijà (nors politikai daþniau linkæ siûlyti jà 
keisti). Konstitucijos, konstitucinës teisës vientisumas uþtikrinamas tam 
tikrais principais. Tai principai, suderinantys, koordinuojantys paèios 
Konstitucijos nuostatas, „organizuojantys“ jà á vientisà sistemà. Pavadin-
kime juos koordinaciniais principais. Ðie principai lemia paèioje Konsti-
tucijoje nustatytà reguliavimà, lemia, kaip vienos konstitucinës normos 
dera su kitomis ir su Konstitucijoje átvirtintais principais. Jie koordinuoja 
patá konstituciná reguliavimà. Dar kartà dëmesio! Turima galvoje visø 
pirma ne konstitucinio reguliavimo turinys, o tai, kaip uþtikrinamas ðio 
turinio nuoseklumas. 

Gali kilti klausimas, ar koordinaciniai principai laikytini konstituci-
niais ar apskritai teisës principais. Reikalas tas, kad „virð“ Konstitucijos 
nëra jokios teisës. Raktas aiðkinti Konstitucijà, iððifruoti jos principus yra 
joje paèioje. 

Taèiau nereikia manyti, kad takoskyra tarp koordinaciniø ir determi-
naciniø principø yra labai grieþta. Juolab nereikia ásivaizduoti, kad koor-
dinaciniai principai yra kaþkas darantis poveiká tik konstituciniam regu-
liavimui, bet ne statutinei teisei, o determinaciniai principai neatlieka 
jokio koordinacinio vaidmens. Anaiptol. Statutinei teisei daro poveiká visi 
konstituciniai principai, visos Konstitucijos normos, visos jos nuostatos. 
Kita vertus, ir koordinaciniai, ir determinaciniai principai vienu metu 
atlieka ir koordinaciná, ir determinaciná vaidmená – skiriasi tik jø kryptin-
gumas ir mastas. 

Determinaciniai principai papildo, bet ne pakeièia koordinacinius 
principus. Jie skiriasi nuo koordinaciniø tuo, kad lemia ne tai, kaip vienos 
                                            

1 Kiti teisës ðaltiniai (precedentai, sutartys ir t.t.) èia neaptariami. 
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konstitucinës nuostatos dera su kitomis, o tai, kaip statutinë teisë yra de-
rinama su konstitucine. Uþtat koordinaciniai principai lemia ir viena, ir 
kita. Paprastai tariant, statutinës teisës atþvilgiu koordinaciniai principai 
yra ir determinaciniai; gi determinaciniø principø koordinacinis vaidmuo 
apsiriboja statutinës teisës sfera. Taèiau bet kuriuo atveju konstituciniø 
principø skirstymas á koordinacinius ir determinacinius yra teorinio abst-
rahavimo rezultatas ir dël to sàlygiðkas. Ðis skirstymas – tai tarsi bandy-
mas raðyti eilëraðtá tarties þenklais arba þmogaus jausmus – cheminëmis 
formulëmis. 

Paþymëtina ir tokia koordinaciniø ir determinaciniø principø skirtybë. 
Jei tam tikras teisinis reguliavimas prieðtarauja Konstitucijai (jos bet ku-
riai nuostatai), „automatiðkai“kartu yra paþeidþiamas ir kuris nors koor-
dinacinis konstitucinis principas1 (kitas reikalas, kad konstitucinës kont-
rolës procese ðis klausimas daþnai nekeliamas). Tuo tarpu koordinacinio 
principo paþeidimas savaime nereiðkia, jog yra paþeistas ir koks nors de-
terminacinis principas2. Nors grieþtai atskirti koordinacinius ir determi-
nacinius principus nëra lengva, ðis skirtumas leidþia bent sàlygiðkai juos 
klasifikuoti. 
 
 
 
4 poskyris 
KOORDINACINIAI PRINCIPAI 
 
 
 
4.1. Konstitucijos virðenybë 
4.2. Konstitucijos vientisumas 
4.3. Teisinë valstybë 
 
 
 

Koordinaciniams principams priskirtini: 1) Konstitucijos virðenybës; 
2) Konstitucijos vientisumo; 3) teisinës valstybës principai. Jie tarp savæs 
glaudþiai susijæ.  
 
 
                                            

1 Plg., pvz., Konstitucinio Teismo 2000 m. spalio 18 d. nutarimà. 
2 Pvz., ástatymo nuostatø prieðtaravimas teisinës valstybës ir teisingumo principams sa-

vaime yra pakankamas pagrindas pripaþinti jas prieðtaraujanèiomis Konstitucijai, nors nëra 
konstatuota jokio Konstitucijos straipsnio paþeidimo (plg. Konstitucinio Teismo 2000 m. 
gruodþio 6 d. nutarimà). 
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4.1. Konstitucijos virðenybë 
 

Kaip minëta, Konstitucijos virðenybë yra sudëtinis konstitucinis prin-
cipas. Jis ávairiais aspektais átvirtintas Konstitucijos 5 str. 2 d. nuostatoje, 
kad valdþios galias riboja Konstitucija; 6 str. 1 d. nuostatoje, kad Konsti-
tucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas; 6 str. 2 d. nuostatoje, kad 
kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija; 7 str. 1 d. nuo-
statoje, kad negalioja joks ástatymas ar kitas aktas, prieðingas Konstituci-
jai, 30 str. 1 d. nuostatoje, kad asmuo, kurio konstitucinës teisës ar laisvës 
paþeidþiamos, turi teisæ kreiptis á teismà; 102 str. 1 d. nuostatoje, kad 
Konstitucinis Teismas sprendþia, ar ástatymai ir kiti Seimo aktai neprieð-
tarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybës aktai – 
neprieðtarauja Konstitucijai arba ástatymams; 110 str. 1 d. nuostatoje, kad 
teisëjas negali taikyti ástatymo, kuris prieðtarauja Konstitucijai ir kt.; taip 
pat Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijos ásigaliojimo tvarkos“ (priimto tame paèiame pilieèiø referendume, 
kaip ir Konstitucija) 2 str. nuostatoje, kad ástatymai, kiti teisiniai aktai ar 
jø dalys, galiojæ Lietuvos Respublikos teritorijoje iki Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos priëmimo, galioja tiek, kiek jie neprieðtarauja Konsti-
tucijai ir ðiam ástatymui, ir galios tol, kol nebus pripaþinti netekusiais ga-
lios ar suderinti su Konstitucijos nuostatomis. Konstitucijos virðenybë 
reiðkia, kad joks teisës aktas negali prieðtarauti Konstitucijai, kad niekas 
negali paþeisti Konstitucijos, kad konstitucinë tvarka gali ir turi bûti gi-
nama, pagaliau, kad pati Konstitucija nustato procedûrà, kurios pagalba 
gali bûti patikrinama teisës aktø atitiktis Konstitucijai. 

Konstitucijos virðenybæ sustiprina jos ypatinga keitimo tvarka. Konsti-
tucijos keitimo tvarkos nagrinëjimas nëra mûsø dëstymo dalykas. Bet 
reikia paþymëti, kad, lyginant su kitais teisës aktais, ði tvarka yra sudëtin-
ga, o norint pakeisti Konstitucijos 1 str. – ir suvis komplikuota (148 str. 1 
d.). Tai suprantama: jei Konstitucijà bûtø galima pakeisti kaip paprastà 
ástatymà, ji tikriausiai ir bûtø keièiama keièiantis politinei, ekonominei ar 
socialinei situacijai, o tai neuþtikrintø konstitucinës santvarkos stabilumo 
ir teisës aktø, kurie turi bûti suderinti su Konstitucija, sistemos darnos. 

Su Konstitucijos virðenybe neatsiejamai susijæs jos tiesioginis taikymas 
ir galimybë savo teises ginti remiantis Konstitucija. Iðties, Konstitucijoje 
gausu nuostatø, pagal kurias tam tikrus santykius „reguliuoja ástatymas“. 
Tai nuostatos, átvirtinanèios ástatymø leidëjo diskrecijà (nuoþiûros laisvæ) 
reguliuoti ðiuos santykius taip, kad bûtø galima lanksèiau reaguoti á gyve-
nimo pokyèius. Pagaliau, ne visø santykiø tam tikras sureguliavimas yra 
konstituciðkai reikðmingas. Taèiau bûtina matyti ir kità medalio pusæ. 
Nuostatos, kad tam tikrus santykius „reguliuoja ástatymas” átvirtina ir 
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ástatymø leidëjo pareigą juos sureguliuoti, þinoma, nepaþeidþiant Konsti-
tucijos normø ir konstituciniø principø. Tarkime, 73 str. 2 d. nuostata 
„Seimo kontrolieriø ágaliojimus nustato ástatymas“ nesuteikia ástatymø 
leidëjui laisvës pasirinkti, iðleisti toká ástatymà, ar ne. Jei toks ástatymas 
nebûtø iðleistas, bûtø tik tuðèia 73 str. 1 d. nuostatos deklaracija, kad pi-
lieèiø skundus dël valstybës ir savivaldybiø pareigûnø (iðskyrus teisëjus) 
piktnaudþiavimo ar biurokratizmo tiria Seimo kontrolieriai ir kad jie turi 
teisæ siûlyti teismui kaltus pareigûnus atleisti ið uþimamø pareigø. Tai 
bûtø ne tik teisinio reguliavimo spraga, tai bûtø ir Konstitucijos virðeny-
bës paneigimas. 

Kad ir koks bûtø nustatytas þemesnës galios teisinis reguliavimas, 
Konstitucijos nuostatos yra virðesnës ir taikomos tiesiogiai. Iðkilus prieð-
taravimui tarp Konstitucijos ir ástatymo, jis turi bûti sprendþiamas Kons-
titucijos naudai. Taèiau ástatymø leidëjas toli graþu ne visada operatyviai 
reaguoja á Konstitucinio Teismo nutarimus, kuriais tam tikri teisës aktai 
(jø dalys) pripaþástami prieðtaraujantys Konstitucijai. Tokiais atvejais 
santykiai, kurie buvo reguliuojami iki tam tikrus aktus pripaþástant prieð-
taraujanèius Konstitucijai, gali bûti bent kurá laikà apskritai nereguliuo-
jami. Tai sukelia sunkumø. Todël kartais siûloma ástatymu nustatyti Kon-
stituciniam Teismui teisæ „atidëti nutarimo, kuriuo pripaþástama, kad 
teisës norma prieðtarauja Konstitucijai, ásigaliojimà tokiam laikui, per 
kurá ði norma bûtø atitinkamai pakoreguota“1. Bet kà tai reikðtø? Kad 
dar kurá laikà galiotø Konstitucijos virðenybæ paneigiantis teisës aktas? 
Kad dar kurá laikà nebûtø galima ginti savo teisiø remiantis Konstitucija? 
Todël tokie siûlymai vertintini skeptiðkai. 

Interpretuodamas Konstitucijos virðenybës principà, Konstitucinis 
Teismas akcentavo, kad ðis principas yra pamatinis demokratinës teisinës 
valstybës reikalavimas, o Konstitucijà apibûdino kaip pagrindiná ástatymà, 
turintá aukðèiausià teisinæ galià ástatymø hierarchinëje sistemoje, átvirti-
nantá pagrindines teisinio reguliavimo nuostatas ir sudarantá ástatymø 
leidybos pagrindà. Ne kartà buvo pabrëþta, kad ástatymai ir kiti teisës 
aktai (taip pat ir tarptautinës sutartys) negali prieðtarauti Konstitucijai 
(Konstitucinio Teismo 1994 m. vasario 14 d. nutarimas, 1995 m. sausio 24 
d. iðvada, 1995 m. spalio 17 d., 1997 m. geguþës 29 d., 1997 m. birþelio 17 
d. nutarimai). Bet ðis principas suponuoja ir pozityvias pareigas ástatymø 
leidëjui, kitiems teisëkûros subjektams, pvz., perþiûrëti anksèiau priimtus 
teisës aktus atsiþvelgiant á Konstitucijos normas, uþtikrinti teisës aktø, 
reguliuojanèiø tuos paèius santykius, darnià hierarchinæ sistemà (Konsti-
tucinio Teismo 1998 m. geguþës 6 d. nutarimas). Konstitucinio Teismo 
doktrinoje Konstitucijos virðenybës principas taip pat siejamas su Konsti-
                                            

1 Lietuvos teisëkûros tobulinimo rekomendacijos // Teisës problemos. 2000. Nr. 2. 
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tucijos preambulëje deklaruojamu Tautos siekiu atviros, teisingos, dar-
nios pilietinës visuomenës ir teisinës valstybës (Konstitucinio Teismo 
2000 m. vasario 23 d., 2000 m. spalio 18 d. nutarimai) kaip jo neatskiria-
mas elementas ar bruoþas. 

Konstitucijos virðenybës principas ið koordinacinių principø neatsitik-
tinai nurodomas pirmuoju. Kaip koordinacinis principas ðis principas su-
ponuoja Konstitucijos kaip teisës ðaltinio buvimà svarbiausiuoju teisës 
ðaltiniu, o kartu – konstitucinës teisës buvimà „virð“ visø teisës ðakø, ga-
limybæ vertinti bet kuriame teisës akte nustatytà reguliavimà Konstituci-
jos poþiûriu. 
 
 

4.2. Konstitucijos vientisumas 
 

Kaip minëta, Konstitucijos 6 str. 1 d. átvirtinta, kad Konstitucija yra 
vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Konstitucijos vientisumo principo 
kaip pirminio principo „tiesioginis deklaravimas“ – tai formalus teisinis 
imperatyvas ir ástatymø leidëjui, ir kitiems subjektams savo veikloje rem-
tis Konstitucija kaip visuma (sistema). Vadinasi, teisinės galios požiūriu në 
viena Konstitucijos norma ar kita nuostata negali bûti prieðinama kitoms, 
traktuojama kaip „virðesnë“, „labiau fundamentali“ uþ kitas. Pagal kons-
titucinio reguliavimo turiná, pagal formulavimo bûdà jos gali bûti skirtin-
gos ir ávairiai tarp savæs susijusios. Antai kai kurios nuostatos formuluo-
jamos kaip absoliutûs principai („Nuosavybë nelieèiama“ (23 str. 1 d.)); 
„Minties, tikëjimo ir sàþinës laisvë yra nevarþoma“ (26 str. 1 d.)), bet jos 
turi bûti realizuojamos ir aiðkinamos atsiþvelgiant á kitas Konstitucijos 
nuostatas („Nuosavybë gali bûti paimama tik ástatymo nustatyta tvarka 
visuomenës poreikiams ir teisingai atlyginama“ (23 str. 3 d.); „Þmogaus 
ásitikinimais, praktikuojama religija ar tikëjimu negali bûti pateisinamas 
nusikaltimas ar ástatymø nevykdymas“ (27 str.); „Ágyvendindamas savo 
teises ir naudodamasis savo laisvëmis, þmogus privalo laikytis Konstituci-
jos ir ástatymø, nevarþyti kitø þmoniø teisiø ir laisviø“ (28 str.); „Baþnyèiø 
bei religiniø organizacijø mokslo skelbimas, kita tikybinë veikla, taip pat 
maldos namai negali bûti naudojami tam, kas prieðtarauja Konstitucijai ir 
ástatymams“ (43 str. 6 d.) ir kt.), ið esmës neleidþianèias ðio absoliutumo 
nukreipti prieð visuomenæ, prieð tas vertybes, kurias Konstitucija gina, 
nes, perfrazuojant JAV Aukðèiausiojo Teismo teisëjà R. Jacksonà, 
„Konstitucija nëra saviþudiðkas susitarimas“1. Yra Konstitucijoje nuosta-
                                            

1 Paraphrase of Justice Robert Jackson in Terminiello V. City of Chicago. 337 U.S. 1 
(1949) (dissenting), by Elster J. Constitutional Courts and Central Banks: Suicide Preven-
tion or Suicide Pact // East European Constitutional Review. 1994. Vol. 3. No. 3/4. 
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tø, kuriø turinys atskleidþiamas remiantis kitomis nuostatomis, yra ir to-
kiø, kurios ið dalies pakartoja, dubliuoja viena kità, bet në viena ið jø nëra 
ir negali bûti „pamirðtama“, ignoruojama kurios nors kitos konstitucinës 
nuostatos „naudai“. 

Konstitucija, kaip kiekvienas teisës aktas, apskritai kiekvienas doku-
mentas, turi savo struktûrà. Lietuvos Respublikos Konstitucijà sudaro 
preambulë, keturiolika skirsniø, Konstitucinis ástatymas „Dël Lietuvos 
valstybës“, Konstitucinis aktas „Dël Lietuvos Respublikos nesijungimo á 
posovietines Rytø sàjungas“ (abu ðie aktai pagal Konstitucijos 150 str. yra 
Konstitucijos sudedamoji dalis) bei Ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos ásigaliojimo tvarkos“, kaip jau sakyta, priimtas kartu su 
Konstitucija. Taèiau Konstitucijos vientisumo principas suponuoja, kad 
struktûra, atskirø nuostatø išdėstymas Konstitucijos tekste negali lemti jø 
turinio suvokimo. Pati Konstitucijos struktûra yra sukonstruota maþiau-
siai pagal du kriterijus – ðakiná (skirsniai apie valdþios institucijas) ir 
funkciná (skirsniai apie atskiras visuomenës ir valstybës gyvenimo sritis). 
Todël tai, kad asmenø lygybës principas átvirtintas II skirsnyje „Þmogus 
ir valstybë“ (29 str.), nereiðkia, kad lygybë konstituciðkai garantuojama 
tik fiziniams asmenims. Tai, kad prokurorai paminëti IX skirsnyje „Tei-
smas“ (118 str. 1 ir 3 d.), nereiðkia, jog jie yra teisminës valdþios dalis ar 
vykdo teisingumà. Dalis Respublikos Prezidento ágaliojimø nustatyti ne 
VI skirsnyje „Respublikos Prezidentas“, bet skirsniuose „Seimas“ (V), 
„Lietuvos Respublikos Vyriausybë“ (VII), „Konstitucinis Teismas“ 
(VIII), „Teismas“ (IX), „Finansai ir valstybës biudþetas“ (XI), „Uþsienio 
politika ir valstybës gynimas“ (XIII). Seimo nario priesaikos, nurodytos 
Konstitucijos 59 str. 2 ir 3 d., tekstas nustatytas Lietuvos Respublikos 
ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos Konstitucijos ásigaliojimo tvarkos“ 5 
str. Konstitucijos struktûra nelemia jos nuostatø turinio, ji tik uþtikrina jø 
iðdëstymà tam tikru nuoseklumu, kuris buvo priimtiniausias jos kûrëjams, 
bei (ið dalies) atspindi pastarøjø vertybines orientacijas. 
 
 
4.3. Teisinë valstybë 
 

Jau minëta, kad teisinës valstybës siekis (Tautos siekis atviros, teisin-
gos, darnios pilietinës visuomenës ir teisinës valstybës) skelbiamas Kons-
titucijos preambulëje. Bet þvelgiant plaèiau, ávairûs teisinës valstybës, 
kaip visa persmelkianèios konstitucinës idëjos, aspektai iðreikðti ávairiose 
Konstitucijos nuostatose: nuostatoje, kad Lietuvos valstybë yra nepri-
klausoma demokratinë respublika (1 str.); nuostatoje, kad valdþios galias 
riboja Konstitucija (5 str. 2 d.); kad Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai 
taikomas aktas (6 str. 1 d.); kad negalioja joks ástatymas ar kitas aktas, 
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prieðingas Konstitucijai (7 str. 1 d.) ir kad galioja tik paskelbti ástatymai 
(7 str. 2 d.); kad þmogaus teisës ir laisvës yra prigimtinës (18 str.); taip pat 
jau minëtose nuostatose, átvirtinanèiose teisëjo ir teismø nepriklauso-
mumà, garantuojanèiose tam tikras þmogaus teises – á gyvybæ, orumà, 
privataus gyvenimo nelieèiamumà, asmens nelieèiamumà ir kt.  

Pagal Konstitucinio Teismo doktrinà „konstitucinis teisinës valstybës 
principas yra universalus principas, kuriuo grindþiama visa Lietuvos tei-
sës sistema ir pati Lietuvos Respublikos Konstitucija“, „teisinës valstybës 
principo turinys atsiskleidþia ávairiose Konstitucijos nuostatose ir yra aið-
kintinas neatsiejamai nuo Konstitucijos preambulëje skelbiamo atviros, 
teisingos, darnios pilietinës visuomenës siekio. Konstitucijoje átvirtintas 
teisinës valstybës principas, be kitø reikalavimø, suponuoja ir tai, kad turi 
bûti uþtikrintos þmogaus teisës ir laisvës, kad visos valstybës valdþià ágy-
vendinanèios bei kitos valstybës institucijos turi veikti remdamosios teise 
ir paklusdamos teisei, kad Konstitucija turi aukðèiausià juridinæ galià ir 
kad ástatymai, Vyriausybës nutarimai bei kiti teisës aktai turi atitikti Kon-
stitucijà“ (Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d., 2000 m. spalio 18 
d., 2001 m. sausio 11 d. nutarimai). Teisinës valstybës principas ávardija-
mas ir kaip teisës vieðpatavimo principas; tai beveik sinonimiðkos sàvo-
kos. 

Kol kas konstitucinë teisinës valstybës doktrina yra gana fragmentið-
ka. Daugiau paþymimi, iðryðkinami atskiri teisinës valstybës poþymiai, 
kuriuos Konstitucinis Teismas laikë reikalingus akcentuoti nagrinëjant 
tam tikras bylas. Cituotas bendras teisinës valstybës principo apibûdini-
mas situacijos ið esmës nepakeièia. Vis dëlto yra pagrindas teigti, kad 
Konstitucinis Teismas, þingsnis po þingsnio formuodamas teisinës valsty-
bës doktrinà, orientuojasi á teisës mokslo generuojamà teisinës valstybës 
teorijà bei lyginamàjà teisëtyrà. Kadangi teisinës valstybës idëja yra Va-
karø teisës tradicijos produktas, ji nebuvo „iðrasta“ Lietuvoje1, verta at-
kreipti dëmesá á tai, kokie teisinës valstybës „parametrai“ iðskiriami 
                                            

1 Kūris E. The Baltic Case and the Problem of Creating a Law–Based State // D. D. Bar-
ry (ed.). Toward the „Rule of Law in Russia“? Political and Legal Reform in the Transition 
Period. Armonk, New York & London: M. E. Sharpe, 1992; Id. Teisinë valstybë, teisiniø 
sistemø ávairovë ir Vakarø teisës tradicija // M. A. Glendon, M. W. Gordon & C. Osakwe. 
Vakarø teisës tradicijos / Vertë E. Kûris, A. Poviliûnas & V. Poviliûnienë. Vilnius: Pradai, 
1993. Ðios nuomonës kritikà þr.: Maksimaitis M. Teisinës valstybës modelis // M. Maksimaitis 
(red). Mykolo Römerio mokslas apie valstybæ. Vilnius: Lietuvos filosofijos ir sociologijos 
institutas, 1997; Maksimaitis M., Ruželytė O. Mykolo Römerio gyvenimas ir veikla // M. 
Römeris. Op. cit. ir ypaè: Vaišvila A. Teisinës valstybës koncepcija Lietuvoje. Vilnius: Liti-
mo, 2000, kur Lietuvos „ánaðas kuriant teisinës valstybës koncepcijà ir praktikà“ (jau nuo 
XVI a.) vadinamas „istoriniu“, Lietuvos politologinë (XVI a.?!) ir teisinë mintis – „toli len-
kusia Vakarø“, o Vakarai – „uþleidusiais pirmaujanèià padëtá Lietuvai“ (p. 134 ir tol.). Jeigu 
yra „istorinis ánaðas“, tikriausiai já kas nors turëjo patirti. Kad nors vienas Vakarø autorius, 
ðitaip vertintø Lietuvos „ánaðà“, rasti nepavyko. 
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mokslinëje teisinëje literatûroje ir kaip jie traktuojami Europos jurispru-
dencijoje. 

Be plaèiai þinomo teisinës valstybës skirstymo á anglosaksiðkàjà rule of 
law ir vokiðkàjà Rechtsstaat tradicijas1, teisinës valstybës koncepcija ðian-
dien rutuliojama dviem kryptimis, kuriø abiejø teorinis pagrindas yra 
teisės viršenybės idëja. Pirmoji, instrumentalistinė, teisinës valstybës sam-
prata diktuoja tokius teisinës valstybës poþymius: a) normø bendras po-
bûdis, leidþiantis jas taikyti visiems numatytiems teisës subjektams; b) 
normø prieinamumas arba vieðumas, uþtikrinantis teisës subjektams ga-
limybæ jas suþinoti; c) normø iðankstinis pobûdis, reiðkiantis, kad jos bus 
nustatytos dar iki iðkylant reikalui jas taikyti; d) normø aiðkumas, supran-
tamumas teisës subjektams; e) normø neprieðtaringumas, negalimumas 
vienu metu ir reikalauti tam tikro elgesio, ir já drausti; f) normø „adresa-
tø“ pajëgumas elgtis pagal normø reikalavimus, kitaip tariant, nereikala-
vimas to, kas neámanoma; g) normø santykinis stabilumas; h) normø 
„kongruentiðkumas“, t.y. atitiktis tarp elgesio, kurio reikalauja normos, ir 
elgesio, kurio reikalauja teisësaugos ir kitos teisæ taikanèios institucijos. 
Antroji, substantyvinė, teisinës valstybës samprata papildomai reikalauja, 
kad: a) ne tik normø „adresatai“ pajëgtø elgtis taip, kaip reikalauja nor-
mos, bet ir valdþios institucijos, nustatydamos teisës normas, veiktø gera 
valia; b) panaðios bylos bûtø sprendþiamos panaðiai, taigi teisëjai neturë-
tø absoliuèios nuoþiûros, kaip taikyti teisës normas; c) ástatymai bûtø þi-
nomi, negaliotø atgal, nebûtø baudþiama uþ tai, kas nebuvo uþdrausta, o 
nusikaltimai bûtø grieþtai apibrëþti; d) bûtø paisoma prigimtinio teisin-
gumo reikalavimø, kaip antai tinkamo teisinio proceso, teismo posëdþiø 
vieðumo, teismø neðaliðkumo ir nepriklausomumo (ne tik nuo politinës 
valdþios, bet ir nuo visuomenës nuomonës spaudimo), sprendimø pa-
grindimo árodymais ir pan.2 Kartais kaip atskiri teisinës valstybës (teisës 
vieðpatavimo) poþymiai pabrëþiami teismø prieinamumas, neleidþiamu-
mas teisësaugos institucijoms paèioms nukrypti nuo teisinës valstybës 
reikalavimø, taip pat teismø galia priþiûrëti, kaip minëtø teisinës valsty-
bës reikalavimø laikosi kitos institucijos3. 

Patys savaime teisinës valstybës parametrai nenurodo, kokiu mastu 
valstybë uþtikrina ekonomines, socialines ar kultûrines teises, kokià so-
cialinæ politikà ji vykdo. Ðiuo poþiûriu teisinë valstybë kaip teisinë kate-
                                            

1 Berman H. J. The Rule of Law and the Law–Based State (Rechtsstaat) (with Special 
Reference to the Developments in the Soviet Union // The Harriman Institute Forum. 1991. 
Vol. 4. No. 5; Kūris E. Teisinë valstybë, teisiniø sistemø ávairovë ir Vakarø teisës tradicija. 

2 Radin M. J. Reconsidering the Rule of Law // Boston University Law Review. 1989. 
Vol. 69. No. 4. P. 784 ff. 

3 Raz J. The Authority of Law: Essays on Law and Morality. Oxford, Clarendon Press, 
1994. P. 214 ff. 

 



III skyrius 244 

gorija yra laisva nuo subjektyvaus ásivaizdavimo, kas visuomenëje yra tei-
singa ar gera, nuo politiniø (partiniø) ar ideologiniø preferencijø. Minëti 
parametrai aiðkiai orientuoja, kad turi bûti vengiama teisinæ valstybæ ide-
ologizuoti, paversti jà vienu ið lozungø socialiniuose, ideologiniuose ar 
partiniuose konfliktuose. Visi nurodyti teisinës valstybës poþymiai viena-
reikðmiai kreipia á formalià, teisinę erdvæ. 

Kartais teigiama, kad teisinë valstybë – tai vadinamoji socialinė valsty-
bė, t.y. tokia valstybë, kurioje sudaromos ekonominës, socialinës ir kultû-
rinës sàlygos visapusiam asmenybës vystymuisi, uþtikrinama socialinë 
gerovë ir pan.1 Tai nesusipratimas, kuris gali reikðti tik viena: kad valsty-
bë bûtø laikoma teisine, ji turi bûti turtinga; prieðingu atveju ji nepajëgtø 
susidoroti su tais uþdaviniais, kurie keliami socialinei valstybei. Toks tei-
sinës valstybës tapatinimas su socialine valstybe yra pavojingas, nes pa-
verèia niekais paèià teisinës valstybës idëjà, leidþia ekonomiðkai nepajë-
gios valstybës valdþià populistiðkai kaltinti nukrypimu nuo teisinës valsty-
bës standartø net ir tuo atveju, kai ði valdþia ið tikrøjø siekia ágyvendinti 
teisës virðenybæ. 

Iðties, kai kuriø valstybiø konstitucijose (pvz.: Vokietijos, Rusijos) tei-
sinës valstybës sàvoka vartojama ðalia socialinës valstybës. Konstituciona-
lizmo teorijos poþiûriu tai reiðkia, kad valstybë, pasiskelbusi teisine, ásipa-
reigoja uþtikrinti kuo platesnes ekonomines ir socialines teises, kurias yra 
átvirtinusi savo ástatymuose. Bet tai anaiptol nereiðkia, kad socialinë vals-
tybë yra tam tikra teisinës valstybës rûðis, atmaina ar iðsivystymo pakopa. 
Prieðingai, jeigu skurdi, ekonominius sunkumus iðgyvenanti valstybë ati-
tinka nurodytus teisinës valstybës parametrus, ji pagrástai laikytina ne 
maþiau teisine, negu, tarkime, gerovës valstybë. Dar daugiau, socialinë 
valstybë savaime nereiðkia, kad ji yra ir teisinë. Tai gali bûti intervencio-
nistinë, netgi totalitarinë valstybë, kurioje klesti neþabotas valdþios kiði-
masis ne tik á ûkinæ veiklà, bet ir á þmoniø asmeniná gyvenimà, taèiau kuri 
vis dëlto siekia uþtikrinti tam tikrà (bent minimalø) pragyvenimo lygá sa-
vo nelaisviems pilieèiams. Paþymëtina, kad istoriðkai viena pirmiausiø 
socialinës valstybës formø buvo policinë valstybë, visuotinæ gerovæ ban-
dþiusi uþtikrinti policinëmis priemonëmis2. Neatsitiktinai kai kurie þy-
miausieji teisinës valstybës teoretikai „susocialintà“ teisinës valstybës 
sampratà (iðpaþástamà kai kuriose treèiojo pasaulio ðalyse) netgi pravar-
dþiuoja „teisinës valstybës iðkrypimu“3. 

Tad jeigu socialinæ valstybæ galima laikyti konstituciniu (teisiniu) 
                                            

1 Vaišvila A. Teisinë valstybë: nuo optimizmo iki realybës // Jurisprudencija. 2001. Nr. 
19. 

2 Berman H. J. Op. cit.; taip pat þr.: Chapman B. Police State. London: Pall Mall, 1981. 
3 Raz J. Op. cit. P. 210; þr. taip pat: Hayek F. A. The Constitution of a Liberal State // Il 

Politico. Vol. XXXII. No. 3. 
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principu, tai yra kitas, ne teisinės valstybės principas, reiðkiantis tam tikrà 
valstybës socialinæ orientacijà, jos ekonominiø ir socialiniø ásipareigojimø 
átvirtinimà (Apie valstybës socialinës orientacijos átvirtinimà Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje raðoma 266–270 psl.). Todël teisinæ valstybæ 
bûtina aiðkiai skirti nuo socialinës valstybës: valstybë gali bûti ir socialinë, 
ir teisinë, bet ji gali bûti tik socialinë arba tik teisinë, arba nei viena, nei 
kita; jei valstybës konstitucijoje yra átvirtintos plaèios socialinës garanti-
jos, ji bus teisinë tik ðias garantijas realiai uþtikrinus, bet jei tokiø garanti-
jø nëra átvirtinta, pakaks, kad ji atitiktø jau minëtus teisinës valstybës 
parametrus. 

Dar labiau netikslu bûtø teisinæ valstybæ laikyti ne tik socialinës vals-
tybës, bet gerovės valstybės sinonimu; pastaroji sàvoka apskritai þymi ne 
tam tikrà teisiná principà, bet faktinį valstybës bûvá, jos ûkio ir visuome-
nës situacijà1. Èia nëra galimybës (ir reikalo) aptarinëti ávairiø gerovës 
valstybës variacijø – konservatyviosios gerovës valstybës, socialdemokra-
tinës gerovës valstybës, vadinamøjø Bismarcko gerovës valstybës ir sero 
Beveridge’o gerovës valstybës, socialiniø paslaugø valstybës ir pan. Minë-
tø gerovës valstybës atmainø pavadinimø turëtø pakakti, kad bûtø aiðku, 
jog gerovës valstybë – tai politikos ir ekonomikos, bet ne teisës mokslo 
kategorija2. 

Teisinë valstybë (teisës vieðpatavimas), vaizdþiai tariant, reiðkia, kad 
valdo „ne þmonës, bet teisë“. Ta paèia kryptimi formavosi Europos tei-
singumo teismo jurisprudencija, kurioje buvo suformuluoti vadinamieji 
bendrieji teisės principai. Ið jø paminëtini proporcingumo principas, pagal 
kurá taikomos teisinës priemonës turi bûti tinkamos tikslams pasiekti ir 
neperþengti bûtinumo ribø; teisëtø lûkesèiø principas, pagal kurá turi bûti 
ginamas teise besiremiantis suinteresuotø asmenø pasitikëjimas; procesi-
nës teisës principai, átvirtinantys teisæ bûti iðklausytam, teisæ á gynybà 
(taip pat ir á efektyvià teisminæ gynybà) ir teisæ á privataus gyvenimo ne-
lieèiamumà (privatumà); gero valdymo principai (administracinis sàþi-
ningumas ir t.t.) ir kt.3 Paminëtina ir Europos þmogaus teisiø teismo ju-
risprudencija, kurioje, aiðkinant Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø 
laisviø apsaugos konvencijà, formuluojami principai, atitinkantys tuos, 
formuluojamus mokslinëje teisinës valstybës koncepcijoje: teismo neða-
liðkumas, teisminio nagrinëjimo vieðumas, teisë á gynybà, teisë á asmeni-
                                            

1 Flora P., Heidenheimer A. J. The Development of Welfare States in Europe and Ame-
rica. New Brunswick & London: Transaction Books, 1981; Rueschmeyer D., Stephens E. H., 
Stephens J. D. Capitalist Development and Democracy. Cambridge: Polity Press, 1992; Spiro 
S. E., Yuchtman–Yaar E. (eds) Evaluating the Welfare State: New York, Academic Press, 
1983. 

2 Kuhnle S. Welfare State // V. Bogdanor (ed). The Blackwell Encyclopaedia of Political 
Science. Oxford & Cambridge, Massachusetts, 1991. 

3 Usher J. A. General Principles of EC Law. London & New York: Longman, 1998. 
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nio gyvenimo gerbimà, minties, sàþinës ir religijos laisvë, socialinës ir 
politinës veiklos laisvë ir kt.1

Èia nëra galimybiø aptarti visos Konstitucinio Teismo jurisprudenci-
jos, kurioje plëtojama teisinës valstybës doktrina. Taèiau paþymëtina, 
kad, nors ir fragmentiðkai, daugelis minëtø teisinës valstybës poþymiø yra 
siauriau ar plaèiau nurodomi kaip Lietuvos konstituciniai principai. 

Teisės normų bendras pobūdis. Konstitucinis Teismas yra nurodæs, kad 
ástatymuose nustatomos bendro pobûdþio taisyklës, o poástatyminiuose 
aktuose ðios normos gali bûti tik detalizuojamos; taigi poástatyminis aktas 
negali pakeisti ástatymo ir sukurti bendro pobûdþio normø, kurios konku-
ruotø su ástatymo normomis (Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 26 d., 
1996 m. vasario 28 d. nutarimai). Kita vertus, tam tikrais atvejais ástatymø 
leidëjas specialiu ástatymu gali nustatyti diferencijuotà ûkinës veiklos tei-
siná reguliavimà – numatyti iðimtis, kada tam tikriems ûkio subjektams 
taikomas ne bendrasis, o specialusis ástatymas (Konstitucinio Teismo 
2000 m. spalio 18 d. nutarimas). Jei yra bendrøjø ir specialiøjø normø 
konkurencija, taikomos specialiosios normos (Konstitucinio Teismo 1996 
m. vasario 28 d. nutarimas). 
Įstatymo viršenybė. Teisës normø bendrasis pobûdis konstitucinëje 

doktrinoje siejamas ir su įstatymo viršenybės principu – neatskiriamu tei-
sës vieðpatavimo elementu. Ðis principas reiðkia, jog tarp visø bendro 
pobûdþio normø yra hierarchija (kurios virðûnëje – Konstitucija), o indi-
vidualaus pobûdþio teisës aktai turi atitikti norminius aktus. Kitas svar-
bus ástatymo virðenybës aspektas yra tas, jog ástatymas saisto ir patá ásta-
tymø leidëjà: jis negali nevykdyti savo paties iðleistø ástatymø, bûti tarsi jø 
„nepasiekiamas“. 

Ástatymo virðenybë tiesiogiai susijusi su Konstitucijos virðenybës prin-
cipu, já papildo ir pratæsia. Tame paèiame Konstitucijos straipsnyje (102 
str. 1 d.) átvirtinta ne tik Konstitucijos virðenybë visø kitø teisës aktø at-
þvilgiu, bet ir ástatymo virðenybë poástatyminiø aktø atþvilgiu (ðiuo atveju 
– Respublikos Prezidento ir Vyriausybës): „Konstitucinis Teismas spren-
dþia, ar ástatymai ir kiti Seimo aktai neprieðtarauja Konstitucijai, o Res-
publikos Prezidento ir Vyriausybës aktai – neprieðtarauja Konstitucijai 
arba ástatymams“. Bet Konstitucijoje tiesiogiai nëra nurodyta, koks yra 
visų poástatyminiø aktø atitikties aukðtesnës galios norminiams aktams 
patikrinimo mechanizmas. Kai kas detalizuojama ástatymuose; antai þi-
nybiniø (pvz., ministerijø) aktø atitiktá ástatymams arba Vyriausybës nu-
tarimams gali tirti specializuoti administraciniai teismai Administraciniø 
bylø teisenos ástatymo nustatyta tvarka. Taèiau net ir ástatymuose nëra 
                                            

1 Berger V. Europos þmogaus teisiø teismo jurisprudencija / Vertë S. Kadþiulytë ir A. 
Budrikis. Vilnius, Pradai, 1997. 

 



Lietuvos Respublikos Konstitucijos principai  247

nustatyta, kaip turëtø bûti tiriama, tarkime, Seimo nutarimø atitiktis ásta-
tymams: Konstitucijos 102 str. nustatyta, kad Konstitucinis Teismas 
sprendþia, ar kiti Seimo aktai (t.y. ne ástatymai) neprieðtarauja Konstituci-
jai (bet ne ástatymams). Ðià formalià „Konstitucijos teksto spragà“ uþpil-
do ástatymo virðenybës principas: teisës aktø hierarchija, taigi ir ástatymo 
virðenybë bûtø paneigta, jei pagal Konstitucijà nebûtø galima iðtirti poás-
tatyminio akto atitikties ástatymui ir, jeigu poástatyminis aktas prieðtarau-
ja ástatymui, bûtø leidþiama jam likti teisës sistemoje, galioti toliau. Kons-
titucinis Teismas tokiø aktø atitiktá ástatymams tiria (Konstitucinio Tei-
smo 2000 m. kovo 30 d., 2000 m. spalio 18 d. nutarimai). Konstitucijoje 
taip pat nëra tiesiogiai pasakyta, kad gali bûti tiriama ástatymø atitiktis 
konstituciniams ástatymams, bet Konstitucinis Teismas tiria ir tai (Konsti-
tucinio Teismo 2001 m. balandþio 2 d. nutarimas). 

Teisės normų prieinamumas, galėjimas jas žinoti ir normų išankstinis 
pobūdis. Konstitucinëje doktrinoje pabrëþiama, kad „negalima ið asmens 
reikalauti laikytis taisykliø, kuriø jo veiklos metu nebuvo ir todël jis nega-
lëjo þinoti bûsimø reikalavimø. Teisës subjektas turi bûti tikras, kad jo 
veiksmai, padaryti vadovaujantis teisës aktais, galiojusiais jø padarymo 
metu, bus laikomi teisëtais. Prieðingu atveju pats ástatymas netektø auto-
riteto, ir tai kliudytø nustatyti stabilià teisinæ tvarkà“ (Konstitucinio Tei-
smo 1994 m. kovo 16 d. nutarimas). Konstitucinio Teismo aktuose ne 
kartà buvo pabrëþta ir tai, kad teisës aktai negalioja atgal (Konstitucinio 
Teismo 1994 m. liepos 15 d., 1995 m. gruodþio 22 d., 1997 m. geguþës 29 
d., 1998 m. kovo 25 d.); taip pat átvirtinta, kad aktai, panaikinantys veikos 
baudþiamumà ar administracinæ atsakomybæ arba ðvelninantys sankcijà, 
atgal galioja (Konstitucinio Teismo 1998 m. kovo 25 d., 2001 m. sausio 11 
d. nutarimai). Paþymëkime dar vienà konstituciðkai motyvuotà nuostatà: 
net tais atvejis, kai teisës aktas yra paþymëtas tam tikra „slaptumo“, „vi-
siðko slaptumo“ ar pan. þyma, jis negali bûti nuslepiamas nuo teismo, o 
teisës aktai, susijæ su þmogaus teisëmis, apskritai neturi bûti þymimi jo-
kiomis slaptumo þymomis (Konstitucinio Teismo 2000 m. balandþio 5 d. 
nutarimas).  

Teisės normų aiškumas ir neprieštaringumas. Doktrinoje ne kartà ávai-
riais aspektais akcentuotas bûtinumas teisës normas formuluoti aiðkiai ir 
neprieðtaringai. Taèiau kartu paþymëtina, kad Konstitucinis Teismas ap-
skritai linkæs paaiðkinti neaiðkias teisës aktø formuluotes tokiu bûdu, kad 
jose iðdëstytø nuostatø realizavimas nepaþeistø Konstitucijos normø ir 
konstituciniø principø, o kai kada specialiai nurodo, kad tam tikras ne-
aiðkumas savaime nëra pakankamas pagrindas pripaþinti teisës aktà (jo 
dalá) prieðtaraujanèiu Konstitucijai (Konstitucinio Teismo 1999 m. birþe-
lio 23 d., 2000 m. kovo 15 d., 2001 m. sausio 25 d. nutarimai). Tokia pozi-
cija liudija, kad teisës normø aiðkumas ir neprieðtaringumas traktuojami 
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kaip ið Konstitucijos kildinami principai. 
Normų „adresatų“ pajėgumas elgtis pagal normų reikalavimus. Viena-

me Konstitucinio Teismo akte tiesiogiai remiamasi bendruoju teisës 
principu lex non cogit ad impossibilia, t.y. ástatymas nereikalauja to, kas 
neámanoma (Konstitucinio Teismo 1995 m. sausio 24 d. iðvada). 

Negalimumas bausti už tai, kas nebuvo uždrausta. Ðis principas sietinas 
su jau minëtu (þr. 247 psl.) teisës normø iðankstiniu pobûdþiu, konstitu-
cinëje doktrinoje traktuojamu kaip konstitucinis principas. Bet paradok-
salu, kad principai nullum crimen sine lege ir nullum poena sine lege (reið-
kiantys, kad „asmuo gali bûti patrauktas baudþiamojon atsakomybën tik 
uþ tokià veikà, kuri jos padarymo metu buvo numatyta baudþiamajame 
ástatyme kaip nusikaltimas, ir kad draudþiama taikyti asmeniui grieþtesnæ 
bausmæ nei nustatyta ástatyme, galiojusiame veikos padarymo metu“) 
vadinami „dviem pagrindiniais baudþiamosios teisës principais“ (Konsti-
tucinio Teismo 1998 m. liepos 9 d. nutarimas) (t.y. ne konstituciniais). 

Prigimtinis teisingumas. Konstitucinis Teismas yra nurodæs prigimtinio 
teisingumo paisymà kaip konstituciniø teisingumo ir teisinës valstybës 
principø neatskiriamà aspektà, jis taip pat yra konstatavæs, kad teisingu-
mas yra vienas ið pagrindiniø teisës kaip socialinio gyvenimo reguliavimo 
priemonës tikslø; jis yra vienas svarbiausiø moraliniø vertybiø ir teisinës 
valstybës pagrindø; jis gali bûti ágyvendintas uþtikrinant tam tikrà intere-
sø pusiausvyrà, iðvengiant atsitiktinumø ir savivalës, socialinio gyvenimo 
nestabilumo, interesø prieðprieðos (Konstitucinio Teismo 2000 m. gruo-
dþio 6 d. nutarimas1). Bet kol kas prigimtinio teisingumo turinys nëra de-
taliai aiðkintas. Kita vertus, toks aiðkinimas negali bûti atsietas nuo þmo-
gaus prigimtiniø teisiø doktrinos (kurios iðeities taðkas yra Konstitucijos 
18 str. nuostata, kad þmogaus teisës ir laisvës yra prigimtinës), ganëtinai 
ávairiapusiai iðplëtotos konstitucinëje jurisprudencijoje. Atskirose Konsti-
tucijos nuostatose, net jos struktûroje (kurioje nuostatos, formuluojan-
èios þmogaus teises, iðdëstomos anksčiau negu nuostatos, nustatanèios 
valdþios ágaliojimus), taip pat konstitucinëje doktrinoje tvirtai iðreikðtas 
þmogaus teisiø primatas. Antai 1996 m. lapkrièio 20 d. nutarime remia-
masi nuostata, kad „þmogus nuo pat gimimo turi nuo jo asmens neatski-
riamas pamatines ir nekintamas teises bei laisves“ ir kad „pirminis pri-
gimtiniø þmogaus teisiø ir laisviø ðaltinis“ yra pati „þmogaus prigimtis“. 
Konstitucinis Teismas, aiðkindamas konstitucines nuostatas, átvirtinanèias 
þmogaus teisæ á gyvybæ ir orumà, pabrëþë, kad ðios teisës yra „aukðèiau 
ástatymo“, o Konstitucijos paskirtis – „uþtikrinti jø gerbimà ir gynimà“ 
(Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodþio 9 d. nutarimas). Doktrinoje taip 
pat kaip konstitucinis principas átvirtinta nuostata, kad „prigimtiniø þmo-
                                            

1 Þr. taip pat Konstitucinio Teismo 1995 m. gruodþio 22 d. nutarimà. 
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gaus teisiø skirtingas aiðkinimas ir nevienodas taikymas atskiroms asme-
nø kategorijoms yra neleistinas“ (Konstitucinio Teismo 1996 m. sausio 24 
d. nutarimas). Taigi prigimtinis teisingumas suponuoja asmenø lygybæ; ðis 
principas, kaip minëta, tiesiogiai átvirtintas Konstitucijos 29 str. Pagaliau, 
prigimtinis teisingumas neatsiejamas nuo humanizmo (Konstitucinio 
Teismo 1997 m. lapkrièio 13 d., 2001 m. sausio 11 d. nutarimai), taip pat 
ávardijamo kaip vieno svarbiausiø konstituciniø principø ir ávairiais as-
pektais átvirtinto ávairiose Konstitucijos nuostatose: kad draudþiama 
þmogø kankinti, þaloti, þeminti jo orumà, þiauriai su juo elgtis, taip pat 
nustatyti tokias bausmes (21 str. 2 d.), kad draudþiama versti duoti paro-
dymus prieð save, savo ðeimos narius ir artimus giminaièius (31 str. 3 d.) 
ir kt. 

Tinkamas teisinis procesas (procedūra). Tinkamas teisinis procesas – 
neatskiriamas teisës vieðpatavimo poþymis. Jurisprudencijoje ði sàvoka 
„paþodþiui” nëra vartota. Bet Konstitucinis Teismas yra vartojæs kitas 
artimas sàvokas: tinkamo teisminio proceso (Konstitucinio Teismo 1999 
m. vasario 5 d. nutarimas), tinkamos teisminës procedûros (Konstitucinio 
Teismo 2000 m. rugsëjo 19 d. nutarimas), taip pat teisingo teisminio pro-
ceso (Konstitucinio Teismo 1999 m. geguþës 11 d. nutarimas); paþymëti-
na, kad pastaruoju atveju tie patys teisingo teisminio proceso reikalavimai 
buvo taikomi ið esmës kvaziteisminei procedûrai – apkaltos procesui 
Seime. Be to, ávairiuose Konstitucinio Teismo aktuose pabrëþiama, jog 
pagal Konstitucijà bûtina uþtikrinti asmens teisæ á gynybà, galimybæ jam 
dalyvauti apklausiant liudytojus, tiriant árodymus, teisæ turëti advokatà, 
teisæ á vertëjà ir kt.; kita vertus, buvo konstatuota ir tai, kad pagal Konsti-
tucijà galimi ir uþdari teismo posëdþiai (svarbiems visuomenës intere-
sams, kitø asmenø teisëms apsaugoti), o liudytojo ar nukentëjusiojo as-
mens tapatybæ nustatanèiø duomenø áslaptinimas pats savaime nereiðkia, 
jog teisiamojo ar jo gynëjo teisës teismo procese yra apribotos (Konstitu-
cinio Teismo 1994 m. lapkrièio 18 d., 1999 m. vasario 5 d., 2000 m. gegu-
þës 8 d., 2000 m. rugsëjo 19 d., 2001 m. vasario 12 d. nutarimai). 

Teisėjo ir teismų nepriklausomumas ir nešališkumas. Teisëjø ir teismo 
nepriklausomumas aiðkintas ávairiais aspektais. 1999 m. gruodþio 21 d. 
konstatuota, kad „teisingumo vykdymas – teismø funkcija, lemianti ðios 
valdþios vietà valstybës valdþios institucijø sistemoje ir teisëjø statusà. 
Jokia kita valstybës institucija ar pareigûnas negali vykdyti ðios funkci-
jos“. Ðiame nutarime taip pat konstatuota, kad demokratinëje teisinëje 
valstybëje socialinis teisminës valdþios vaidmuo yra toks, kad teismai, 
vykdydami teisingumà, privalo uþtikrinti Konstitucijoje, ástatymuose ir 
kituose teisës aktuose iðreikðtos teisës ágyvendinimà, garantuoti teisës 
virðenybæ, apsaugoti þmogaus teises ir laisves. Ði iðskirtinë teismo funkci-
ja suponuoja teisëjo ir teismø nepriklausomumà, kuris yra ne savitikslis 
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dalykas, bet bûtina þmogaus teisiø ir laisviø apsaugos sàlyga, vienas ið 
svarbiausiø teisingumo vykdymo principø, fundamentalus demokratinës 
valstybës bruoþas. Teisëjø ir teismo nepriklausomumo principas neatsie-
jamas nuo teisminës valdþios visavertiðkumo. 1995 m. gruodþio 6 d. nuta-
rime paþymëta, kad „nepriklausomumas yra ne privilegija, o viena svar-
biausiø teisëjo ir teismo pareigø, iðplaukianti ið Konstitucijos garantuotos 
þmogaus teisës turëti beðaliðkà ginèo arbitrà“. Vykdydamas teisingumà, 
teismas nepriklauso nuo byloje dalyvaujanèiø asmenø ir klauso tik ásta-
tymo; teisëjas ir teismas turi bûti nepriklausomas ir nuo byloje dalyvau-
janèiø ðaliø bet kokio kiðimosi, ir nuo valstybës valdþios, valdymo, taip 
pat visuomenës institucijø, korporaciniø, neteisëtø asmeniniø ar kitokiø 
interesø átakos. Á teisëjo ar teismo veiklà negali kiðtis niekas – nei val-
dþios ar valdymo institucijos, nei valstybës pareigûnai, nei politinës parti-
jos ar visuomeninës organizacijos, nei pilieèiai. Ir pats teisëjas privalo 
nepasiduoti valdþios institucijø ar pareigûnø, visuomeniniø organizacijø 
ar atskirø pilieèiø átakai. Kita vertus, teisëjo ir teismø nepriklausomumo 
konstitucinis principas reiðkia ne tik teisëjo ir teismø, vykdanèiø teisin-
gumà, nepriklausomumà, bet ir teismø kaip teisminës valdþios institucijø 
sistemos nepriklausomumà. Jis uþtikrinamas nustatant teisëjo ágaliojimø 
trukmës nelieèiamumo, teisëjo asmens nelieèiamumo, teisëjo socialinio 
(materialinio) pobûdþio garantijas, átvirtinant teisminës valdþios savival-
dà (Konstitucinio Teismo 1995 m. gruodþio 6 d., 1996 m. balandþio 18 d., 
1996 m. gruodþio 19 d., 1999 m. vasario 5 d., 1999 m. gruodþio 21 d. nu-
tarimai; 2000 m. sausio 12 d. sprendimas). Atkreiptinas dëmesys á tai, kad 
konstituciðkai ginamas ne tik toks teisinis reguliavimas, kuriuo  siekiama 
uþtikrinti teisëjo ir teismø neðaliðkumà, bet ir toks, kuriuo siekiama uþ-
tikrinti pasitikëjimà teismu, pvz., neleidþiant advokatui atstovauti ar ginti 
teisme, kuriame teisëju dirba asmuo, su kuriuo advokatas susijæs santuo-
kos arba giminytës ryðiais (Konstitucinio Teismo 2001 m. vasario 12 d. 
nutarimas). 

Teisėti lūkesčiai. Ðiuo principu buvo remtasi vienàsyk, akcentuojant 
teisëtus privataus gyvenimo lûkesèius (Konstitucinio Teismo 2000 m. 
geguþës 8 d. nutarimas). Teisëtø lûkesèiø principas buvo átvirtintas ne tik 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos, bet ir Europos þmogaus teisiø tei-
smo jurisprudencijos kontekste. 

Proporcingumas. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje proporcingumo 
principas ðiuo pavadinimu neminimas. Tai doktrinoje suformuluotas ið-
vestinis principas. Konstitucinis Teismas pirmàsyk já paminëjo darydamas 
nuorodà á Europos þmogaus teisiø teismo jurisprudencijà (Konstitucinio 
Teismo 1996 m. balandþio 18 d. nutarimas). Vëliau buvo konstatuota, 
kad „ástatymais apibrëþiant teisiø ágyvendinimo ribas, bûtina atsiþvelgti á 
atitinkamos teisës (ar laisvës) paskirtá bei prasmæ ir Konstitucijoje nusta-
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tytas jos ribojimo galimybes bei sàlygas. Ieðkant atsakymo á klausimà, ar 
konkretus ribojimas yra bûtinai reikalingas demokratinëje visuomenëje, 
pirmiausia reikia iðsiaiðkinti ribojimo tikslus bei paskirtá, o antra, nustaty-
ti, ar ribojimo priemonës yra proporcingos siekiamam teisëtam tikslui“ 
(Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimas). Proporcingumo 
principo turinys doktrinoje buvo atskleistas palaipsniui – ið pradþiø ti-
riant reklamos ribojimø nustatymà (Konstitucinio Teismo 1997 m. vasa-
rio 13 d. nutarimas), po to – ribojimø valstybës tarnautojams (Konstitu-
cinio Teismo 1997 m. geguþës 6 d. nutarimas) ir apribojimø stoti á valsty-
bës tarnybà (Konstitucinio Teismo 1999 m. kovo 4 d. nutarimas), susirin-
kimø laisvës ágyvendinimo reglamentavimà (Konstitucinio Teismo 2000 
m. sausio 7 d. nutarimas) bei administraciniø nuobaudø uþ mokesèiø ásta-
tymø paþeidimus nustatymà (Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodþio 6 d. 
nutarimas). Nuo rëmimosi Europos þmogaus teisiø teismo jurisprudenci-
ja pereinama prie autentiðkos konstitucinës doktrinos: vëliausiose bylose 
remiamasi bûtinumu iðlaikyti pusiausvyrà tarp asmens teisës ir vieðojo 
intereso (Konstitucinio Teismo 2000 m. sausio 7 d. nutarimas) bei konsti-
tuciniais teisingumo ir teisinës valstybës principais: „teisingumo ir teisi-
nës valstybës konstituciniai principai suponuoja ir tai, kad uþ teisës pa-
þeidimus valstybës nustatomos poveikio priemonës turi bûti proporcingos 
(adekvaèios) teisës paþeidimui, turi atitikti siekiamus teisëtus ir visuoti-
nai svarbius tikslus, neturi varþyti asmens akivaizdþiai labiau negu reikia 
ðiems tikslams pasiekti“, „teisingumo ir teisinës valstybës konstituciniai 
principai reiðkia ir tai, kad tarp siekiamo tikslo ir priemoniø ðiam tikslui 
pasiekti, tarp teisës paþeidimø ir uþ ðiuos paþeidimus nustatytø nuobaudø 
turi bûti teisinga pusiausvyra (proporcija). Ðie principai neleidþia nustaty-
ti uþ teisës paþeidimus tokiø nuobaudø <...>, kurios bûtø akivaizdþiai 
neproporcingos (neadekvaèios) teisës paþeidimui bei siekiamam tikslui“ 
(Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodþio 6 d. nutarimas). Svarbu ir tai, 
kad konstatuojant ir plëtojant konstituciná proporcingumo principà, ne 
visuomet turi bûti vartojami þodþiai „proporcingumas“ ar „proporcin-
gas“: proporcingumo principà atskleidþia ir tokios Konstitucinio Teismo 
aktø formuluotës, kaip antai: „Tiek, kiek bûtina visuomenës saugumui ir 
vieðajai tvarkai uþtikrinti, þmogaus teisëms ir laisvëms ginti, tam tikroms 
asmenø kategorijoms gali bûti nustatytos skirtingos leidimø ásigyti ginklà 
iðdavimo sàlygos“ (Konstitucinio Teismo 2001 m. balandþio 12 d. nuta-
rimas). 

Tai, þinoma, toli graþu ne visa Konstitucinio Teismo suformuota tei-
sinës valstybës (teisës vieðpatavimo) kaip konstitucinio principo doktrina 
– tik jos kai kurie elementai. Bet ir ið ðio trumpo, gan schematiðko prista-
tymo aiðku, kad teisinës valstybës principas yra ne tik daugialypis, dau-
giaveidis, bet ir talpus. Jis, be abejonës, determinuoja, lemia visà teisës 
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sistemà. Kodël gi tad jis laikytinas pirmiausia koordinaciniu principu? 
Visi minëti (ir neminëti) teisinës valstybës elementai sudaro vientisà 

visumà, sistemà. Kaip matëme, teisinës valstybës principas doktrinoje 
neatsiejamas net nuo Konstitucijos virðenybës principo, gal kiek dirbtinai 
iðskirto, norint iðryðkinti Konstitucijos kaip svarbiausio teisës ðaltinio tei-
sinį (ne politiná) pagrindimà. Juolab në vieno ið teisinës valstybës sàvoka 
apimamø elementø negalima aiðkinti izoliuotai nuo kitø. Pvz., nuostatas, 
kad asmuo, kaltinamas padaræs nusikaltimà, turi teisæ, kad jo bylà vieðai 
ir teisingai iðnagrinëtø nepriklausomas ir beðaliðkas teismas (31 str. 2 d.), 
ir kad teisingumà Lietuvoje vykdo tik teismai (109 str. 1 d.), interpretuo-
jant tinkamo teisinio proceso kaip teisinës valstybës „parametro“ kon-
tekste, galima teigti, kad asmuo turi teisæ, kad jo byla bûtø iðnagrinëta 
per ámanomai (protingai) trumpiausià laikà1. 

Kitas aspektas. Konstitucijos 7 str. 2 d. nustatyta: „Galioja tik paskelb-
ti ástatymai“. Literatûroje ði nuostata kartais interpretuojama siaurai, t.y. 
kaip „adresuojama“ tik ástatymams, bet ne þemesnës galios norminiams 
ar apskritai teisës aktams2. Kai kada, atrodo, tam pagrindà gali duoti ir 
Konstitucinio Teismo formuluotës: „Ði Konstitucijos nuostata reiðkia, 
kad ástatymai negalioja ir negali bûti taikomi, jei jie nëra oficialiai pa-
skelbti. Oficialus ástatymø paskelbimas laikantis Konstitucijoje ir ástaty-
muose nustatytos tvarkos yra bûtina sàlyga ne tik tam, kad ástatymai ásiga-
liotø, bet ir kad teisiniø santykiø subjektai þinotø, kokie ástatymai galioja, 
koks yra jø turinys, ir juos vykdytø. Demokratinëje teisinëje valstybëje 
negali bûti nepaskelbtø ástatymø“ (Konstitucinio Teismo 2001 m. sausio 
11 d. nutarimas). Bet minëtà Konstitucijos nuostatà galima (ir reikia) 
interpretuoti jà siejant su konstituciniu teisinës valstybës principu, supo-
nuojanèiu, be kitø dalykø ir teisës normø (ne tik ástatymø!) prieinamumà, 
galëjimà jas þinoti ir jø iðankstiná pobûdá. Tuomet aiðku, kad ði nuostata 
„adresuojama“ ne tik ástatymams, bet ir kitiems teisës aktams. Jau cituo-
tame (þr. 247 psl.) Konstitucinio Teismo 1994 m. kovo 16 d. nutarime yra 
ðio platesnio poþiûrio atspindys: „Ástatymo ar kito teisës akto galia nu-
kreipiama á ateitá. Negalima ið asmens reikalauti laikytis taisykliø, kuriø 
jo veiklos metu nebuvo, ir todël jis negalëjo þinoti bûsimø reikalavimø. 
                                            

1 Tai konstatuodamas, Konstitucinis Teismas vis dëlto rëmësi ne Konstitucija, bet Euro-
pos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencija ir Europos þmogaus teisiø 
teismo jurisprudencija, su kuria, pasak jo, „susisieja” Konstitucijos 31 str. 2 d. nuostatos 
(Konstitucinio Teismo 1999 m. vasario 5 d. nutarimas); þr. taip pat Konstitucinio Teismo 
1995 m. gruodþio 6 d., 1996 m. balandþio 18 d., 1997 m. spalio 1 d., 1999 m. kovo 4 d. nuta-
rimus. Plg. ir Konstitucinio Teismo 1997 m. liepos 10 d. nutarimà, kuriame bûtinumas per 
kuo trumpesná laikà spræsi mokestinius ginèus grindþiamas taip pat ne tinkamu teisiniu 
procesu, bet mokestiniø santykiø kaip vieðosios teisës reguliavimo dalyko ypatumais (admi-
nistraciniu reguliavimo metodu) ir reikalingumu nuolat pildyti valstybës biudþetà. 

2 Jovaišas K. (ats. red.) Op. cit. P. 54–55. 
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Teisës subjektas turi bûti tikras, kad jo veiksmai, padaryti vadovaujantis 
teisës aktais, galiojusiais jø padarymo metu, bus laikomi teisëtais. Prieð-
ingu atveju pats ástatymas netektø autoriteto, ir tai kliudytø nustatyti sta-
bilià teisinæ tvarkà“1. Iðties, sunku ásivaizduoti, kad teisinėje valstybėje 
Konstitucijos poþiûriu kaip nepriekaiðtingi galëtø bûti vertinami, tarki-
me, nepaskelbti Vyriausybës (taigi poástatyminiai) aktai, sukeliantys tei-
sines pasekmes. 

Panaðiai galima interpretuoti ir Konstitucijos 29 str. 2 d. nuostatà, kad 
þmogaus teisiø negalima varþyti ir teikti jam privilegijø dël jo lyties, tau-
tybës, kalbos, kilmës, socialinës padëties, tikëjimo, ásitikinimø ar paþiûrø 
pagrindu. Aiðkinant ðià nuostatà vien formaliai, tektø pripaþinti, kad pa-
grindø, kuriais negalima varþyti þmogaus teisiø ir teikti jam privilegijø, 
sàraðas yra baigtinis. Bet teisinës valstybës, teisingumo poþiûriu tai bûtø 
absurdas. Argi pagrásta manyti, kad ástatymø leidëjui leistina nustatyti 
toká teisiná reguliavimà, kuriuo þmogaus konstitucinës teisës bûtø suvar-
þytos, tarkime, dël jo iðvaizdos arba amþiaus, arba dël seksualinës orien-
tacijos, arba dël sveikatos, arba dël jo turëtos kitos valstybës pilietybës, 
t.y. pagrindais, tiesiogiai nenurodytais 29 str. 2 d. (iðskyrus, þinoma, apri-
bojimus, nustatytus paèioje Konstitucijoje)? Taip bûtø paþeidþiamas pri-
gimtinis teisingumas – neatskiriamas teisinës valstybës elementas. Konsti-
tucinis Teismas yra nurodæs, jog Konstitucijoje átvirtintà lygiateisiðkumo 
principà reikia analizuoti „kompleksiðkai, o ne formaliai paþodþiui“ 
(Konstitucinio Teismo 1995 m. sausio 24 d. iðvada). Kita vertus, bûtent 
prigimtinio teisingumo principu (tegu ir neávardijamu tuo pavadinimu) 
grindþiamas pozityviosios diskriminacijos galimumas. 

Taigi konstitucinis teisinës valstybës principas (ar jo atskiri aspektai) 
faktiðkai yra vienas svarbiausiø orientyrø aiðkinant Konstitucijos nuosta-
tas. Ið esmës á bet kurià Konstitucijos normà ar konstituciná principà ne 
tik galima, bet ir bûtina þvelgti per teisinës valstybës idëjos prizmæ. Tik 
ðitaip galima uþtikrinti pusiausvyrà tarp paèiø ávairiausiø konstituciniø 
normø ir principø, jø darnà. Ðiuo poþiûriu teisinës valstybës principas 
„dirba ta paèia kryptimi“, kaip ir Konstitucijos vientisumo principas. Pas-
tarasis, kaip minëta, ápareigoja remtis Konstitucija kaip visuma, neprieð-
inti jos vienø nuostatø kitoms nei pagal turiná, nei pagal teisinæ galià. Gi 
teisinës valstybës principas uþtikrina, kad ir Konstitucijos dinamika, jos 
                                            

1 Ðiame kontekste paþymëtina ir ðtai kas: poástatyminis aktas gali bûti pripaþástamas 
prieðtaraujanèiu Konstitucijai tuo pagrindu, kad „Seimo nutarimu buvo ágyvendinamas dar 
neásigaliojæs ástatymas“ (Konstitucinio Teismo 1997 m. geguþës 29 d. nutarimas), bet bûna, 
kad nors „Seimas dar neásigaliojus <...> ástatymui priëmë nutarimà“, kuriuo buvo realizuo-
tos ðio – neásigaliojusio – ástatymo nuostatos“, konstatuojama, jog „nëra teisinio pagrindo 
teigti, kad ginèijamas Seimo nutarimas pagal jo priëmimo tvarkà prieðtarauja Konstitucijai“, 
nes jis ásigaliojo po to, kai ásigaliojo minëtas ástatymas (Konstitucinio Teismo 2000 m. spalio 
18 d. nutarimas). 
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aiðkinimas taip pat bus vieningas: në viena nuostata ið principo negali 
bûti doktrinoje plëtojama kita – prieðinga teisinës valstybës – kryptimi. 
Dël to teisinës valstybës principas neabejotinai laikytinas koordinaciniu 
principu. 
 
 
 
5 poskyris 
DETERMINACINIAI PRINCIPAI 
 
 
 
5.1. Demokratija ir suverenitetas 
5.2. Pilietinë visuomenë 
5.3. Valdþiø padalijimas 
5.4. Pasaulietinë valstybë 
5.5. Valstybës socialinë orientacija 
5.6. Valstybës geopolitinë orientacija 
 
 
 

Determinaciniø principø yra daugiau nei koordinaciniø. Dar kartà 
priminsime, kad ir koordinaciniai principai tuo paèiu metu atlieka ir de-
terminaciniø principø funkcijà. Taip pat iðsyk paþymëkime, kad vengda-
mi pasikartojimo, nebevardysime tø determinaciniø principø, kurie tie-
siogiai iðplaukia ið aptartø koordinaciniø principø (pvz.: þmogaus teisiø 
primato, teisingumo (prigimtinio teisingumo), teisës normø iðankstinio 
pobûdþio, teisëjo ir teismø nepriklausomumo ir neðaliðkumo ir kt.). Èia 
bus aptariami tik kai kurie determinaciniai principai: 1) demokratija ir 
suverenitetas; 2) pilietinė visuomenė; 3) valdžių padalijimas; 4) pasaulietinė 
valstybė; 5) socialinė orientacija; 6) geopolitinė orientacija. 
 
 
 
5.1. Demokratija ir suverenitetas 
 

Jau minëta, kad Konstitucijos 1 str. nuostata, jog Lietuvos valstybë yra 
nepriklausoma demokratinë respublika, yra pamatinis konstitucinis prin-
cipas. Per daug nesigilindami á demokratijos idëjos raidà ir á ávairias (net 
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ir ðiandien kartais nesutaikomas) demokratijos sampratas1, galime kons-
tatuoti, kad demokratijos sàvoka gali bûti ir yra vartojama deðimtimis 
prasmiø. Dël to aiðkinantis jo reikðmæ Lietuvos Respublikos konstituci-
nës santvarkos poþiûriu, bûtina atsiþvelgti pirmiausia á visus demokrati-
nius institutus, átvirtintus Konstitucijoje – þmogaus teises ir jø primatà, 
laisvus ir periodiðkus rinkimus, tiesioginës demokratijos realizavimo ga-
limybæ (referendumas), atstovavimà ir valdþios atskaitomybæ pilieèiams. 
Tik taip traktuojant Konstitucijoje átvirtintà demokratijos principà, jis 
gali bûti suprantamas ne tik kaip politinë idëja ar politologinë kategorija, 
bet ir kaip teisinis ápareigojimas nenukrypti nuo demokratijos standartø. 

Konstitucinis demokratijos principas neatsiejamas nuo Tautos suve-
reniteto principo, átvirtinto nuostatose, kad suverenitetas – aukðèiausioji 
valdþia – priklauso Tautai (2 str.); kad niekas negali varþyti ar riboti Tau-
tos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausanèiø suvereniø galiø (3 str. 
1 d.); kad svarbiausi Valstybës bei Tautos gyvenimo klausimai spren-
dþiami referendumu (9 str. 1 d.); kad aukðèiausià suverenià galià Tauta 
vykdo tiesiogiai ar per demokratiðkai iðrinktus atstovus (4 str.); kad pilie-
èiai turi teisæ dalyvauti valdant savo ðalá ir tiesiogiai, ir per demokratiðkai 
iðrinktus atstovus (33 str.); taip pat ávairiose Konstitucijos nuostatose, 
reglamentuojanèiose valstybës institucijø sudarymo tvarkà ir veiklà, jø 
pusiausvyrà ir atskaitomybæ pilieèiams. 

Konstituciniai suvereniteto ir demokratijos principai – tai dvi vienos 
monetos pusës: pagal Konstitucijà suvereni Tauta (suprantama ne kaip 
etninë tauta, o kaip pilieèiø visuma, t.y. pilietinë tauta) tvarkosi demokra-
tiðkai (reikðdama savo valià tiesiogiai ar per atstovus), o demokratija yra 
ne savitikslis, bet bûdas, kuriuo tik ir tegali bûti uþtikrintas realus, veiks-
mingas, ne deklaratyvus, bet faktinis Tautos suverenitetas – jos aukðèiau-
sioji valia (vidinis suverenitetas) ir Tautos sukurtos valstybës nepriklau-
somybë (iðorinis suverenitetas). 

Tai pozityvusis demokratijos ir suvereniteto principø santykio aspek-
tas. Bet yra ir negatyvusis: iðkilus reikalui uþtikrinti Tautos suverenitetà, 
kai kurios demokratinës teisës ir laisvës gali bûti laikinai apribotos. Kons-
titucijos 142 str. 1 d. nustatyta, kad Seimas áveda karo padëtá, skelbia mo-
bilizacijà arba demobilizacijà, priima sprendimà panaudoti ginkluotàsias 
pajëgas, kai prireikia ginti Tëvynæ arba vykdyti Lietuvos valstybës tarp-
tautinius ásipareigojimus. Pagal Konstitucijos 144 str. 1 d., jeigu valstybë-
                                            

1 Þr., pvz.: Dahl R. A. Demokratija ir jos kritikai / Vertë A. Ðliogeris. Vilnius: Amþius, 
1994; Id. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale Univertsity Press, 1971; 
Held D. Models of Democracy. Cambridge: Polity Press, 1987; Sartori G. The Theory of 
Democracy Revisited. Chatham: Chatham House Publishers, 1987 (2 vols); Svensson P. 
Theories of Democracy: The Brno Lectures. Aarhus: Department of Political Science, Aar-
hus University, 1995. 
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je iðkyla grësmë konstitucinei santvarkai ar visuomenës rimèiai, Seimas 
gali visoje valstybës teritorijoje ar jos dalyje ávesti nepaprastàjà padëtá (iki 
ðeðiø mënesiø). Ávedus karo ar nepaprastàjà padëtá, pagal Konstitucijos 
145 str. laikinai gali bûti apribojamos Konstitucijoje átvirtintos ðios teisës 
ir laisvës – privataus gyvenimo nelieèiamumas (22 str.), bûsto nelieèia-
mumas (24 str.), ásitikinimø ir informacijos laisvë (25 str.), kilnojimosi 
laisvë (32 str.), asociacijø laisvë (35 str.), susirinkimø laisvë (36 str.). Tai-
gi laikini demokratijos apribojimai pagal Konstitucijà galimi tuomet, kai 
iðkyla grësmë suverenitetui. 

Interpretuojant demokratijos principà viso konstitucinio reguliavimo 
kontekste paþymëtina, kad Konstitucijoje átvirtinti demokratijos standar-
tai determinuoja visà teisiná reguliavimà: viena vertus, teisës aktais negali 
bûti nustatyta tokiø institutø ir procedûrø, kurie paþeistø demokratijos 
standartus valstybës ar jos dalies mastu; kita vertus, institucijos, ágyvendi-
nanèios valstybës demokratiðkumà, turi ir paèios tvarkytis demokratiðkai. 
Ðiuo poþiûriu paþymëtina, kad konstitucinëje doktrinoje pabrëþiamas 
opozicijos Seime vaidmuo. Èia irgi galima áþvelgti tam tikrà tendencijà: 
nuo parlamentinës opozicijos „minimaliø reikalavimø“ pageidavimo 
(Konstitucinio Teismo 1993 m. lapkrièio 26 d. nutarimas) krypstama link 
grieþtesniø formuluoèiø, jog ástatymo lygiu turi bûti nustatytos opozicijos 
veiklos garantijos (Konstitucinio Teismo 2001 m. sausio 25 d. nutarimas). 
Taip, nors ir labai fragmentiðkai, átvirtinama antimažoritarinė demokrati-
jos samprata, taip pat ir – antimažoritarinė paèios Konstitucijos paskirties 
samprata. 

Doktrinoje yra ir bendras Konstitucijos 1 str. átvirtinto demokratijos 
principo apibûdinimas: „Paþymëtina, kad ðiame Konstitucijos straipsnyje 
yra átvirtinti pamatiniai Lietuvos valstybës principai: Lietuvos valstybë yra 
savarankiðka, nepriklausoma valstybë; Lietuvos valstybës valdymo forma 
yra respublika; valstybës valdþia turi bûti organizuota demokratiðkai, ða-
lyje turi bûti demokratinis politinis reþimas“ (Konstitucinio Teismo 2000 
m. vasario 23 d. nutarimas1). Taip interpretuojant ðià Konstitucijos nuo-
statà, ðiek tiek pristabdomi kartais argumentuoti, o kartais atvirai popu-
listiniai tvirtinimai, esà vos ne kiekvienas Konstitucijos paþeidimas (pvz., 
nuosavybës nelieèiamumo, valdþiø pusiausvyros, teisingumo) yra ir kons-
titucinio demokratijos principo paþeidimas. Tai leidþia teigti, kad demok-
ratijos principas yra nors ir pamatinis, lemiantis visà valstybës, jos institu-
cijø funkcionavimà, jø santykius su pilieèiais, bet toli graþu ne „apibend-
rinantis“ visas Konstitucijos nuostatas, taigi – ne koordinacinis, bet de-
terminacinis. 
                                            

1 Þr. taip pat Konstitucinio Teismo 2000 m. spalio 18 d., 2000 m. gruodþio 6 d., 2001 m. 
sausio 25 d. nutarimus. 
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5.2. Pilietinë visuomenë 
 

Konstitucijos preambulëje deklaruotas Tautos siekis atviros, teisingos, 
darnios pilietinës visuomenës ir teisinës valstybës jau ne kartà buvo mi-
nëtas – kaip ir tai, kad konstitucinëje doktrinoje pilietinës visuomenës 
siekis nëra atsiejamas nuo teisinës valstybës bei teisingumo principø. Ne-
atsiejamas jis taip pat ir nuo demokratijos principo (Konstitucinio Tei-
smo 2000 m. sausio 7 d. nutarimas). Pilietinës visuomenës principas pri-
skirtinas determinaciniams, o ne koordinaciniams dël to, kad daugelis 
Konstitucijos nuostatø, ypaè tø, kurios reglamentuoja procedûrinius val-
dþios ágyvendinimo santykius, nëra tiesiogiai siejamos su pilietinës vi-
suomenës idëja, taip pat dël to, kad ðio principo teisinis turinys nëra ir dar 
kurá laikà tikriausiai nebus visø vienodai suprantamas. 

Pilietinës visuomenës idëja atëjusi dar ið prigimtinës teisës mokyklos 
laikø. Tai visø pirma politinis idealas, jungiantis dorybæ ir visuomeniðku-
mà1. Kaip teisinæ kategorijà jà suponuoja jos neatsiejamumas nuo teisi-
nës valstybës2. Bûtent tai lemia, kad teisiná reguliavimà galima vertinti 
pagal pilietinës visuomenës raiðkos ir plëtros skatinimà, ar kliudymà. 

Apþvelgiant ávairias pilietinës visuomenës koncepcijas matyti, kad ir 
pilietinës visuomenës samprata istoriðkai kito, ir ðiuo metu nëra vienos, 
visiems vienodai priimtinos pilietinës visuomenës sampratos. Yra net 
penkios pilietinės visuomenės sampratos tradicijos: a) pilietinë visuomenë 
kildinama ið valstybës, paneigusios prigimtinæ bûklæ, labai nestabilios, bet 
gavusios legitimumà dël susitarimo tarp jos ábaugintø valdiniø – tai pati 
valstybë ir jos ástatymai (J. Bodinas, T. Hobbesas, B. Spinoza); b) pilieti-
në visuomenë suvokiama kaip á valstybæ organizuota visuomenë, kaip 
politinis sutvarkymas, uþtikrinantis saugumà vieðosios teisës pagalba (S. 
Pufendorfas, J. Locke’as, I. Kantas, fiziokratai, A. Fergusonas, ðkotø 
ðvietëjai); c) pilietinë visuomenë suvokiama kaip valstybës prieðybë, kaip 
prigimtinës, ikivalstybinës, bûklës tàsa, gi valstybë – kaip blogis, pilietinë 
visuomenë yra laisvës sàlyga: juo daugiau tvarkosi pati visuomenë, tuo 
maþiau reikia kiðtis á jos reikalus valstybei (T. Paine’as, F. Bastiat); d) 
pilietinë visuomenë traktuojama kaip istoriðkai susiklosèiusi etinio gyve-
nimo sankloda, apimanti ûká, socialiniø interesø grupes bei institucijas, 
atsakingas uþ visuomenës gerovæ ir teisiná administravimà, ji neprieðina-
ma valstybei, nes bûtent valstybë organizuoja visuomenæ á „organiðkà 
visumà“ (G. W. F. Hegelis); e) pilietinë visuomenë suprantama kaip save 
                                            

1 Šaulauskas M. P. Socialinë atskirtis ir pilietinë visuomenë // M. P. Ðaulauskas et al. So-
cialiniai pokyèiai: Lietuva, 1990/1998. Vilnius: Garnelis, 2000. 

2 Kūris E. Teisinë valstybë, teisiniø sistemø ávairovë ir Vakarø teisës tradicija // M. A. 
Glendon, M. W. Gordon & C. Osakwe. Op. cit. 
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organizuojanti ir nuo valstybës save teisiðkai ginanti bendruomenë (J. S. 
Millis, A. de Tocqueville’is)1. 

Yra ir ne viena, bet dvi paèios pilietinës visuomenës tradicijos: opozi-
cinė, kai pilietinë visuomenë yra pagrindinë totalitarinës valstybës prieði-
ninkë ir jos dorovinë oponentë, ir kooperacinė, kai iðkeliamas valstybës ir 
visuomenës bendradarbiavimas bei vaisingos jø tarpusavio sàveikos bûti-
nybë ir svarba2. Suprantama, kad Lietuvai siekiant valstybingumo atkû-
rimo, dominavo opozicinë, o ðiuo metu geidautina yra kooperacinë tradi-
cija, þinoma, neatmetant opozicinës tradicijos kaip saugiklio, kad nebus 
paneigta antimaþoritarinë demokratijos bei konstitucinës santvarkos pri-
gimtis ir neásivyraus antidemokratinës, antinacionalinës tendencijos, kad 
valdþia valstybëje nebus uzurpuota. Bûtent taip reikëtø traktuoti konsti-
tuciðkai átvirtinto pilietinës visuomenës siekio kryptingumà. 

Ðiuo poþiûriu pilietinës visuomenës idëja (nors ðis terminas ir nevar-
tojamas) ryðki Konstitucijos 3 str. 2 d. nuostatoje, kad Tauta ir kiekvienas 
pilietis turi teisæ prieðintis bet kam, kas prievarta kësinasi á Lietuvos vals-
tybës nepriklausomybæ, teritorijos vientisumà, konstitucinæ santvarkà, ir 
8 str. nuostatoje, kad valstybinës valdþios ar jos institucijos uþgrobimas 
smurtu laikomi antikonstituciniais veiksmais, yra neteisëti ir negalioja, 
taip pat 147 str. 2 d. nuostatoje, kad nepaprastosios padëties ar karo pa-
dëties metu Konstitucija negali bûti taisoma. Taigi pilietinë visuomenë 
kaip konstitucinis principas susijusi ne tik su teisinës valstybës, bet ir su 
Konstitucijos virðenybës bei demokratijos ir suvereniteto principais. 

Kartais raðoma, esà pilietinës visuomenës idëja dël to, kad ji tiesiogiai 
átvirtinta Konstitucijos preambulëje, nëra lyginamosios, loginës ar seman-
tinës analizës objektas3. Vargu ar tokiam tvirtinimui yra pagrindas. Ið 
tikrøjø platesnës konstitucinës doktrinos, interpretuojanèios pilietinës 
visuomenës konstitucinæ sampratà, kol kas nëra. Ið fragmentiðkai patei-
kiamø pilietinës visuomenës charakteristikø (atskirø aspektø) paminëti-
na: pilietinëje visuomenëje átvirtinama humanistinë teisinë tvarka (Kons-
titucinio Teismo 1998 m. gruodþio 9 d. nutarimas); joje derinamas vi-
suomenës solidarumas ir asmeninë atsakomybë uþ savo likimà (Konstitu-
cinio Teismo 1997 m. kovo 12 d. nutarimas); pilietinë visuomenë remiasi 
ideologiniu, kultûriniu ir politiniu pliuralizmu: jokios paþiûros ar ideolo-
gija negali bûti paskelbtos esanèios privalomos ir primestos individui, o 
                                            

1 Keane J. Democracy and Civil Society: On the Predicaments of European Socialism, 
the Prospects for Democracy, and the Problem of Controlling Social and Political Power. 
London & New York: Verso, 1988. P. 34–36. Taip pat þr.: Cohen J. L., Arato A. Civil Society 
and Political Theory. Cambridge, Massachusetts & London: The MIT Press, 1992; DeLue S. 
M. Political Thinking, Political Theory, and Civil Society. Addison–Wesley Publishing Com-
pany, 1996; Seligman A. B. The Idea of Civil Society. New York: Free Press, 1992. 

2 Šaulauskas M. P. Op. cit.. 
3 Jovaišas K. Op. cit. P. 3. 
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valstybë turi bûti neutrali ásitikinimø atþvilgiu ir neturi teisës nustatyti 
tam tikrà privalomà paþiûrø sistemà (Konstitucinio Teismo 2000 m. bir-
þelio 13 d. nutarimas); pilietinëje visuomenëje turi bûti uþtikrinama vieða 
demokratinë aukðèiausiøjø pareigûnø veiklos kontrolë ir kartu jiems su-
teikiamos papildomos garantijos atlikti savo pareigas vadovaujantis ásta-
tymu ir teise (Konstitucinio Teismo 1999 m. geguþës 11 d. nutarimas). 
Tai beveik ir viskas. 

Vis dëlto pilietinës visuomenës kaip konstitucinio principo potencia-
las didþiulis: galima kelti hipotezes, kad teisës aktuose átvirtinus, tarkime, 
diskriminacijà, bûtø pagrindas konstatuoti ne tik jø prieðtaravimà asme-
nø lygybës principui, bet ir tolerancijos reikalavimui – vienai ið pilietinës 
visuomenës elementø; arba teisës aktuose nustaèius nepagrástus asociaci-
jø laisvës ribojimus, bûtø galima kelti klausimà dël pilietinës visuomenës 
principo, suponuojanèio ir pilieèiø socialinio ir politinio aktyvumo garan-
tijas, paþeidimo. Tai, kad ðis konstitucinis principas ðiandien kol kas 
pri(si)menamas daugiau kaip lozungas, negalima teigti, kad plëtojantis 
konstitucinei doktrinai, padëtis nepasikeis. 
 
 

5.3. Valdþiø padalijimas 
 

Apie valdþiø padalijimà kaip konstituciná principà jau buvo raðyta (þr. 
222–223 ir 233–234 psl.), todël tam tikri pasikartojimai, deja, neiðven-
giami. 

Valdþiø padalijimas – vienas labiausiai iðplëtotø principø konstituci-
nëje doktrinoje. Sàvoka valdžių padalijimas nëra tapati sàvokai valdžių 
atskyrimas, pirmoji þymi horizontalø, antroji – vertikalø valdþiø atriboji-
mà (valstybės valdžios atskyrimà nuo vietos savivaldos)1. Konstituciðkai 
átvirtintas valdþiø padalijimas savaime nereiðkia, kad valstybës teritorijos 
administraciniams vienetams bus garantuota savivalda. Kai kurios valsty-
bës, kuriose ágyvendinamas valdþiø padalijimas, yra ganëtinai centrali-
zuotos (pvz., Prancûzija), kitos yra decentralizuotos (pagal sutvarkymo 
formà gali bûti net federacinës), taèiau valdþiø padalijimas joms nebû-
dingas (pvz., Indija, Australija). 

Valstybës valdþios pagal kelerius amþius gyvuojanèià tradicijà skirs-
tomos á ástatymø leidþiamàjà (legislatyvinæ), vykdomàjà (egzekutyvinæ) ir 
teisminæ (jurisdikcinæ). Lietuvoje ástatymø leidþiamàjà valdþià ágyvendina 
                                            

1 Ðiuo poþiûriu valdþiø atskyrimas (separation of powers) (ðalia valdþiø padalijimo (divi-
sion of powers)) paprastai nurodomas kaip konstitucinis principas federacinëse valstybëse 
(plg., pvz.: Tribe L. H. American Constitutional Law. Mineola: The Foundation Press, 1988. 
P. 18–21). 
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Seimas, vykdomàjà – Respublikos Prezidentas ir Vyriausybë (kiekvienas 
pagal savo kompetencijà), teisminæ – Teismas. 

Kaip minëta, valdþiø padalijimas – iðvestinis konstitucinis principas. 
Nepaisant jo „populiarumo“ konstitucinëje jurisprudencijoje, ðis princi-
pas laikytinas determinaciniu, o ne koordinaciniu ið dalies dël tø paèiø 
prieþasèiø, dël kuriø determinaciniu principu laikomas demokratijos 
principas, ið dalies dël to, kad daug Konstitucijos nuostatø (ypaè átvirti-
nanèiø þmogaus teises bei jø garantijas) vienodai „neprieinamos“ jokiai 
valdþios ðakai. Turi reikðmës ir ta aplinkybë, kad valdþiø padalijimas, 
prieðingai daþniems tvirtinimams, tiesiogiai neseka nei ið teisinës valsty-
bës, nei ið Konstitucijos virðenybës ar jos vientisumo. Abstrakèiai kalbant, 
konstitucija, kurioje neátvirtintas valdþiø padalijimas, vis tiek gali bûti 
teisës sistemos hierarchijos virðûnëje, vientisa ir grindþiama teisës vieðpa-
tavimo idëja. Antai konstitucionalizmo tëvynë Didþioji Britanija neþino 
valdþiø padalijimo (nors ir ten teisëjai, t.y. teisminës valdþios atstovai, yra 
nepriklausomi), taèiau konstitucija (reguliavimo poþiûriu) ir ten yra vien-
tisa (nors nekodifikuota) ir neabejotinai yra grindþiama teisës vieðpata-
vimu. 

Trumpai prisiminkime, kas jau minëta. 
Valdþiø padalijimo principas buvo iðvestas ið Konstitucijos 5 str. 1 d. 

nuostatos, kad valstybës valdþià Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos 
Prezidentas ir Vyriausybë (Konstitucinio Teismo 1994 m. sausio 19 d. 
nutarimas). Já siejant su kitomis Konstitucijos nuostatomis, valdþiø pada-
lijimo principas ágavo ryðkesnius kontûrus. Ástatymø leidþiamoji, vykdo-
moji ir teisminë valdþios turi bûti atskirtos, pakankamai savarankiðkos, 
bet tarp jø turi bûti pusiausvyra; kiekvienai valdþios institucijai yra nusta-
tyta jos paskirtá atitinkanti kompetencija; institucijos kompetencijos kon-
kretus turinys priklauso nuo tos valdþios vietos bendroje valdþiø sistemo-
je ir jos santykio su kitomis valdþiomis, nuo tos institucijos vietos tarp 
kitø valdþios institucijø ir jos ágaliojimø santykio su kitø institucijø ágalio-
jimais; Konstitucijoje tiesiogiai nustaèius konkreèios valstybinës valdþios 
institucijos ágaliojimus, viena valstybës valdþios institucija negali ið kitos 
perimti tokiø ágaliojimø, jø perduoti ar atsisakyti bei kad tokie ágaliojimai 
negali bûti pakeisti ar apriboti ástatymu (Konstitucinio Teismo 1995 m. 
spalio 26 d., 1995 m. gruodþio 6 d., 1997 m. geguþës 29 d., 1997 m. lapkri-
èio 13 d., 1998 m. sausio 10 d., 1998 m. balandþio 21 d., 1999 m. balan-
dþio 20 d., 1999 m. birþelio 3 d., 1999 m. liepos 9 d., 1999 m. lapkrièio 23 
d., 1999 m. gruodþio 21 d., 2000 m. vasario 10 d., 2000 m. spalio 18 d., 
2000 m. gruodþio 6 d. nutarimai). 

Pastaroji nuostata itin svarbi. Ji reiðkia ir tai, kad Lietuvoje nėra dele-
guotosios įstatymų leidybos: Seimas neturi teisës pavesti, tarkime, Vyriau-
sybei, realizuoti jo konstitucinæ kompetencijà, pvz., leisti ástatymus (37 
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str. 2 p.), nustatyti valstybinius mokesèius ir kitus privalomus mokëjimus 
(67 str. 15 p.) ir pan. 

Kildinti valdþiø padalijimo principà tik ið Konstitucijos 5 str., juolab 
tik jo 1 d. bûtø netikslu. Nuostatoje, kad valstybës valdþià Lietuvoje vyk-
do Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybë, átvirtintos valstybës 
valdþià ágyvendinanèios institucijos, bet nieko nekalbama apie jø tarpusa-
vio santykius. Todël suprantama, kad valdþiø padalijimo principas grin-
dþiamas sisteminiu visos Konstitucijos kaip vientiso akto aiðkinimu. 

Paþymëtina, kad, be Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybës, 
Teismo, yra ir daugiau Konstitucijoje numatytø (taip pat ir Konstitucijoje 
tiesiogiai nenumatytø) institucijø, turinèiø valdingus ágalinimus. Tokios 
institucijos taip pat vadinamos valdžios institucijomis. Bet pagal Konsti-
tucijà jos nelaikytinos institucijomis, ágyvendinanèiomis valstybės valdþià. 
Ðis dalykas kaip nors turëtø bûti paaiðkintas, taèiau konstitucinë jurisp-
rudencija ðiuo klausimu kol kas tyli. Vadinasi, kol kas reikia tenkintis 
galimais teoriniais ðios tikros ar tariamos neatitikties tarp trijø (ir tik trijø) 
valdþios ðakø konstitucinës sampratos ir faktinës situacijos, kurià kuo 
puikiausiai atspindi áprasta þodþio valdžia (reiðkianèio subjektà, turintá 
valdingus ágalinimus) vartosena. 

Galimas toks (toli graþu ne kategoriðkas) paaiðkinimas, pagal kurá 
valdþiø padalijimà grindþianti valdþios ðakø konstitucinë samprata ir 
áprasta þodþio valdžia vartosena nëra nesuderinamos. Visos minëtos insti-
tucijos veikia valstybës (Lietuvos Respublikos) vardu: Seimas leidþia ásta-
tymus (67 str. 2 p.), ratifikuoja ir denonsuoja Lietuvos Respublikos tarp-
tautines sutartis (67 str. 16 p.); Respublikos Prezidentas atstovauja Lie-
tuvos Valstybei (77 str. 2 d.); Vyriausybë uþmezga diplomatinius santy-
kius ir palaiko ryðius su uþsienio valstybëmis ir tarptautinëmis organizaci-
jomis (94 str. 6 p.); teismai priima sprendimus (109 str. 4 p.). Þinoma, toli 
graþu ne visi ðiø institucijø ágaliojimai atliekami valstybës vardu, bet tai 
nekeièia reikalo esmës: svarbu, kad kai kurie Konstitucijoje įtvirtinti ága-
liojimai atliekami valstybës vardu. Bûtent tai leidþia ðias institucijas ver-
tinti kaip vykdanèias valstybės valdþià Konstitucijos 5 str. 1 d. prasme. 
Reikia nurodyti ir ðtai kà: kai kurios kitos, 5 str. 1 d. nenurodytos, institu-
cijos, taip pat gali veikti valstybës vardu; antai, pvz., Lietuvos bankas „ats-
tovauja Lietuvos valstybei uþsienio valstybiø centriniuose bankuose, tarp-
tautiniuose bankuose ir kitose tarptautinëse finansinëse institucijose, taip 
pat tarpvalstybiniuose pasitarimuose (tarybose) pinigø, valiutos ir kredito 
politikos klausimais“ (Lietuvos banko ástatymo 5 str. 1 d.), bet pabrëþki-
me dar kartà: ðie ágaliojimai nustatyti ne Konstitucijoje, o ástatyme! Tuo 
tarpu Konstitucijoje jokiai kitai institucijai, jokiai valdingus ágalinimus 
turinèiai valstybës ástaigai nenustatyta teisë veikti valstybës vardu – tik 
Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei bei Teismui.
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Vienas ið svarbiausiø valdþiø padalijimo bruoþø, valdþiø pusiausvyros 
uþtikrinimo mechanizmø yra stabdžių ir atsvarų sistema. Valdþiø padali-
jimas – ne savitikslis, jis turi garantuoti, kad valdþia nebus sutelkta vieno-
se rankose, nebus pernelyg centralizuota, nes, kaip skelbia garsusis lordo 
Actono dësnis, kiekviena valdþia veda á korupcijà, bet absoliuti valdþia 
veda á absoliuèià korupcijà. Taigi valdþiø padalijimas – valdþiø vienybës 
principo (kuris buvo bûdingas tarybinei sistemai) antipodas. Kad valdþia 
nebûtø sutelkta vienose rankose, visos trys valdþios turi ágaliojimus viena 
kitos atþvilgiu. 

Antai Respublikos Prezidentas teikia Seimui Ministro Pirmininko 
kandidatûrà (Konstitucijos 84 str. 8 p.), kuriai Seimas pritaria ar neprita-
ria (67 str. 6 p.); pritarus kandidatûrai, Respublikos Prezidentas skiria 
Ministrà Pirmininkà, paveda jam sudaryti Vyriausybæ ir tvirtina jos sudëtá 
(84 str. 4 p.), bet nauja Vyriausybë gauna ágaliojimus veikti, kai Seimas 
posëdyje dalyvaujanèiø Seimo nariø balsø dauguma pritaria jos progra-
mai (92 str. 5 d.). Jei Seimas du kartus ið eilës nepritaria naujai sudarytos 
Vyriausybës programai, Vyriausybë privalo atsistatydinti (101 str. 3 d. 1 
p.). Be to, kai pasikeièia daugiau nei pusë ministrø, Vyriausybë turi ið 
naujo gauti Seimo ágaliojimus, prieðingu atveju ji turi atsistatydinti (101 
str. 2 d.). Ministrai, vadovaudami jiems pavestoms valdymo sritims, tie-
siogiai pavaldûs Ministrui Pirmininkui, bet atsakingi Seimui bei Respub-
likos Prezidentui (96 str. 2 d.). Taèiau Respublikos Prezidentas ministrus 
(jam atsakingus!) skiria ir atleidþia ne savo iniciatyva, o Ministro Pirmi-
ninko teikimu (84 str. 9 p., 92 str. 2 d.). Seimas gi visø Seimo nariø balsø 
dauguma slaptu balsavimu gali pareikðti nepasitikëjimà Vyriausybe ar 
Ministru Pirmininku (101 str. 3 d. 2 p.). Bet Seimas èia turi bûti apdairus: 
jeigu jis pareiðkia tiesioginá nepasitikëjimà Vyriausybe, ði gali siûlyti Res-
publikos Prezidentui paskelbti pirmalaikius Seimo rinkimus (58 str. 2 d. 2 
p.). Turi apdairus bûti ir Respublikos Prezidentas: naujai iðrinktas Sei-
mas 3/5 visø Seimo nariø balsø dauguma per 30 dienø nuo pirmos posë-
dþio dienos gali paskelbti pirmalaikius Respublikos Prezidento rinkimus 
(87 str. 1 d.). Ir t.t. 

Stabdþiai ir atsvaros ypaè bûdingi aukðtøjø pareigûnø skyrimo proce-
sui. Antai Prezidentas teikia Seimui Aukðèiausiojo Teismo teisëjø kandi-
datûras, Aukðèiausiojo Teismo teisëjus skiria Seimas (67 str. 10 p.), o 
paskyrus visus aukðèiausiojo Teismo teisëjus, Respublikos Prezidentas ið 
jø teikia Seimui skirti Aukðèiausiojo Teismo pirmininkà (84 str. 11 p.). 
Respublikos Prezidentas teikia Seimui ir trijø Konstitucinio Teismo tei-
sëjø kandidatûras (84 str. 12 p.), Konstitucinio Teismo teisëjus skiria 
Seimas (67 str. 10 p.), o paskyrus visus Konstitucinio Teismo teisëjus, 
Respublikos Prezidentas ið jø teikia Seimui skirti Konstitucinio Teismo 
pirmininko kandidatûrà (84 str. 12 p.). Respublikos Prezidentas taip pat 
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teikia Seimui valstybës kontrolieriaus, Lietuvos banko valdybos pirmi-
ninko kandidatûrà, gali teikti Seimui nepasitikëjimà jais (84 str. 13 p.). 
Taigi ðiais atvejais „galutinis þodis“ priklauso Seimui. Kitais atvejais Res-
publikos Prezidentas ne teikia kandidatûras Seimui skirti, bet turi gauti 
Seimo pritarimà. Antai kariuomenës vadà ir saugumo tarnybos vadovà jis 
skiria ir atleidþia Seimo pritarimu (84 str. 14 p.); Respublikos Preziden-
tas taip pat skiria Apeliacinio teismo teisëjus, o ið jø – Apeliacinio teismo 
pirmininkà, jeigu jø kandidatûroms pritaria Seimas (84 str. 11 p.). Dar 
kitais atvejais Seimo pritarimo skiriant nereikia (uþtat reikia atleidþiant): 
Respublikos Prezidentas skiria apygardø ir apylinkiø teisëjus ir pirminin-
kus, keièia jø darbo vietas, ástatymo numatytais atvejais teikia Seimui 
atleisti teisëjus (84 str. 11 p.), bet ir ðásyk yra atsvara: dël teisëjø paskyri-
mo, paaukðtinimo, perkëlimo ar atleidimo ið pareigø Respublikos Prezi-
dentui pataria speciali ástatymo numatyta teisëjø institucija (112 str. 5 p.); 
pagal Teismø ástatymà ði institucija yra Teisëjø taryba. Konstitucinëje 
doktrinoje átvirtinta, kad Konstitucijoje nurodyta teisëjø institucija „turi 
patarti Respublikos Prezidentui visais teisëjø skyrimo, jø profesinës kar-
jeros, taip pat atleidimo ið pareigø klausimais. Ðios institucijos patarimas 
sukelia teisinius padarinius: jei nëra ðios institucijos patarimo, Respubli-
kos Prezidentas negali priimti sprendimo dël teisëjo paskyrimo, paaukð-
tinimo, perkëlimo ar atleidimo ið pareigø“, tad ði institucija „ne tik pade-
da Respublikos Prezidentui formuoti teismus, bet ir yra atsvara Respub-
likos Prezidentui, kaip vykdomosios valdþios subjektui, formuojant teisë-
jø korpusà“ (Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodþio 21 d. nutarimas). 

Tai tik keli Konstitucijoje nustatytø stabdþiø ir atsvarø pavyzdþiai. Ða-
lia ðio politiniø valdþiø aukðèiausiøjø institucijø triumvirato – Seimo, 
Respublikos Prezidento ir Vyriausybës – teisminë valdþia (vienintelë, 
formuojama remiantis ne politiniais, bet profesiniais kriterijais) atrodo 
ðiek tiek kitaip. Tiesa, teismo sprendimai turi ástatymo galià, Konstituci-
nis Teismas turi ágaliojimus paskelbti prieðtaraujanèiais Konstitucijai (ir 
dël to negalimus taikyti) ir ástatymø leidþiamosios, ir vykdomosios val-
dþios aktus, o administraciniai teismai – ástatymu jiems nustatytà galià 
vykdomosios valdþios institucijø (iðskyrus Vyriausybës) aktus pripaþinti 
prieðtaraujanèius ástatymams. Bet teisminë valdþia nedalyvauja formuo-
jant kitas dvi valdþias. Nei teisminës valdþios institucijos nëra atskaitin-
gos ástatymø leidþiamajai ar vykdomajai valdþiai, nei kuri nors ástatymø 
leidþiamosios ar vykdomosios valdþios institucija atskaitinga teisminei 
valdþiai. Stabdþiø ir atsvarø sistema èia specifinë dar ir tuo, kad teisminës 
valdþios autonomiðkumas nuo politiniø valdþios ðakø uþtikrinamas per 
teisëjø savivaldos mechanizmà, taip pat átvirtinant teisëjo ir teismø nepri-
klausomumà, garantuojant jø neðaliðkumà, nustatant teisëjams socialines 
ir materialines jø nepriklausomumo ir veiklos garantijas, kurios negali 
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bûti maþinamos (Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodþio 21 d. nutari-
mas, 2000 m. sausio 12 d. sprendimas). Taip uþtikrinamas ir teisminës 
valdþios visavertiðkumas. 

Reikia paþymëti, kad kasdienëje kalboje áprasta vartoti posakius 
„pirmoji valdþia“ (þymintis ástatymø leidþiamàjà valdþià), „antroji val-
dþia“ (þymintis vykdomàjà valdþià) ir „treèioji valdþia“ (þymintis teisminæ 
valdþià). Tai daugiau negu neteisinga: Konstitucijos požiūriu visos valdžios 
yra lygios ir turi bûti pakankamai savarankiðkos, tarp jø turi bûti pusiaus-
vyra. Akivaizdu, kad pusiausvyra bûtø neámanoma tarp „skirtingà svorá“ 
turinèiø valdþios ðakø. 

Valdþiø padalijimo principas kaip determinacinis principas diktuoja 
reguliavimo kryptá visai statutinei teisei. Jis svarbus ir mokslo poþiûriu, 
nes jo átvirtinimas arba neátvirtinimas, taip pat valdþiø padalijimo konk-
reèioje ðalyje ypatumai leidþia valstybes pagal valdymo formà priskirti 
tam tikram tipui – parlamentinëms, prezidentinëms arba pusiau prezi-
dentinëms valstybëms (respublikoms). Toks priskyrimas veikiau yra poli-
tologinës, bet ne teisinës, diskusijos objektas. Vis dëlto reikia paminëti, 
kad Konstitucinis Teismas viename ið nutarimø yra ávardijæs Lietuvà kaip 
parlamentinæ respublikà, turinèià ir pusiau prezidentinës respublikos 
bruoþø1. Tokia formuluotë ið esmës neuþkerta kelio Lietuvos Respubli-
kos valdymo formà klasifikuoti kaip pusiau prezidentinæ, nors kai kuriais 
poþiûriais ir skirtingà nuo „klasikinio“ pusiau prezidentizmo, bûdingo 
Prancûzijai2. Apskritai, nepanaðu, kad diskusijos, kokiai valdymo formai 
priskirtina Lietuvos valstybë, greitai liautøsi. 
 
 
5.4. Pasaulietinë valstybë 
 

Pasaulietinës valstybës principas átvirtintas net keliose Konstitucijos 
nuostatose, taèiau laikytinas iðvestiniu. Sàvoka pasaulietinė valstybė Kons-
titucijoje nëra vartojama. Lietuvos Respublikos pasaulietiðkumas seka ið 
Konstitucijos sisteminio aiðkinimo: ið Konstitucijos 26 str. átvirtintos min-
ties, tikëjimo ir sàþinës laisvës; 22 str. átvirtinto privataus gyvenimo nelie-
èiamumo; 25 str. átvirtintos ásitikinimø ir jø raiðkos laisvës; konstitucinio 
                                            

1 Þr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimà. 
2 Kūris E. Politiniø klausimø jurisprudencija ir Konstitucinio teismo obiter dicta: Lietu-

vos Respublikos Prezidento institucija pagal Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. 
nutarimà. Politologija. 1998. Nr. 1; Pugačiauskas V. Pusiau prezidentinio institucinio mode-
lio átaka demokratijos stabilumui: Lietuvos ir Lenkijos lyginamoji analizë. Politologija. 1999. 
Nr. 3. Prieðingas pozicijas þr.: Jarašiūnas E. Valstybës valdþios institucijø santykiø problemos 
konstitucinëje justicijoje: daktaro disertacija. Vilnius, Lietuvos teisës akademija, 1999; Lu-
košaitis A. Prezidentas Lietuvos politinëje sistemoje: vietos ir galiø paieðkos. Politologija. 
1998. Nr. 2. 
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asmenø lygybës principo; pilietinës visuomenës konstitucinio principo; ið 
Konstitucijos 40 str. 1 d. nuostatø, kad valstybinës ir savivaldybiø moky-
mo ir auklëjimo ástaigos yra pasaulietinës ir kad jose tëvø pageidavimu 
mokoma tikybos; kitø Konstitucijos nuostatø. Antai Konstitucijos 43 str. 
nustatyta, kad valstybë pripaþásta tradicines Lietuvoje baþnyèias bei reli-
gines organizacijas, o kitas baþnyèias ir religines organizacijas, – jeigu jos 
turi atramà visuomenëje ir jø mokymas bei apeigos neprieðtarauja ásta-
tymui ir dorai (1 d.); kad valstybës pripaþintos baþnyèios bei kitos religi-
nës organizacijos turi juridinio asmens teises (2 d.); kad baþnyèios bei 
religinës organizacijos laisvai skelbia savo mokslà, atlieka savo apeigas, 
turi maldos namus, labdaros ástaigas ir mokyklas dvasininkams rengti (3 
d.); kad baþnyèios bei religinës organizacijos laisvai tvarkosi pagal savus 
kanonus ir statutus (4 d.); kad baþnyèiø bei kitø religiniø organizacijø 
bûklë valstybëje nustatoma susitarimu arba ástatymu (5 d.); kad baþnyèiø 
bei religiniø organizacijø mokslo skelbimas, kita tikybinë veikla, taip pat 
maldos namai negali bûti naudojami tam, kas prieðtarauja Konstitucijai ir 
ástatymams (6 d.); kad Lietuvoje nëra valstybinës religijos (7 d.). 

Konstitucinis Teismas Lietuvos kaip pasaulietinës valstybës doktrinà 
yra iðplëtojæs 2000 m. birþelio 13 d. nutarime. Pagal ðià doktrinà valstybë 
turi bûti neutrali ásitikinimø atþvilgiu, ji neturi teisës nustatyti kokià nors 
privalomà paþiûrø sistemà – taigi ir privalomà religiniø paþiûrø sistemà. 
Minties, tikëjimo ir sàþinës laisvë apskritai teisinio reguliavimo dalyku 
tampa tik tuo mastu, kuriuo þmogus veikdamas iðreiðkia savo mintis ar 
tikëjimà. Kol jis tik iðpaþásta religijà arba tikëjimà, tai yra jo nelieèiamo 
privataus gyvenimo sritis. Tikëjimo laisvë – absoliuti þmogaus laisvë. Ne-
ginèijama yra ir þmogaus laisvë neatskleisti savo poþiûrio á tikëjimo ar 
netikëjimo dalykus. Valstybë turi pareigà uþtikrinti, kad niekas nesikësin-
tø á asmens dvasios dalykus – nevarþytø jo prigimtinës laisvës pasirinkti 
jam priimtinà religijà ar nepasirinkti jokios, pakeisti pasirinktà religijà ar 
jos atsisakyti. Valstybë negali nustatyti privalomø reikalavimø, kad as-
muo nurodytø savo tikëjimà, poþiûrá á tikëjimo dalykus. Pagal Konstituci-
jà þmogus yra laisvas pasirinkti tà religijà arba tikëjimà, kuris priimtinas 
paèiam pasirenkanèiajam, taip pat ir teisæ nepasirinkti jokios religijos 
arba tikëjimo. 

Valstybës pasaulëþiûriná ir religiná neutralumà lemia konstitucinis 
valstybės ir bažnyčios atskirumo principas – pasak Konstitucinio Teismo, 
Lietuvos valstybës, jos institucijø ir jø veiklos pasaulietiðkumo pamatas. 
Baþnyèios bei kitos religinës organizacijos nesikiða á valstybës, jos institu-
cijø ir pareigûnø veiklà, neformuoja valstybinës politikos, o valstybë nesi-
kiða á baþnyèiø bei kitø religiniø organizacijø vidaus reikalus; pastarosios 
laisvai tvarkosi pagal savo kanonus ir statutus (Konstitucijos 43 str. 4 d.). 
Bet valstybës neutralumas ir pasaulietiðkumas negali suteikti pagrindo 
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diskriminuoti tikinèiuosius, varþyti jø teises ir laisves. Valstybës pasaulie-
tiðkumas suponuoja ir valstybës nesikiðimà á baþnyèiø bei kitø religiniø 
organizacijø vidaus gyvenimà. 

Kaip minëta, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 str. 1 d. nustatyta, 
kad valstybinës ir savivaldybiø mokymo ir auklëjimo ástaigos yra pasaulie-
tinës. Ðios ástaigos privalo bûti vienodai tolerantiðkos, atviros ir prieina-
mos visø tikybø þmonëms, taip pat netikintiesiems visuomenës nariams. 
Konstitucijos 40 str. formuluotës „pasaulietinës“ bei „tëvø pageidavimu“ 
reiðkia, jog Konstitucijoje yra átvirtinta mokymo valstybinëse ir savivaldy-
biø mokymo ir auklëjimo ástaigose pasaulietinio turinio prezumpcija. Ug-
dyti vaikus, rûpintis jø religiniu ir doroviniu auklëjimu pagal savo ásitiki-
nimus – visø tëvø konstitucinë teisë. Pagal Konstitucijos 40 str. 1 d. vals-
tybinëse ir savivaldybiø mokymo ir auklëjimo ástaigose tëvø pageidavimu 
mokoma tikybos. Tai reiðkia, kad tikybos mokoma tik tëvø pageidavimu 
(pozityvaus deklaravimo principas), kad valstybinës ir savivaldybiø moky-
mo ir auklëjimo ástaigos turi pareigà uþtikrinti, kad, jei yra tëvø pageida-
vimas, tikybos jose bûtø mokoma, kad tikybos mokymas turi bûti organi-
zuojamas taip, kad nebûtø paneigiamas valstybiniø ir savivaldybiø mo-
kymo ir auklëjimo ástaigø pasaulietiðkumas. 

Tai, kad Lietuvos valstybë ir jos institucijos yra pasaulëþiûros ir religi-
jos poþiûriu neutralios, reiðkia valstybës ir tikybos srièiø, valstybës ir baþ-
nyèiø bei religiniø organizacijø paskirties, funkcijø ir veiklos atribojimà, 
bet ne religijos ir tikëjimo nepripaþinimà natûralia ir gerbtina visuome-
nës dalimi. Ástatymø leidëjas gali tam tikras religines organizacijas ávardy-
ti kaip tradicines Lietuvoje. Baþnyèiø bei kitø religiniø organizacijø ávar-
dijimas kaip tradiciniø – ypatingas jø valstybinio pripaþinimo bûdas. Tra-
diciniø baþnyèiø bei religiniø organizacijø pripaþinimo instituto konstitu-
cinis átvirtinimas reiðkia, kad jø valstybinis pripaþinimas yra neatðaukia-
mas. Taèiau religijos tradiciðkumas jokiu bûdu nėra tapatintinas su jos 
valstybiškumu. 
 
 

5.5. Valstybës socialinë orientacija 
 

Valstybës socialinës orientacijos (ar kokia nors panaði) sàvoka nëra 
vartojama Konstitucijoje. Kaip konstitucinis principas valstybës socialinë 
orientacija apibendrina valstybës socialinës politikos uþdavinius, atspin-
dimus konstitucinëse nuostatose, átvirtinanèiose valstybës socialinius ási-
pareigojimus, þmoniø ekonomines ir socialines teises ir jø garantijas. So-
cialiai orientuota valstybë yra tokia, kuri siekia pagal iðgales padëti spræs-
ti socialines problemas, o ne tik atlieka „naktinio sargo funkcijà“. Tai 
valstybë, reguliuojanti ekonomikà, bet – ne komanduojanti ûkiniams pro-
cesams ar juos administruojanti. 
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Lietuvos konstitucinës sistemos kontekste socialiai orientuotos valsty-
bës sàvoka kur kas priimtinesnë uþ jau minëtà (þr. 244–245 psl.) sociali-
nës valstybës sàvokà dël maþiausiai dviejø prieþasèiø: 1) valstybës sociali-
në orientacija remiasi á visuomenës iðgales, ekonominës ir socialinës tei-
sës yra ribotai konstituciðkai garantuojamos, jos daugiausia uþtikrinamos 
tik tuo mastu, kuriuo átvirtintos Konstitucijoje ir ástatymuose; 2) sociali-
nës valstybës sàvokos iðvengë ir Konstitucijos kûrëjai, siekdami nesukelti 
asociacijø su kai kuriø kitø valstybiø, dël ekonominio iðsivystymo pajëgiø 
uþtikrinti didesnes socialines garantijas (pvz.: Vokietijos, Ispanijos), kon-
stitucine frazeologija. 

Tad socialiai orientuota valstybë netapatintina su socialine, juolab su 
gerovës valstybe. Teisës poþiûriu taip plaèiai ðià sàvokà vartoti, be abejo, 
bûtø rizikinga: gerovës valstybës kategorija atspindi ne tik valstybës so-
cialinæ orientacijà, bet ir faktinę ekonominæ bei socialinæ situacijà, tuo 
tarpu konstitucinis valstybës socialinës orientacijos principas – pirmiausia 
teisiškai įtvirtintą siekiamybę, bet – tokià siekiamybæ, kurià realu ágyven-
dinti. Paþymëtina, kad net daugelio turtingø Vakarø valstybiø konstituci-
nës justicijos institucijos vengia tokio plataus socialinës valstybës sàvokos 
interpretavimo, jos tapatinimo su gerovës valstybe. Pvz., Vokietijos Kons-
titucinis Teismas valstybës socialinius ásipareigojimus traktuoja daugiau 
kaip siekius aktyviai spræsti socialines problemas, bet ne kaip teisinius 
paþadus joms išspræsti. Yra ir prieðinga tendencija: antai Italijos Konsti-
tucinis Teismas kai kurias socialines teises yra traktavæs kaip tiesiogiai 
taikomas teises1. 

Kiekvienoje valstybëje ávairi socialinës orientacijos samprata turi tik 
tam kraðtui bûdingø ypatumø. Kai kuriose ið jø konstitucinës socialinës 
garantijos nustatytos tokios plaèios, kad leidþia ðias valstybes vadinti so-
cialinëmis valstybëmis. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje átvirtinta 
valstybës socialinë orientacija taip pat turi potencijos evoliucionuoti taip, 
kad valstybë bûtø traktuojama kaip socialinë valstybë, taèiau tam bûtina 
sàlyga – esminis, kokybinis ûkio pakilimas, leidþiantis plëtoti ir ástaty-
muose vis plaèiau átvirtinti socialiniø garantijø sistemà. Per anksti ëmus 
traktuoti mûsø valstybæ kaip socialinæ valstybæ, tik bûtø sukompromituo-
ta socialinës valstybës idëja. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje átvirtinta nemaþa socialiniø ir 
ekonominiø teisiø ir su jomis susijusiø principø: valstybinë ðeimos, moti-
nystës, tëvystës ir vaikystës sauga ir globa (38 str. 2 d.); valstybinë ðeimø, 
auginanèiø ir auklëjanèiø vaikus namuose, globa bei paramos joms teiki-
mas (39 str. 1 d.); mokamos atostogos dirbanèioms motinoms iki gimdy-
                                            

1 Baltutytė E. Socialinës–ekonominës teisës ir Konstitucija: Kai kurie lyginamieji aspek-
tai // Konstitucija, þmogus, teisinë valstybë. Vilnius: Lietuvos þmogaus teisiø centras, 1998. 
P. 168–169, 
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mo ir po jo, palankios darbo sàlygos ir kitos lengvatos (39 str. 2 d.); priva-
lomas mokslas asmenims iki 16 metø (41 str. 1 d.); nemokamas mokymas 
valstybinëse ir savivaldybiø bendrojo lavinimo, profesinëse bei aukðtes-
niosiose mokyklose (41 str. 2 d.); visiems pagal kiekvieno sugebëjimus 
prieinamas aukðtasis mokslas, kuris valstybinëse aukðtosiose mokyklose 
yra nemokamas gerai besimokantiems pilieèiams (41 str. 3 d.); asmens 
ûkinës veiklos laisvë ir iniciatyva (46 str. 1 d.); vartotojo interesø gynimas 
(46 str. 5 d.); teisë pasirinkti darbà bei verslà bei teisë turëti tinkamas, 
saugias ir sveikas darbo sàlygas, gauti teisingà apmokëjimà uþ darbà ir 
socialinæ apsaugà nedarbo atveju (48 str. 1 d.); dirbanèiøjø teisë á poilsá ir 
laisvalaiká (49 str. 1 d.); profsàjungø kûrimosi laisvë ir savarankiðkumas 
(50 str.); teisë streikuoti (51 str.); valstybës laiduojama pilieèiø teisë gauti 
senatvës ir invalidumo pensijas, socialinæ paramà nedarbo, ligos, naðlys-
tës, maitintojo netekimo ir kitais ástatymø numatytais atvejais (52 str.); 
teisë á nemokamà medicinos pagalbà valstybinëse gydymo ástaigose (53 
str. 1 d.) ir kt. 

Beveik visos ðios nuostatos formuluojamos nenurodant specialių ga-
rantijø (tokia specialia garantija, þinoma, nelaikytina 30 str. 1 d. átvirtinta 
asmens teisë kreiptis á teismà, kad bûtø apgintos paþeidþiamos konstitu-
cinës teisës ar laisvës). Nesant numatytø specialiø ekonominiø garantijø, 
minëtos teisës traktuotinos veikiau kaip valstybës „tikslo ásipareigojimai“. 
Svarbu ir tai, kad kai kurios ið minëtø teisiø pagal Konstitucijà gali bûti 
ribojamos arba ástatymais gali bûti nustatoma jø realizavimo tvarka. Tei-
sës streikuoti „apribojimus, ágyvendinimo sàlygas ir tvarkà nustato ásta-
tymas“ (51 str. 2 d.). „Pilieèiams teikiamos nemokamos medicinos pagal-
bos valstybinëse gydymo ástaigose teikimo tvarkà“ – taip pat nustato ásta-
tymas (53 str. 1 d.). Parama ðeimoms, auginanèioms ir auklëjanèioms 
vaikus namuose, teikiama „ástatymo nustatyta tvarka“ (39 str. 1 d.). Ir 
pan. Taigi ástatymø leidëjas ðioje srityje turi ganëtinai plaèià diskrecijà, 
taip pat, nustatydamas tam tikrà teisiná reguliavimà, gali ir atsiþvelgti á 
realias valstybës ekonomines, finansines galimybes. 

Ðiame kontekste paminëtina, kad Konstitucinis Teismas pripaþino 
neprieðtaraujanèia Konstitucijai Ðvietimo ástatymo nuostatà, kad ugdy-
mas valstybinëse ir savivaldybiø ikimokyklinëse ástaigose (iðskyrus vaikø 
globos), taip pat papildomo ugdymo institucijose yra ið dalies apmoka-
mas. Ðiuo atveju buvo argumentuojama taip: „valstybë (jos institucijos) 
turi pareigà uþtikrinti, kad visi asmenys iki 16 metø turëtø realias galimy-
bes ágyti nemokamà iðsilavinimà valstybinëse arba savivaldybiø bendrojo 
lavinimo, profesinëse ar aukðtesniosiose mokyklose, kad mokymas ðiose 
ástaigose bûtø visiems vienodai prieinamas. Mokymas – sudedamoji ug-
dymo dalis. Ugdymas – labai ávairialypis procesas, kurá lemia ávairûs 
veiksniai: ðeimos átaka, pedagogø ir mokymo bei auklëjimo ástaigø veikla, 
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visuomenës ir ðeimos vertybës, visuomenëje vykstantys socialiniai, de-
mografiniai, ekonominiai, politiniai, kultûriniai procesai, valstybës finan-
sinës, organizacinës bei infrastruktûros galimybës ir kt. Ugdymo kryptin-
gumà, kokybæ ir ávairiapusiðkumà privalo uþtikrinti ne tik Konstitucijoje 
nurodytos valstybinës ir savivaldybiø mokymo ir auklëjimo ástaigos, bet ir 
tëvai (globëjai), turintys konstitucinæ teisæ rûpintis vaikø (globotiniø) 
religiniu ir doroviniu auklëjimu pagal savo ásitikinimus bei konstitucinæ 
pareigà juos auklëti dorais þmonëmis ir iðtikimais pilieèiais, iki pilname-
tystës iðlaikyti. Realizuodami ðias konstitucines teises ir pareigas, tëvai 
(globëjai) negali neprisiimti dalies vaikø ugdymo iðlaidø“; „papildomas 
ugdymas pirmiausia sietinas ne su Konstitucijoje garantuojamu nemo-
kamu bendruoju, profesiniu, aukðtesniuoju iðsilavinimu arba su kompe-
tentingø valstybës ar savivaldybiø institucijø, paèiø valstybiniø ir savival-
dybiø mokymo ar auklëjimo ástaigø parengtais ar aprobuotais (patvirtin-
tais) mokymo planais (programomis), bet su paèiø moksleiviø (jø tëvø, 
globëjø) noru. Todël pagrásta yra nuostata, kad ugdymas papildomo ug-
dymo institucijose yra ið dalies mokamas. Ðià ugdymo iðlaidø dalá valstybë 
gali, bet ne privalo prisiimti. Kita vertus, ði nuostata nereiðkia, kad valsty-
bës ar savivaldybiø institucijos, atsiþvelgdamos á visuomenës (gyventojø) 
poreikius bei valstybës (savivaldybiø) finansines ir organizacines galimybes, 
negali steigti ir iðlaikyti, kitaip remti valstybiniø (savivaldybiø) papildomo 
ugdymo ástaigø“ (Konstitucinio Teismo 2000 m. birþelio 13 d. nutarimas). 

Nepaisant santykinai gausios jurisprudencijos, skirtos socialiniams 
ástatymams, socialinës valstybës kaip konstitucinio principo doktrina yra 
labai fragmentiðka. Ið bendrø teoriniø teiginiø paminëtina Konstitucinio 
Teismo pozicija, kad „socialinës apsaugos priemonës iðreiðkia visuome-
nës solidarumo idëjà“, „padeda asmeniui apsisaugoti nuo galimø sociali-
niø rizikø“, taèiau, kita vertus, „solidarumo principas nepaneigia asmeni-
nës atsakomybës uþ savo likimà“ (Konstitucinio Teismo 1997 m. kovo 12 
d. nutarimas). Bet doktrinoje nevartojama ne tik socialinës valstybës, bet 
ir socialinës orientacijos sàvoka. Todël pripaþástant konstituciná valstybës 
socialinës orientacijos átvirtinimà kaip neginèijamà faktà, sunku viena-
reikðmiai teigti, kad socialinës valstybës principas tolygiai su kitais jau yra 
átvirtintas. Tokià prielaidà galima daryti tik atsiþvelgiant á bendrà ðios 
srities jurisprudencijos tendencijà traktuoti socialiniø teisiø konstituciná 
átvirtinimà kaip valstybës konstitucinius įsipareigojimus socialinëje srityje. 

Nagrinëjant detaliau, galima pastebëti, kad ir ði tendencija nëra ne-
prieðtaringa. Antai Konstitucijos 46 str. 3 d. nustatyta, kad valstybë regu-
liuoja ûkinæ veiklà taip, kad ji tarnautø bendrai tautos gerovei. Aiðkinant 
ðià nuostatà, doktrinoje paþymima, kad „asmens ûkinës veiklos laisvë 
nëra absoliuti. Jà ágyvendinant ávairiais atþvilgiais palieèiami visuomenës 
interesai, todël valstybë reguliuoja ûkinæ veiklà“, kad ðioje nuostatoje 
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„yra átvirtintas konstitucinis principas, nubrëþiantis ûkinës veiklos regu-
liavimo kryptis, bûdus, ribas. Tautos gerovæ paprastai atspindi materiali-
niø gërybiø vartojimas. Taèiau Konstitucijos sàvoka „bendra tautos gero-
vë“ neturëtø bûti aiðkinama atsiþvelgiant tik á individo materialiniø po-
reikiø tenkinimà. Apie bendrà tautos gerovæ galima spræsti pagal tautos 
socialinæ raidà, þmogaus saviraiðkos galimybes. Sàvokos „bendra tautos 
gerovë“ turinys kiekvienu konkreèiu atveju atskleidþiamas atsiþvelgiant á 
ekonominius, socialinius bei kitus svarbius veiksnius“ (Konstitucinio Tei-
smo 1999 m. spalio 6 d. nutarimas). Taigi linkstama interpretuoti ben-
dros tautos gerovës sàvokà taip, kad ji savaime nesuponuotų valstybës 
pareigos laiduoti to, ko ji ðiandien objektyviai nesugeba laiduoti – nusta-
tyti ir garantuoti racionalø, pagrástà, ne fiktyvø pragyvenimo minimumà, 
uþtikrinti kiekvienam þmogui normalias gyvenimo sàlygas, privalomà so-
cialiná draudimà (nors tam tikroms gyventojø grupëms jis nustatytas ásta-
tymu) ir t.t. Tai atsargi, apdairi pozicija, neáduodanti á rankas „teisinio 
ginklo“ populistiniams kritikams. 

Kita vertus, doktrinoje nurodoma ir tai, kad „Konstitucijos 52 straips-
nio norma, numatanti, kad valstybë laiduoja pilieèiø teisæ gauti senatvës 
ir invalidumo pensijas, socialinæ paramà nedarbo, ligos, naðlystës, invali-
dumo, maitintojo netekimo ir kitais ástatymø nustatytais atvejais“ reiðkia, 
jog „socialinei pagalbai <...> pripaþástamas konstitucinës vertybës statu-
sas“ (Konstitucinio Teismo 1997 m. gruodþio 3 d. nutarimas). Teigiama, 
kad ðiomis Konstitucijos nuostatomis „iðreiðkiamas valstybës socialinis 
pobûdis, o socialiniam aprûpinimui, t.y. visuomenës prisidëjimui prie 
iðlaikymo tø savo nariø, kurie negali dël ástatymuose numatytø svarbiø 
prieþasèiø apsirûpinti ið darbo ir kitokiø pajamø arba yra nepakankamai 
aprûpinti, pripaþástamas konstitucinës vertybës statusas“, bei kad tokia 
valstybës socialiniø funkcijø samprata atitinka „Lietuvos valstybës konsti-
tucinæ tradicijà, kurios iðtakos yra 1922 m. Konstitucijoje, numaèiusioje, 
kad valstybë tam tikrais ástatymais saugo dirbantájá ligoje, senatvëje, ávy-
kus nelaimingam atsitikimui ar trûkstant darbo“ (Konstitucinio Teismo 
1997 m. kovo 12 d. nutarimas). Pagaliau: „Konstitucijos 48 straipsnio 1 
dalyje átvirtinta asmens laisvë  rinktis darbà ar verslà. Tai viena ið bûtinø 
sàlygø þmogaus, asmenybës gyvybiniams poreikiams tenkinti, deramai 
padëèiai visuomenëje uþsitikrinti. Kita vertus, tokia konstitucinë kiekvie-
no þmogaus teisë suponuoja valstybës pareigà sudaryti atitinkamas teisi-
nes, socialines, organizacines prielaidas ðiai teisei ágyvendinti“ (Konstitu-
cinio Teismo 1999 m. kovo 4 d. nutarimas). Tai leidþia, tegu ir su didelë-
mis iðlygomis, teigti, kad Konstitucijos nuostatø, reglamentuojanèiø eko-
nominius ir socialinius santykius interpretavimas kaip konstitucinio socia-
linės valstybės principo palengva skinasi kelià konstitucinëje doktrinoje. 
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5.6. Valstybës geopolitinë orientacija 
 

Konstitucinës doktrinos, plëtojanèios geopolitinës orientacijos princi-
pà, kol kas nëra. Ne politologiniame (tarptautiniø santykiø), bet konsti-
tucinës teisës kontekste apie já nëra net plaèiau raðyta. Taèiau paèioje 
Konstitucijoje Lietuvos geopolitinë orientacija kaip principas aiðkiai ir 
nedviprasmiðkai átvirtinta dviem aspektais – negatyviuoju ir pozityviuoju. 

Negatyvusis: Konstituciniame akte „Dël Lietuvos Respublikos nesi-
jungimo á postsovietines Rytø sàjungas“ deklaruojamas ketinimas „puo-
selëti abipusiðkai naudingus ryðius su kiekviena valstybe, anksèiau buvu-
sia SSRS sudëtyje, taèiau niekada ir jokiu pavidalu nesijungti á jokias bu-
vusios SSRS pagrindu kuriamas naujas politines, karines, ekonomines ar 
kitokias valstybiø sàjungas bei sandraugas“. Veikla, kuria siekiama 
átraukti Lietuvos valstybæ á tokias sàjungas ar sandraugas, laikoma prieð-
iðka Lietuvos nepriklausomybei, ir atsakomybë uþ jà nustatoma pagal 
ástatymus. Be to, ðiame akte nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teritori-
joje negali bûti jokiø Rusijos, Nepriklausomø Valstybiø Sandraugos ar á 
jà áeinanèiø valstybiø kariniø baziø ir kariuomenës daliniø, taip pat kad 
Lietuvos Respublikos teritorijoje negali bûti jokiø Rusijos, Nepriklauso-
mø Valstybiø Sandraugos ar á jà áeinanèiø valstybiø kariniø baziø ir ka-
riuomenës daliniø. Chronologiðkai ðis Konstitucinis aktas aplenkë paèià 
Konstitucijà (jos „pagrindiná“ tekstà), taèiau teisinio turinio poþiûriu pas-
taroji nuostata (dël kariniø baziø ir kariuomenës daliniø) sustiprina ir 
nurodytø valstybiø atþvilgiu sukonkretina bendresnæ Konstitucijos 137 
str. nuostatà, kad „Lietuvos Respublikos teritorijoje negali bûti <...> 
uþsienio valstybiø kariniø baziø“. Taigi negatyviąja prasme geopolitinës 
orientacijos principas nubrëþia ribas, kuriø Lietuvos valstybë, dalyvau-
dama globalinës ar regioninës tarptautinës integracijos procesuose, nega-
li perþengti. 

Pozityvusis geopolitinës orientacijos principo aspektas matyti ið Kons-
titucijos 47 str. 2 d.: „Savivaldybëms, kitiems nacionaliniams subjektams, 
taip pat tiems ûkinæ veiklà Lietuvoje vykdantiems uþsienio subjektams, 
kurie nustatyti konstitucinio ástatymo pagal Lietuvos Respublikos pasi-
rinktos europinës ir transatlantinës integracijos kriterijus, gali bûti lei-
dþiama ásigyti nuosavybën ne þemës ûkio paskirties þemës sklypus, reika-
lingus jø tiesioginei veiklai skirtiems pastatams ir árenginiams statyti bei 
eksploatuoti. Tokio sklypo ásigijimo nuosavybën tvarkà, sàlygas ir apribo-
jimus nustato konstitucinis ástatymas“. Formuluotë „Lietuvos Respubli-
kos pasirinktos europinës ir transatlantinës integracijos“ prasminga sa-
vaime, net ir be minëtame Konstitucijos straipsnyje reglamentuojamø 
nuosavybës santykiø konteksto; ji reiðkia valstybës geopolitinës integraci-
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jos krypties nustatymà ir aktyvios veiklos ðia linkme skatinimà. Dël to ji 
laikytina labai svarbiu ir savarankiðku konstituciniu principu. Nurodyta-
me konstituciniame ástatyme (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. 
2 d. numatyto þemës sklypø ásigijimo nuosavybën subjektø, tvarkos, sàly-
gø ir apribojimø konstituciniame ástatyme) sukonkretinama, kokie uþsie-
nio subjektai pripaþástami atitinkantys europinës ir transatlantinës integ-
racijos kriterijus: Lietuvos pasirinktos europinës ir transatlantinës integ-
racijos kriterijus atitinka uþsienio subjektai, kurie pagal kilmës poþymius 
yra ið: 1) valstybiø, priklausanèiø Europos Sàjungai, arba valstybiø Euro-
pos sutarties dalyviø, ásteigusiø asociacijà su Europos bendrijomis ir joms 
priklausanèiomis ðalimis narëmis; 2) valstybiø, kurios ðio ástatymo prië-
mimo momentu yra Ekonominio bendradarbiavimo ir plëtros organizaci-
jos (OECD) arba Ðiaurës Atlanto sutarties organizacijos narës. 
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ÞMOGAUS TEISËS IR JØ ÁTVIRTINIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS 
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1 poskyris.  Žmogaus teisių samprata ir klasifikacija 
2 poskyris.  Žmogaus teisių, laisvių ir pareigų konstitucinė sistema 
3 poskyris.  Žmogaus teisių garantijos. Europos žmogaus teisių konvencijos  
 reikšmė 
 
 

1. Ketvirto skyriaus pavadinimas „Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas Lie-
tuvos Respublikos konstitucinėje teisėje" atskleidžia, kad jame bus nagrinė-
jamas ypač svarbus nacionalinės konstitucinės teisės sampratai kompleksi-
nis žmogaus teisių institutas. Šiame skyriuje bus nagrinėjami tokie klausi-
mai, kaip žmogaus teisių samprata, žmogaus teisių klasifikacija, žmogaus 
teisės Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Konstitucijoje įtvirtintos asmens 
pareigos, žmogaus teisių ribojimas bei žmogaus teisių garantijos, Europos 
žmogaus teisių konvencijos reikšmė.  

2. Žmogaus teisės – šiuolaikinės civilizacijos esminė vertybė. Jos yra ne 
vien teisinė, bet ir pilietinė, politinė, dorovinė kategorija. Nacionalinėje teisė-
je įtvirtinta žmogaus teisių koncepcija grindžiama Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 18 str. nuostata, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. 
Teisinių vertybių skalėje žmogaus teisės užima aukščiausią vietą. Valstybės 
valdžios institucijoms, pareigūnams tenka pareiga gerbti ir saugoti žmogaus 
teises.  

3. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos asmens pilietinės, poli-
tinės, socialinės, ekonominės ir kultūrinės teisės, taip pat jų apsaugos me-
chanizmas. Šių teisių konstitucinis katalogas, taip pat pagrindinių teisių 
apsaugos garantijos iš esmės atitinka visuotinai pripažintus žmogaus teisių 
apsaugos standartus. 

4. Žmogaus teisių ribojimo problemos, žmogaus teisių garantijos – dar 
dvi temos, atskleidžiančios naujus žmogaus teisių instituto aspektus. Paga-
liau aptariama ir Europos žmogaus teisių konvencijos reikšmė Lietuvos 
teisinėje sistemoje. 
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1 poskyris 
ÞMOGAUS TEISIØ SAMPRATA IR KLASIFIKACIJA 
 
 
 
1.1. Þmogaus teisiø samprata 
1.2. Þmogaus teisiø klasifikacija 
 
 
 

1.1. Þmogaus teisiø samprata 
 

Þmogaus teisiø institutas Lietuvos konstitucinëje teisëje uþima svar-
bià vietà. Jis yra glaudþiai susijæs ir su kitais konstitucinës teisës institu-
tais, reglamentuojanèiais valstybës valdþios institucijø formavimà, funk-
cionavimà ir kt. Þmogaus teisiø institutà átakoja ne tik nacionalinës tei-
sës sistemos raida, valstybës konstituciniai politiniai procesai, bet ir tarp-
tautinis þmogaus teisiø reglamentavimas. Dabartinëje teisës doktrinoje 
dominuoja nuostata, kad þmogaus teisës negali bûti traktuojamos siauru 
nacionaliniu aspektu, jos yra universalios ne tik jas deklaruojant, bet ir 
taikant. Taèiau tokia nuostata neprieðtarauja atskirø valstybiø þmogaus 
teisiø konstitucinio reguliavimo ypatumams, tik jie neturi prieðtarauti 
visuotinai pripaþintiems þmogaus teisiø principams.  

Ypaè didelë valstybiø konstituciniø teisës nuostatø ávairovë reglamen-
tuojant vidaus teisëje þmogaus teisiø apsaugos mechanizmus. Þmogaus 
teisiø iðdëstymas ávairiø ðaliø konstitucijose taip pat yra ávairus. Jos gali 
bûti iðreikðtos konstitucijos preambulëse, atskiruose skirsniuose, konsti-
tucijos pataisose priimant atskirus konstitucinius ástatymus ir kt. Taigi 
egzistuoja þmogaus teisiø konstitucinio reguliavimo ávairovë ir turinio, ir 
jø teisinës formos átvirtinimo poþiûriu.  

Þmogaus teisës – ðiuolaikinës civilizacijos esminë vertybë. Jos yra ne 
tik teisinë, bet ir filosofinë, politinë, dorinë kategorija. Ðiuo metu þmo-
gaus teisiø terminas yra ávairiai vartojamas: þmogaus teisës, þmogaus 
prigimtinës teisës, pagrindinës (fundamentalios) teisës ir laisvës, pilieti-
nës laisvës ir kt. Daþniausiai ðios sàvokos vartojamos kaip sinonimai. 
Kaip kai kurie autoriai paþymi, ðios teisës ir laisvës nëra nei laisvës, nei 
teisës, bet yra siekiai ir standartai, kurie turi bûti taikomi ir kuriais turi 
bûti vadovaujamasi1.  

                                                 

 

1 Bradley A. W. and Ewing K. D. Constitutional and Administrative Law. Twelve edition. 
Longman. New York, 1998. P. 459. 
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Ðiuolaikinë þmogaus teisiø ir laisviø samprata susiklostë filosofijos ir 
dviejø teisës doktrinø – prigimtinës ir pozityviosios – raidos átakoje. Pri-
gimtinë teisës doktrina þvelgia á þmogaus teises kaip á neatskiriamas nuo 
individo teises, kuriø iðtakos – protas, dievo valia, þmogaus prigimtis. 
Pozityvizmas þvelgia á þmogaus teises kaip á valstybës duotas, nustatytas 
ástatymø ar kitø teisës aktø. Ðiuo metu retai sutinkama grynøjø prigimti-
nës teisës ar pozityviosios teisës teorijø. Dominuoja prigimtinë þmogaus 
teisiø samprata. Ji átvirtinta ir JTO Visuotinës þmogaus teisiø deklaraci-
jos 1 str.: „Visi þmonës gimsta laisvi ir lygûs savo orumu ir teisëmis. Jiems 
suteiktas protas ir sàþinë, ir jie turi elgtis vienas kito atþvilgiu kaip broliai”.  

Þmogaus teisiø sàvoka glaudþiai susijusi su þmogaus orumo sàvoka.  
Þmogaus teisiø terminas yra plaèiai vartojamas, taèiau ne visi autoriai 

þmogaus teises traktuoja kaip nedalomas, apimanèias pilietines, politines 
ir ekonomines–socialines, kartais bandoma iðskirti ir vadinamàsias pa-
grindines (basic rights) teises. Taip klasifikuojant teises, prie pagrindiniø 
priskiriama teisë á gyvybæ ir laisvæ1. Þmogaus teisiø samprata gali bûti 
nagrinëjama ir per poreikiø sistemà2.  

Pagal ðiuo metu Europos Taryboje ir Europos Sàjungos praktikoje 
susiklosèiusià þmogaus teisiø nedalumo nuostatà ekonominës, socialinës 
ir kultûrinës teisës taip pat svarbios, kaip ir pilietinës, politinës teisës3.  

Teisës moksle daug diskutuojama ir dël teisës ir laisvës sàvokø skir-
tingumo4. Teisës poþiûriu nëra didelio skirtumo tarp þmogaus teisës ir 
laisvës, nes laisvës – taip pat teisës tik kitoje þmogaus funkcionavimo 
sferoje, á kurià valstybë negali kiðtis, pvz.: minties laisvë.  

Dabartinë þmogaus teisiø sistema atspindi keleriø ðimtmeèiø filosofi-
nes ir teisines idëjas. Visà þmogaus teisiø evoliucijos laikotarpá buvo vys-
tomi trys svarbiausi þmogaus teisiø aspektai – þmogaus integralumas (in-
tegrity), laisvë ir lygybë, taip pat ir pagarba kiekvieno þmogaus orumui. 
Ðio proceso metu idealistiniai siekiai tapo ne tik kai kuriø teisës aktø 
dalimi, atskirø valstybiø teisinës sistemos komponentu, bet ir virto tarp-
tautine þmogaus teisiø apsaugos sistema.  

Þmogaus teisiø atsiradimo istorija siekia seniausius laikus – Senovës 
graikø ir romënø humanizmo idëjas, judëjø, krikðèioniø etikà. Renesan-
so epochos filosofija praturtino þmogaus teises nauju turiniu. Þmogaus 
suverenumo suvokimas, jo nepriklausymas nuo monarcho valios tapo 

                                                 
1 Plaèiau apie tai : Gould C. C. Rethinking democracy: freedom and social cooperation 

in politics, economy, and society. Cambridge University Press 1990. P. 190–214. 
2 Pumputis A. Poreikiø ir þmogaus teisiø sistemos klausimu // Teisinës valstybës link. Ju-

risprudencija. Mokslo darbai. T. 15(7). Vilnius, 2000. P. 61–65.  
3 Alston P. and Weiler J. H. H. An ‘Ever Closer Union‘ in Need of a Human Rights Poli-

cy: The European Union and Human Rights // The EU and Human Rights. Edited by Phi-
lip Alston. Oxford university press, 1999. P. 31.  

4 Stone R. Civil liberties. Blackstone Press Limited, 1994. P. 4–9. 
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þmogaus teisiø idëjø iðtakomis. John Locke (Dþonas Lokas) buvo vienas 
pirmøjø filosofø ir politikø kuris formulavo þmogaus teises kaip politinës 
sistemos koncepcijos integralø elementà. Tarp jo pasekëjø buvo daug 
þymiø mokslininkø, o Jean–Jacques Rousseau buvo vienas þymiausiø.  

Moderni þmogaus teisiø samprata átvirtinta 1789 m. Prancûzijos þmo-
gaus ir pilieèio teisiø deklaracijoje. Tai dokumentas, kuriame átvirtintos 
esminës prigimtinës þmogaus teisës – laisvë, lygybë, nuosavybës nelie-
èiamybë ir kt. Kai kuriuose ankstesniuose teisës aktuose þmogaus tei-
sëms jau buvo skirtas dëmesys – tai Anglijos teisës aktai: 1215 m. Magna 
Charta, 1679 m. Habeas corpus act, 1689 m. Teisiø bilis; taip pat 1776 m. 
Amerikos Nepriklausomybës deklaracija, 1787 m. JAV Konstitucijos 
pirmosios 10 pataisø (Teisiø bilis) ir kt. Taèiau 1789 m. Prancûzijos þmo-
gaus ir pilieèio teisiø deklaracija iðlieka vienu svarbiausiu þmogaus teises 
skelbianèiu aktu, nes joje suformuluotas svarbus þmogaus teisiø katalo-
gas. Ðios deklaracijos nuostatos atsispindëjo daugelyje vëliau priimtø 
Europos valstybiø konstitucijø.  

Taigi jau XVIII a. pabaigoje kai kurias pilietines ir politines teises 
bandyta teisiðkai átvirtinti. Ðis procesas vyko kartu su konstitucijø atsira-
dimu. 1791 m. Prancûzijos Konstitucija buvo pradedama Þmogaus ir 
pilieèio teisiø deklaracija, 1787 m. JAV Konstitucija buvo papildyta 1789 
m. Teisiø biliu, taigi þmogaus teisës nuo pat teisinio institucionalizavimo 
pradþios buvo suprantamos kaip svarbus konstitucinio reguliavimo kom-
ponentas.  

Þmogaus teisiø doktrina Lietuvoje klostësi kaip europinës þmogaus 
teisiø kultûros dalis, grindþiama prigimtiniø teisiø nuostatomis. Antai 
Pirmojo Lietuvos Statuto (1529 m.) preambulëje nurodoma, kad Statutas 
skirtas visiems pavaldiniams, kokio luomo jie bebûtø. Statuto 9 str. buvo 
átvirtinta, kad visi turi bûti teisiami pagal vienà raðytinæ teisæ. Taigi nors 
nebuvo ir negalëjo bûti visø lygybës prieð ástatymà, teisë, kaip ir visuo-
menë, vis dar buvo luominë, taèiau ir toks principas jau yra þingsnelis 
teisinës lygybës link. Interpretuojant Statuto 1 str. galima formuluoti 
tokius principus: bausmæ skiria tik teismas; rungiantis teismo procese, 
procese turi dalyvauti abi ginèo ðalys; nekaltumo prezumpcija, tik tei-
smas nustato kaltæ; kiekvienas atsako uþ savo veiksmus, nëra atsakomy-
bës be kaltës (7 str.). Ðis demokratiðkas principas statute visiðkai ágyven-
dintas nebuvo, kadangi dël tëvø iðdavystës paveldimas þemes prarasdavo 
ir vaikai. Statuto 3 sk. 7 str. Lietuvos Didysis kunigaikðtis ásipareigoja 
saugoti visø pavaldiniø teises ir laisves. Ðio skyriaus 8 str. deklaruojama 
teisë laisvai iðvykti ið kunigaikðtystës, iðskyrus prieðø þemes. Kai kuriø 
teisiø uþsienieèiams ribojimas Lietuvoje tikriausiai susiklostë istoriðkai, 
nes ðio skyriaus 3 str. nurodoma, kad svetimðaliams nebus duodamos 
þemës nuosavybës teise. Statute ginamos moterø turtinës teisës, garbë. 
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Ne visose kaimyninëse ðalyse moterø teisëms skirta tiek dëmesio. Ðios 
svarbios þmogaus teisës jau buvo skelbiamos Lietuvoje XVI a. pradþioje.  

Prigimtinës teisës vertybës buvo puoselëjamos Vilniaus universitete. 
Dëstyta prigimtinë teisë. 1795 m. J. Stroinovskis iðleido knygà „Prigimti-
nës, politinës teisës, politinës ekonomijos ir tarptautinës teisës mokslas”. 
J. Stroinovskis tvirtino, kad kiekvienas þmogus ið prigimties yra laisvas ir 
nuo kitø nepriklausomas. Ðalia prigimtiniø laisvës ir lygybës teisiø jis ið-
skiria ir þmogaus nepriklausomybæ naudotis nuosavybe.  

Istorija padarë lemiamà átakà Lietuvos þmogaus teisiø doktrinos rai-
dai, XVIII a. pabaigoje Lietuva buvo okupuota Rusijos imperijos, ir tik 
XX a. pradþioje (1918 m.) atgavus nepriklausomybæ, vël galëjo savaran-
kiðkai kurti teisæ. 1922 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos þmogaus 
teisiø nuostatos atitinka to meto Europos valstybiø tradicijas. Didelæ 
átakà konstitucinës teisës formavimuisi turëjo M. Römerio darbai, bandæ 
sugràþinti Lietuvà á Europos valstybiø konstitucinës tradicijos vagà.  

1922 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija rëmësi Vakaruose tuo 
metu populiarios liberalios filosofijos nuostatomis. Pilieèiø teisinei padë-
èiai reglamentuoti 1922 m. Konstitucijoje buvo specialus skyrius „Lietu-
vos pilieèiai ir jø teisës”. Jis yra tradicinis pagal to meto konstitucinæ 
doktrinà ir siejasi su 1789 m. Prancûzijos Þmogaus ir pilieèio teisiø dek-
laracijos nuostatomis. Kitose Lietuvos konstitucijose taip pat reglamen-
tuojamos þmogaus teisës, taèiau, kaip pabrëþia M. Maksimaitis, nuolati-
në nepaprastosios padëties taikymo praktika iðkreipë þmogaus teisiø ágy-
vendinimo tarpukario Lietuvoje praktikà, ir tai ypaè trukdë atsiskleisti 
demokratijai, kurià nuoðirdþiai norëta diegti 1922 m. Lietuvos Konstitu-
cijos pagrindu1.  

1940 m. ir vëlesnë Sovietø Sàjungos okupacija sutrikdë savarankiðkà 
teisës vystymàsi, ir tik atgavus nepriklausomybæ 1990 m. þmogaus teisës 
sugráþo á Lietuvà kaip Vakarø demokratiniø valstybiø patirtis.  

Kadangi Lietuva daugelá deðimtmeèiø nedalyvavo kuriant ir taikant 
tarptautinius þmogaus teisiø principus, tai atgavusi nepriklausomybæ, 
turëjo integruoti daugelá tarptautinës teisës nuostatø á ávairias, visø pirma 
á konstitucinës teisës, sritis. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija 
buvo rengiama atsiþvelgiant á pagrindinius Jungtiniø Tautø Organizacijos 
ir Europos Tarybos dokumentus ir atitinka tarptautinius þmogaus teisiø 
reikalavimus. Tai patvirtino ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Tei-
smas 1995 m. sausio 24 d. Iðvadoje dël Europos þmogaus teisiø ir pagrin-
diniø laisviø apsaugos konvencijos 4, 5, 9, 14 str. ir jos ketvirtojo proto-
kolo 2 str. atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai.  

                                                 

 

1 Plaèiau apie tai: Maksimaitis M. Þmogaus teisiø doktrinos raida tarpukario Lietuvoje 
// Teisës reforma Lietuvoje ir Lenkijoje ir Europos þmogaus teisiø konvencija. Vilnius, 1999. 
P. 107.  
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Po Antrojo pasaulinio karo susiformavo ir nauja savarankiðka tarp-
tautinës teisës sritis – Tarptautinë þmogaus teisiø teisë1. Þmogaus teisës 
vis labiau tampa tarptautinës teisës objektu, ne tik valstybës vidaus teisës 
problema. Þmogaus teisës kaip visuotinai pripaþintas konstitucinës teisës 
institutas ágyja rimtà konkurentà – tarptautiná teisiná reguliavimà, kuris 
ðiuo metu daro ypaè didelæ átakà þmogaus teisiø doktrinai ir valstybiø 
konstitucinës teisës nuostatoms. Ðiuo metu neásivaizduojamos þmogaus 
teisiø studijos atribojant jas nuo tarptautiniø þmogaus teises reglamen-
tuojanèiø dokumentø. Tarptautinës þmogaus teisiø teisës susikûrimui 
didelæ átakà turëjo 1948 m. gruodþio 10 d. Jungtiniø Tautø Organizacijos 
(JTO) Generalinës Asamblëjos Visuotinës þmogaus teisiø deklaracijos 
paskelbimas ir kitø tarptautiniø þmogaus teises átvirtinanèiø dokumentø, 
pvz.: Europos Tarybos 1950 m. Þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø ap-
saugos konvencija ir kt. JTO ir Europos Tarybos dokumentai. 

Visuotinëje þmogaus teisiø deklaracijoje buvo pirmà kartà paskelbtas 
tarptautinis þmogaus teisiø katalogas, apimantis pilietines, politines ir 
socialines, ekonomines, kultûrines teisës. Deklaracijoje yra apibrëþtos 
pagrindinës, arba elementarios, kiekvieno asmens teisës: teisë á gyvybæ; 
teisë á asmens laisvës apsaugà ir asmens nelieèiamybæ; apsaugà nuo kan-
kinimø, á lygybæ prieð ástatymà, apsaugà nuo diskriminacijos, paþeidþian-
èios Deklaracijà; á teisminæ teisiø apsaugà; kai asmens pagrindinës teisës, 
pripaþástamos jam konstitucijos ar ástatymø, buvo paþeistos, á vieðà ir 
teisingà bylos nagrinëjimà nepriklausomame ir beðaliðkame teisme; á 
nekaltumo prezumpcijà; á asmeninio bei ðeimos gyvenimo apsaugà; buto 
nelieèiamybæ; susiraðinëjimo slaptumà; laisvo kilnojimosi ir gyvenamo-
sios vietos pasirinkimo laisvæ; teisæ á nuosavybæ; teisæ á minties, sàþinës ir 
religijos laisvæ; teisæ ieðkoti, gauti ir skleisti informacijà ir idëjas ir kt.  

Visuotinë þmogaus teisiø deklaracija átvirtina ir tokias politines tei-
ses: teisæ á taikiø susirinkimø ir asociacijø laisvæ, teisæ dalyvauti valstybës 
valdyme tiesiogiai ar per iðrinktus atstovus; taip pat ir kai kurias ekono-
mines socialines teises: teisæ á socialiná aprûpinimà, darbà, á laisvà darbo 
pasirinkimà, á teisingas ir tinkamas darbo sàlygas ir á apsaugà nuo nedar-
bo, teisæ á poilsá, teisæ á apmokamas atostogas, pakankamà gyvenimo lygá, 
mokslà. Deklaracija formuluoja ir asmens teisæ laisvai dalyvauti visuo-
menës kultûriniame gyvenime ir kt. 

Deklaracija nenustato jokios teisiø virðenybës, joje nekalbama ir apie 
konkreèius teisiø ribojimus, taèiau Deklaracijos 29 str. numatoma, kad 
kiekvienas þmogus turi pareigas visuomenei; ágyvendindamas savo teises 
ir naudodamasis savo laisvëmis, kiekvienas þmogus negali patirti kitokiø 
apribojimø kaip ástatymo numatytø vien tik tam, kad garantuotø kitø 
                                                 

 

1 Plaèiau apie tai : Sieghart P. The international law of human rights. Oxford University 
Press, 1992.  
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þmoniø teisiø ir laisviø deramà pripaþinimà ir gerbimà siekiant patenkin-
ti teisingus moralës, vieðosios tvarkos ir visuotinës gerovës reikalavimus 
demokratinëje visuomenëje.  

Kiti du svarbûs Jungtiniø Tautø priimtà Tarptautinæ þmogaus teisiø 
chartijà sudarantys dokumentai – Tarptautinis pilietiniø ir politiniø teisiø 
paktas bei Tarptautinis ekonominiø, socialiniø ir kultûriniø teisiø paktas 
– buvo priimti 1996 m. (ir ásigaliojo 1976 m.).  

Nors ðiuolaikinëje tarptautinëje teisëje individo padëtis pasikeitë, ir 
dabar joje tiesiogiai átvirtinamos tam tikros individo teisës, taèiau reikëtø 
pritarti V. Vadapalo iðsakytai nuomonei, kad nereikia pervertinti tarp-
tautinës teisës galimybiø tiesiogiai reguliuoti individo teises ir pareigas, 
didþiausia individo teisiø ir pareigø dalis yra ir bus reguliuojama vidaus 
teisës normomis ir uþtikrinama valstybës institucijø pagalba, o tarptauti-
nës priemonës ir toliau liks kaip papildomos, tai yra veikianèios ten, kur 
valstybës mechanizmas neveikia ar negali veikti1.  

Ðiuo metu diskutuojama ir dël Europos þmogaus teisiø koncepcijos2. 
Diskutuojant dël ðios koncepcijos, turima galvoje ne tik Europos Tary-
bos, bet ir Europos Sàjungos teisë. Europos Jus Commune pagrindà su-
daro Europos þmogaus teisiø konvencija, jos protokolai ir jø interpreta-
cija Europos Þmogaus teisiø teismo praktikoje, taip pat ir Europos Ben-
drijø Teisingumo Teismo praktika. Teisingumo teismas savo praktikoje 
plaèiai naudojosi Europos Sàjungos nariø bendromis konstitucinëmis 
tradicijomis, susijusiomis su pagrindiniø þmogaus teisiø apsauga, ir su-
formulavo bendruosius Bendrijos teisës principus. Teisingumo teismas 
atsiþvelgia ir á Europos þmogaus teisiø konvencijos nuostatas; jà ratifika-
vo visos valstybës Europos Sàjungos narës (tai atsispindi ir Europos Sà-
jungos sutarties str. 6(2) (ex Article F (2)) konsoliduotos Europos Sàjun-
gos sutarties tekste). Europos Sàjungos þmogaus teisiø doktrina atsispin-
di ir Europos Sàjungos pagrindiniø teisiø chartijoje, nors dël jos teisinio 
statuso dar nëra galutinai nuspræsta, taèiau jai pritarë Europos Parla-
mentas 2000 m. lapkrièio 14 d.  

Þmogaus teisës gali bûti suprantamos kaip asmens laisvës visuomenë-
je ir galimybës jas realizuoti. Þmogaus teises reglamentuoja teisës ir ki-
tos socialinës normos. Vienas pagrindiniø þmogaus teisiø bruoþø jø vi-
suotinumas, universalumas, nedalumas; jos yra viena kità sàlygojanèios, 
þmogaus teisës remiasi lygiateisiðkumo ir kitais principais. Þmogaus tei-
sës pripaþástamos visiems asmenims nepriklausomai nuo jø individualiø 
savybiø. Kai kurios teisës gali bûti skirtos ir tam tikrai asmenø grupei, 
pvz.: vaikams, neágaliems asmenims ir pan.  

                                                 
1 Vadapalas V. Tarptautinë teisë. Bendroji dalis. Vilnius, 1998. P. 232–233.  

 

2 Plaèiau apie tai: Leben Ch. A European Approach to Human Rights // The EU and 
Human Rights edited by Philip Alston. Oxford University Press. New York. 1999. P. 87–97. 
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Þmogaus teisës – sudëtinga teisinë kategorija. Kiekviena teisë turi 
tam tikrà norminá turiná ir suponuoja teisiná santyká tarp asmens ir vieðo-
sios valdþios institucijø tikslu apsaugoti esmines þmogiðkàsias vertybes ir 
poreikius nuo nepagrásto vieðosios valdþios institucijø ásikiðimo (tai vadi-
namasis vertikalusis ryðys). Todël teisiniai santykiai tarp privaèiø subjek-
tø nepatenka á klasikinæ þmogaus teisiø sampratà, nors þmogaus teisiø 
doktrinos vystymasis ðiuo metu apima ir kai kuriuos ðio horizontalaus 
ryðio aspektus. Tipiðka norminë þmogaus teisës struktûra apima subjek-
tà, objektà ir teisinio santykio turiná. Kiekviena þmogaus teisë sukuria ir 
reguliuoja dviðalá neindividualizuotà vieðosios teisës santyká, kuris for-
muoja teises ir pareigas. Vienos pusës teisë suponuoja kitai pusei parei-
gà. Teisës objektas ar turinys atsispindi teisiniame santykyje ir kartais 
ávardijamas tokiomis abstrakèiomis kategorijomis, kaip „laisvë”, „gyvy-
bë”, „privatus gyvenimas” ir kt.  
 
 
1.2. Þmogaus teisiø klasifikavimas 
 

Þmogaus teisiø klasifikavimas gali bûti pagrástas ávairiais kriterijais. 
Þmogaus teises galima skirstyti pagal teisiø átvirtinimo pobûdá, pagal jø 
turiná, pagal subjektø, kuriems jos skirtos grupes, pagal teisiø ribojimo 
galimybes, pagal istorines jø susiformavimo sàlygas ir kitus kriterijus.  

Pagal þmogaus teisiø teisinio átvirtinimo pobûdá (taip pat ir pagal tei-
sinæ galià) jas galëtume iðskirti á pagrindines konstitucines, átvirtintas 
konstitucijose, ir á formuluojamas kituose teisës aktuose. Konstituciniø 
teisiø apsaugai yra skiriamas ypatingas dëmesys; jø apsaugà garantuoja ir 
konstitucinës prieþiûros institucijos.  

Pagal galimybes riboti teises jas galëtume klasifikuoti á absoliuèias,    
t. y. neribojamas – pvz.: teisë á gyvybæ, draudimas þmogø kankinti ir tai-
kyti þiaurias bausmes; ir teises, kurios tam tikromis sàlygomis gali bûti 
ribojamos, pvz.: laisvë, nuosavybë, teisë á informacijà ir kt. 

Teises galëtume suskirstyti ir pagal specialius subjektus, kuriems jos 
yra skirtos, pvz.: vaikø; moterø, turinèiø maþameèiø vaikø; invalidø; neá-
galiø asmenø ir kt. Nors þmogaus teisës nëra siejamos su pilietybe, taèiau 
kartais tokios teisës (politinës teisës), kaip teisë dalyvauti valdant savo 
ðalá tiesiogiai ar per iðrinktus atstovus, rinkimø teisë, yra sietinos su pilie-
tybe.  

Paprastai þmogaus teisës yra skirtos individams, taèiau kai kuriais at-
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vejais galëtume diskutuoti ir dël kolektyviniø teisiø, pvz.: tautiniø maþu-
mø teisës ir kt. Taèiau þmogaus teisës lieka individualios, tik kartais jo-
mis gali bûti naudojamasi kartu su kitais (iðskyrus tautø apsisprendimo 
teisæ). Kolektyvinës teisës kartais vadinamos solidarumo teisëmis ir pri-
skiriamos vadinamosioms „treèiosios kartos teisëms”, t.y. istoriðkai susi-
formavusioms vëliausiai. Tokioms teisëms priskiriama teisë á taikà, vys-
tymàsi, sveikà aplinkà, tautø apsisprendimo teisë ir kt. Jos kartais vadi-
namos ir kaip „tautø” (peoples) teisës. Ðiuo metu nëra vieningos nuomo-
nës dël „tautø” apibrëþimo, taèiau ðis terminas vartojamas tarptautiniuo-
se dokumentuose reglamentuojant þmogaus teises; ðios teisës dar nëra 
pakankamai iðtirtos ir yra ankstyvojoje savo teisinës evoliucijos stadijoje1.  

Pagal teisiø turiná þmogaus teises galëtume grupuoti á pilietines2 (as-
menines), politines, ekonomines, socialines ir kultûrines.  

Þmogaus teisiø doktrinoje pilietinës ir politinës teisës yra daþnai su-
prantamos kaip teisës, ávardytos JTO dokumentuose. Nors Jungtiniø 
Tautø 1948 m. priimtoje Visuotinëje þmogaus teisiø deklaracijoje pilieti-
nës ir politinës, ekonominës, socialinës bei kultûrinës þmogaus teisës, 
pabrëþiant jø universalumà, yra dëstomos kartu, kiti du svarbûs Jungti-
niø Tautø priimtà Tarptautinæ þmogaus teisiø chartijà sudarantys doku-
mentai – Tarptautinis pilietiniø ir politiniø teisiø paktas (1966) bei Tarp-
tautinis ekonominiø, socialiniø ir kultûriniø teisiø paktas (1966) – ðias 
teises atskiria. Þmogaus teisës daþnai grupuojamos pagal ðiuos aktus. 
Lietuva yra prisijungusi prie ðiø dokumentø.  

Atskiriant pilietines ir politines teises nuo socialiniø ekonominiø ir 
kultûriniø, daþnai argumentuojama tuo, kad pilietinës ir politinës teisës 
yra priskiriamos „negatyviosioms teisëms”, t.y. ðios teisës preziumuoja 
laisvæ nuo valstybës (valstybei draudþiama jas paþeisti, ji turi nesikiðti á jø 
ágyvendinimà) ir jø ágyvendinimas nekainuoja, o socialinës, ekonominës 
ir kultûrinës teisës priskiriamos „pozityviosioms”, t.y. jos reikalauja vals-
tybës veiksmø ir iðlaidø3. Taèiau reikëtø nepamirðti, kad kai kuriø pilieti-
niø ir politiniø teisiø tinkamas ágyvendinimas taip pat reikalauja nemaþø 
valstybës iðlaidø, pvz.: teisë á teismà per trumpiausiai ámanomà (protin-

                                                 
1 Sieghart P. The international law of human rights. Oxford University Press, 1992. P. 368.  
2 Pilietiniø teisiø termino vertimas á lietuviø kalbà nëra tikslus, taèiau ðiuo metu plaèiai 

vartojamas verèiant tarptautinius þmogaus teisiø dokumentus á lietuviø kalbà. Ðis terminas 
galëjo bûti iðverstas ir kaip „civilinës teisës”, kadangi anglø kalbos terminas „civil rights” 
nëra tapatinamos su pilietybe, kaip galëtume klaidingai spræsti ið lietuviðko termino. Ðiame 
leidinyje vartojamas pilietiniø, o ne asmeniniø teisiø terminas, kadangi jis ðiuo metu labiau-
siai paplitæs teisës doktrinoje. Norëtøsi atkreipti dëmesá, kad ir Konstitucinio Teismo aktø 1 
knygos dalykinë rodyklëje, kurios sudarytojas yra K Lapinskas (Konstitucinio Teismo aktai. 
1 kn. (1993–1995). Vilnius, 1998) taip pat vartojamas ðis terminas. 

 

3 Plaèiau apie socialines ekonomines ir kultûrines teises ir jø santyká su konstitucija: 
Baltutytė E. Socialinës ekonominës teisës ir konstitucija: kai kurie lyginamieji aspektai // 
Konstitucija, þmogus, teisinë valstybë. Vilnius, 1998. P. 163–172. 



IV skyrius 282 

gà) laikà ir kai kurios procesinës garantijos – teisë á nemokamà teisinæ 
pagalbà bei kt.  

Kontinentinëje Europoje susiformavo poþiûris, kad pagrindinës þmo-
gaus teisës turi ne tik vadinamàjà negatyviàjà dimensijà, t.y. kad valstybë 
neturi kiðtis á jø ágyvendinimà, bet ir vadinamàjà pozityviàjà dimensijà, 
t.y. valstybë turi garantuoti individui ir ágyvendinti tam tikras priemones, 
kad asmuo galëtø naudotis teisëmis1.  

Pilietinës ir politinës teisës kartais yra priskiriamos „absoliuèioms” 
teisëms, o socialinës, ekonominës, kultûrinës traktuojamos kaip progra-
minës, palaipsniui realizuojamos ir todël nëra tokioms priskiriamos2.  

Pilietinës ir politinës teisës daþnai yra vardijamos kartu ir ne visada 
iðskiriamos ne tik todël, kad jos susiformavo tuo paèiu laikotarpiu, bet ir 
todël, kad kai kurios jø gali bûti ávairiai traktuojamos, pvz.: þodþio laisvë, 
susirinkimø laisvë ar asociacijø laisvë – ir kaip politinës, ir kaip pilietinës 
teisës. 

Pilietiniø ir politiniø teisiø katalogà galima rasti JTO Pilietiniø ir po-
litiniø teisiø pakte, Europos þmogaus teisiø konvencijoje ir kituose tarp-
tautiniuose dokumentuose. Ðiø teisiø iðdëstymas galëtø bûti ávairus. Pi-
lietinëms teisëms galëtø bûti priskirtos tokios teisës: teisë á gyvybæ, kan-
kinimø ir neþmoniðko bei orumà þeminanèio elgesio ar baudimo drau-
dimas, vergijos ir priverstinio darbo draudimas, teisë á asmens laisvæ ir 
asmens nelieèiamybæ, lygiateisiðkumas, habeas corpus teisës, teisë á tei-
singà teismà, teisë á gynybà, vieðas bylos nagrinëjimas, vieðas nuospren-
dþio skelbimas, nekaltumo prezumpcija, teismo neðaliðkumas ir nepri-
klausomumas, priemoniø lygybë, árodymø taisyklës, nullum crimen sine 
lege, nullum poena sine lege, lex retro non agit, non bis in idem, judëjimo 
(kilnojimosi) laisvë, saviraiðkos laisvë, þodþio laisvë, spaudos laisvë, teisë 
á informacijà, sàþinës laisvë, tikëjimo laisvë, susirinkimø laisvë, teisë 
jungtis á asociacijas, teisë á privataus gyvenimo nelieèiamumà, lygiateisið-
kumas ir kt.  

Prie politiniø teisiø galëtume priskirti teisæ dalyvauti valdant savo ðalá 
tiesiogiai ar per iðrinktus atstovus, teisë dalyvauti rinkimuose – rinkti ir 
bûti iðrinktam (kai kuriais atvejais ir teisë jungtis á asociacijas bei þodþio 
laisvë ir kt.).  

Norëtøsi atkreipti dëmesá, kad ekonominës ir socialinës teisës tarp-
tautiniu mastu buvo pripaþintos netgi anksèiau, nei pilietinës ir politinës 

                                                 
1 Ruiz B. R. Privacy in Telecommunications. A European and an American approach. 

Kluwer Law International. Printed in the Netherlands,1997. P. 6–7. 

 

2 Vierdag E. W. The Legal Nature of the Rights Granted by the International Covenent 
on Economic, Social and Cultural Rights. Netherlands Journal of International Law. Vol. 9 
(1978). P. 103.  



Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas Lietuvos Respublikos konstitucinėje teisėje  283

teisës1. XIX a. pabaigoje buvo suprasta, kad darbo sàlygø pagerinimas 
nacionaliniu mastu reikalauja tarptautinio bendradarbiavimo ir koordi-
navimo. Pirmoji konferencija tarptautiniams susitarimams minëtoje sri-
tyje priimti buvo surengta Vokietijoje 1890 m., taèiau ðis procesas nebu-
vo toliau vystomas. Socialiniø teisiø raidai didelæ reikðmæ turëjo Tarp-
tautinës darbo organizacijos susikûrimas 1919 m.  

Socialiniø, ekonominiø, kultûriniø teisiø katalogas yra iðdëstytas jau 
minëtame JTO Tarptautiniame ekonominiø, socialiniø ir kultûriniø tei-
siø pakte, Europos Tarybos Socialinëje chartijoje (1961 m.), taip pat ir 
Pataisytoje Europos socialinëje chartijoje (1996 m.). Lietuva yra ðià char-
tijà ratifikavusi 2001 m. geguþës mën. 

Socialinëms ir ekonominëms teisëms galëtume priskirti teisæ á darbà, 
teisæ laisvai pasirinkti darbà, teisæ á saugias darbo sàlygas, á teisingà dar-
bo uþmokestá ir lygø apmokëjimà uþ lygiavertá darbà, teisæ á poilsá, laisva-
laiká, apmokamas atostogas, teisæ jungtis á profesines sàjungas, teisæ 
streikuoti, teisæ á socialiná aprûpinimà (ir socialiná draudimà), teisæ lais-
vai sudaryti santuokà, moterø teisiø apsauga iki ir po gimdymo, vaikø ir 
paaugliø teisiø apsauga, teisæ á pakankamà gyvenimo lygá, teisæ bûti ap-
saugotam nuo bado, teisæ á sveikatà ir kt.  

Europos socialinëje chartijoje socialinës teisës dar labiau iðpleèiamos. 
Galima paminëti tokias: teisë sudaryti kolektyvines darbo sutartis, teisë á 
profesinæ orientacijà ir profesiná mokymà, kiekvienas asmuo, neturintis 
lëðø, turi teisæ á socialinæ paramà ir medicinos pagalbà, teisë naudotis 
socialiniø tarnybø teikiamomis paslaugomis, invalidø teisë á profesiná 
apmokymà, reabilitacijà, ðeimos teisë á tam tikrà socialinæ, teisinæ ir eko-
nominæ apsaugà, moterø ir vaikø teisë á tam tikrà socialiná ir materialiná 
aprûpinimà.  

Kultûrinëms teisëms priskirtinos teisë á mokslà, teisë pasirinkti savo 
vaikams mokyklà ir religiná bei doroviná auklëjimà, teisë dalyvauti kultû-
riniame gyvenime, naudotis mokslo paþangos laimëjimais, autoriaus tei-
siø apsauga, moksliniø tyrimø ir kûrybinës veiklos laisvë ir kt. 

Socialinës, ekonominës ir kultûrinës teisës yra glaudþiai susijusios su 
pilietinëmis ir politinëmis teisëmis. Tokià nuostatà patvirtina ir Europos 
þmogaus teisiø teismo praktika. Pvz.: byloje: Salesi prieð Italijà2 Teismas 
pripaþino Europos þmogaus teisiø konvencijos 6(1) str. paþeidimà ginèe 
dël socialinës iðmokos neiðmokëjimo, dël kurios buvo kreiptasi remiantis 
Italijos konstitucijos 38 str., nustatanèiu tam tikras sàlygas socialinei pa-

                                                 
1 Asbjorn Eide. Economic, social and cultural rights as human rights // Economic, social 

and cultural rights. Edited by Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas. Martinus 
Nijhoff Publishers, 1995. P. 27–28. 

 

2 Salesy v. Italy, Judgment of 26 February 1993. Publications of the European Court of 
Human Rights. Series A. No. 257–E. 
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ramai. Ginèas truko daugiau nei 6 metus. Teismas interpretavo, kad 
Konvencijos 6 str. 1 d. (reglamentuojanti teisæ á teismà per ámanomai 
trumpiausià laikà ir kt. ) turi bûti taikoma ir socialinio draudimo srityje.  

Ekonominës teisës atlieka dvigubà funkcijà, ypaè tai ryðku nagrinë-
jant teisæ á nuosavybæ (kuri yra priskiriama ir pilietiniø teisiø grupei). Ið 
vienos pusës ji sudaro galimybes asmeniui á adekvatø gyvenimo lygá, o ið 
kitos pusës – ji yra nepriklausomybës ir laisvës pagrindas. Teisë á nuosa-
vybæ turi bûti lydima ir kitø dviejø teisiø, t.y. teisës á darbà ir socialinæ 
saugà. Teisë á darbà taip pat sudaro pagrindà asmens nepriklausomybei.  

Kultûrinës teisës taip pat glaudþiai susijusios su kitomis teisëmis, 
pvz.: teisë á tautiniø maþumø kultûrinio identiteto iðsaugojimà susipina 
ne tik su socialinëmis ekonominëmis teisëmis, bet ir su pilietinëmis poli-
tinëmis.  

Klaidinga bûtø manyti, kad visos socialinës, ekonominës ir kultûrinës 
teisës turi bûti uþtikrinamos vien tik valstybës pastangomis, kad jos yra 
labai brangios ir susijusios su didelio biurokratinio aparato funkcionavi-
mu. Tokia nuomonë susijusi su labai siauru tokiø teisiø prigimties supra-
timu1. Neginèijama yra tai, kad su valstybës ásipareigojimais yra susijæs 
reikalavimas individui turëti realias galimybes bûti aktyviam ekonominiø 
ir socialiniø procesø dalyviui (kaip nurodoma 1986 m. JTO Deklaracijos 
Teisës á vystymàsi 2 str.). Kiekvienas turi stengtis, kiek tai yra ámanoma, 
savo iniciatyva ir lëðomis uþtikrinti savo poreikius. Valstybë visø pirma 
turi gerbti asmens nuosavybæ ir kitus jo resursus, jo laisvæ pasirinkti dar-
bà ir imtis tam tikrø veiksmø ar tam tikro resursø panaudojimo, kad bûtø 
patenkinti jo poreikiai. Valstybës pareiga – sudaryti tinkamas ekonomi-
nes teisines sàlygas, netrukdanèias ekonominiø veiksmø laisvës, suku-
rianèias sàþiningos konkurencijos galimybes ir kt.  

Gali bûti pasirinktas ir kitas þmogaus teisiø klasifikavimo kriterijus.  
P. Sieghart’o pateiktoje klasifikacijoje socialinës, ekonominës, kultûri-
nës, politinës ir pilietinës teisës yra grupuojamos pagal ðias sritis: I) fizi-
nis integralumas (teisë á gyvybæ, laisvës nelieèiamumas, judëjimo laisvë, 
prieglobsèio teisë ir kt.); II) gyvenimo lygio teisës (socialinë sauga, ðei-
mos ir asmens gerovë, sveikatos prieþiûra ir kt.); III) sveikata (vaikø 
sveikata, kûdikiø mirtingumo sumaþinimas, epideminiø ligø, profesiniø 
susirgimø prevencija ir kt.); IV) ðeimos gerovë (family) (santuokos suda-
rymo laisvë, ðeimos apsauga, motinystës ir vaikystës apsauga ir kt.); V) 
darbas (teisë á darbà, apmokëjimas uþ darbà, darbo sàlygos, vergijos ir 
priverstinio darbo draudimas ir kt.); VI) socialinë sauga,parama ir gero-
vë; VII) mokslas ir mokymas (teisë á mokslà, á profesiná rengimà ir kt.); 

                                                 

 

1 Eide A. Economic, social and cultural rights as human rights // Economic, social and 
cultural rights. Edited by Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas. Martinus Nijhoff 
Publishers, 1995. P. 36.  
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VIII) nuosavybë (teisë á nuosavybæ, nuosavybës nelieèiamumas ir kt.); 
IX) teisinë apsauga (legal integrity) (pilietybë, vaikø pilietybë, lygiateisið-
kumas, lygybë prieð ástatymà, habeas corpus teisës, teisingas bylos nagri-
nëjimas, nepriklausomas teismas, teisminio proceso rungtyniðkumas, 
kaltinamojo teisiø apsauga ir kt.); X) asmens psichinis ir moralinis integ-
ralumas (orumas, privataus gyvenimo nelieèiamumas, korespondencijos 
slaptumas, saviraiðkos laisvë, laisvë iðpaþinti religijà, meninës ir moksli-
nës kûrybos laisvë ir kt.); XI) bendra veikla (joint activities) (susirinkimø 
laisvë, teisë jungtis á asociacijas, teisë jungtis á profesines sàjungas, teisë 
sudaryti kolektyvines sutartis ir kt.); XII) politika ir demokratija (teisë 
dalyvauti valdant savo ðalá, laisvi rinkimai teisë, peticijø teisë); XIII) ko-
lektyvinës teisës (tautø apsisprendimo teisë, teisë á taikà ir saugumà, tei-
së á vystymàsi, teisë á sveikà aplinkà)1.  

P. Sieghart’o pateiktos klasifikacijos privalumas – ji atspindi þmogaus 
teisiø nedalumo principà. Ðis principas taip pat atsispindi ir Europos Sà-
jungos pagrindiniø teisiø chartijoje. Europos Sàjungos teisëje ilgà laikà 
nebuvo specialaus dokumento, reglamentuojanèio þmogaus teises. Ðá 
trûkumà papildë Europos þmogaus teisiø konvencijos nuostatos. 2000 m. 
buvo priimta Europos Sàjungos pagrindiniø teisiø chartija2, nors ði Char-
tija kol kas nëra teisiðkai privalomas dokumentas, ji neabejotinai reikð-
minga. Chartijoje atsispindi naujoji Europos Sàjungos politika þmogaus 
teisiø srityje, nes pilietinës ir politinës teisës yra dëstomos kartu su socia-
linëmis, ekonominëmis, kultûrinëmis tuo pabrëþiant jø nedalumo ir visø 
teisiø vienodo svarbumo principà. Ðis neabejotinai reikðmingas doku-
mentas ateityje turëtø bûti átrauktas á Europos bendrijø steigimo sutartis.  

Europos Sàjungos pagrindiniø teisiø chartija – moderniausias ðiø lai-
kø þmogaus teises reglamentuojantis tarptautinis dokumentas. Chartijos 
preambulëje pabrëþiama, kad ði Chartija dar kartà patvirtina teises, ku-
rios pirmiausia kyla ið konstituciniø tradicijø ir bendrø tarptautiniø vals-
tybiø nariø ásipareigojimø, Europos Sàjungos sutarties, Bendrijos sutar-
èiø, Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø teisiø apsaugos konvencijos, 
Bendrijos ir Europos Tarybos priimtø Socialiniø Chartijø ir Europos 
Bendrijø Teisingumo Teismo bei Europos þmogaus teisiø teismo prece-
dentø teisës. Ðioje Chartijoje þmogaus teisës ir laisvës dëstomos kartu ir 
klasifikuojamos pagal ðias sritis: orumas, laisvës, lygybë, solidarumas, 
teisingumas, atskirai iðskiriamos ir pilieèiø teisës (tai Europos Sàjungos 
ir kai kuriø kitø asmenø teisës).  

                                                 
1 Sieghart P. The international law of human rights. Oxford University Press, 1992.  

 

2 Chartijos tekstas cituojamas pagal leidiná „Þmogaus teisës: Europos Tarybos ir Euro-
pos Sàjungos dokumentai". Vilnius, 2000. Chartijos tekstà kitomis kalbomis galima rasti 
adresu http://www.europarl.eu.int 
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Europos Sàjungos pagrindiniø teisiø chartijoje prie þmogaus orumo 
teisiø priskiriamos tokios teisës – þmogaus orumas, teisë á gyvybæ, teisë á 
asmens vientisumà (ði teisë apima ir þmogaus teises medicinos ir biologi-
jos srityje, ir yra skirta asmens fizinio ir protinio vientisumo pagarbai), 
kankinimo, neþmoniðko ar þeminanèio elgesio ir tokiø bausmiø draudi-
mas, vergijos ir priverèiamojo darbo uþdraudimas.  

Prie teisiø á laisvæ priskiriamos – teisë á laisvæ ir saugumà, pagarba 
privaèiam ir ðeimos gyvenimui, asmens duomenø apsauga, teisë tuoktis ir 
teisë sukurti ðeimà, minties, sàþinës ir religijos laisvæ, saviraiðkos ir in-
formacijos laisvë, susirinkimø ir asociacijos laisvë, menø ir mokslø laisvë, 
teisë á mokslà, laisvë pasirinkti uþsiëmimà ir teisë ásidarbinti, laisvë uþsi-
imti verslu, teisë á nuosavybæ, teisë á prieglobstá, apsauga perkëlimo, iðsi-
untimo ar iðdavimo atvejais.  

Prie lygybës teisiø priskiriama – lygybë ástatymui, diskriminavimo 
draudimas, kultûrø, religijø ir kalbø ávairovë, vyrø ir moterø lygybë, vai-
ko teisës, senyvø þmoniø teisës, neágaliø þmoniø integracija. 

Chartijoje solidarumo teisëms priskiriama: darbuotojø teisë á infor-
mavimà ir konsultavimà ámonëje, kolektyviniø derybø ir veiksmø teisë, 
teisë á ádarbinimo paslaugas, apsauga nuo nepagrásto atleidimo ið darbo 
atveju, teisë á tinkamas ir teisingas darbo sàlygas, vaikø darbo draudimas 
ir jaunimo apsauga darbe, ðeimos ir profesinio gyvenimo teisës (apima 
ðeimos teisæ á teisinæ, ekonominæ ir socialinæ apsaugà), socialinë apsauga 
ir socialinë parama, sveikatos apsauga, bendriausiø ekonominiø paslaugø 
prieinamumas, aplinkos apsauga, vartotojø apsauga. 

Teisingumo teisëms Chartija priskiria tokias teises: teisæ á veiksmin-
gas teisinës gynybos priemones ir teisingà bylos nagrinëjimà, nekaltumo 
prezumpcijà ir teisæ á gynybà, nusikaltimo bausmiø teisëtumo ir propor-
cingumo principus, teisæ nebûti du kartus teisiamam ar baudþiamam uþ 
tà patá nusikaltimà. 

Europos Sàjungos pilieèiø teisëms priskiriama: teisë balsuoti rinki-
muose á Europos Parlamentà ir bûti kandidatu, teisë balsuoti ir bûti kan-
didatu vietos savivaldos rinkimuose, teisë á gerà administravimà, teisë 
susipaþinti su dokumentais, teisë kreiptis á ombudsmenà, teisë teikti pe-
ticijas, judëjimo ir gyvenamosios vietos laisvë, diplomatinë ir konsulinë 
apsauga. Kai kurios ðiø teisiø priskiriamos ir kitiems asmenims, gyvenan-
tiems ar turintiems savo registruotà bûstinæ kurioje nors valstybëje narë-
je, o teisë á gerà administravimà numatoma kiekvienam asmeniui.  

Þmogaus teisiø doktrinoje kartais iðskiriamos „trijø kartø” teisës, 
ðiuo atveju grupuojant teises pagal jø istoriná susiformavimo laikotarpá. 
Prie pirmos kartos teisiø priskiriamos pilietinës politinës þmogaus teisës, 
kurios jau buvo deklaruotos XVIII a., prie antros – socialinës, ekonomi-
nës ir kultûrinës, jos ásitvirtina po Pirmojo pasaulinio karo, o prie treèios 
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kartos – teisës á vystymàsi, sveikà aplinkà, á taikà ir kt. (jos susiformavo 
XX a. pab.).  

Ðiuo metu formuojasi ir naujos þmogaus teisës, tiksliau – kiek kitoks 
poþiûris á þmogaus teises jas grupuojant kitais pagrindais, t.y. tam tikrose 
srityse, pvz.: sveikatos prieþiûroje neatskiriant socialiniø teisiø nuo indi-
vidualiø. Tai pasakytina ir apie paciento teises. Þmogaus teisës sveikatos 
prieþiûros srityje vadinamos paciento teisëmis. Pacientø teisës gali bûti 
interpretuojamos kaip socialinës ir kaip individo teisës. Paciento indivi-
dualios teisës skirtos jo laisvei bei privaèiam gyvenimui apsaugoti, ir jos 
yra vadinamosios negatyvios prigimties, nes siekia apsaugoti asmená nuo 
visuomenës ir valstybës nepagrásto ásikiðimo á jo sveikatos ir privataus 
gyvenimo sritá. Paciento teisës kaip socialinës teisës, o teisë á sveikatos 
prieþiûrà ir yra tokia, turi uþtikrinti asmeniui galimybæ dalyvauti lygiais 
pagrindais socialiniø vertybiø vartojime ir yra pozityviosios prigimties, 
nes suformuluoja valstybei pareigà uþtikrinti, kad asmuo turëtø galimybæ 
lygiais pagrindais su kitais dalyvauti socialiniø vertybiø paskirstyme. Ðiuo 
metu paciento teisëms (ir individualioms, ir socialinëms yra skirta Euro-
pos Tarybos Þmogaus teisiø ir jo orumo konvencija, nustatanti apsaugà 
biologijos ir medicinos srityse (1996 m.) (Þmogaus teisiø biomedicinoje 
konvencija). Lietuva taip pat pasiraðë ðià konvencijà (1997-04-04), bet 
neratifikavo. Ði konvencija jau ásigaliojo. Konvencija ypaè svarbi, kadangi 
formuluoja bendruosius þmogaus teisiø apsaugos principus biomedicinos 
srityje. Biomedicinos tyrimai – sudëtinga sveikatos teisës sritis, kurioje 
susikerta þmogaus teisiø ir biomedicinos mokslo vystymo interesai. Svar-
bi yra konvencijos 2 str. nuostata, kad þmogaus interesai ir gerovë turi 
bûti svarbesni uþ iðimtinius visuomenës ar mokslo interesus. Konvencijo-
je pirmà kartà tarptautiniu lygiu detaliai reglamentuojami ávairûs pacien-
tø teisiø aspektai. Konvencijos dalyvës turi ásipareigoti ginti visø þmoniø 
orumà bei tapatybæ ir uþtikrinti pagarbà kiekvieno asmens nelieèiamu-
mui bei kitoms teisëms ir pagrindinëms laisvëms taikant biologijos ir 
medicinos mokslus. Valstybës, atsiþvelgdamos á sveikatos apsaugos po-
reikius ir turimus iðteklius turi imtis reikiamø priemoniø, kad jø jurisdik-
cijos ribose bûtø uþtikrintas vienodas atitinkamos kokybës sveikatos 
prieþiûros prieinamumas. Bet kokia intervencija á sveikatos sritá, áskai-
tant ir tyrimus, turi bûti vykdoma laikantis tam tikrø profesiniø ásiparei-
gojimø ir standartø. Konvencija reglamentuoja tokius paciento teisiø 
aspektus, kaip sutikimà medicinos procedûrai, privataus gyvenimo ap-
saugà ir teisæ á informacijà, þmogaus genomo apsaugà ir genetinius tyri-
mus, biomedicinos tyrimus, organø ir audiniø paëmimà ið gyvø donorø 
transplantacijos tikslais, draudimà gauti pajamas ir disponuoti þmogaus 
kûno dalimis, kompensacijà uþ neteisëtà þalà. Ðiø teisiø galimi apriboji-
mai yra formuluojami Konvencijos 26 str. nurodant, kad negali bûti tai-
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komi jokie ðioje konvencijoje iðdëstytø teisiø ir jø apsaugos priemoniø 
apribojimai, iðskyrus tuos, kurie numatyti ástatymø ir yra bûtini demokra-
tinëje visuomenëje, norint uþtikrinti visuomenës saugumà, uþkirsti kelià 
nusikaltimams, apsaugoti visuomenës sveikatà bei þmogaus teises ir lais-
ves.  

Þmogaus teisiø biomedicinoje konvencija nustato minimalius pacien-
to teisiø apsaugos standartus, kadangi konvencijos 27 str. formuluojamas 
principas, kad ði konvencija neapriboja galimybës ir netrukdo valstybei 
imtis didesniø apsaugos priemoniø biologijos ir medicinos srityje negu 
numato ði konvencija.  

Konvencija remiasi Visuotinës þmogaus teisiø deklaracijos, Þmogaus 
teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos, JTO Vaiko teisiø kon-
vencijos, Europos Socialinës chartijos, Tarptautinio pilietiniø ir politiniø 
teisiø pakto, Tarptautinio ekonominiø, socialiniø ir kultûriniø teisiø pa-
kto, Konvencijos dël þmogaus apsaugos automatizuotai apdorojant as-
mens duomenis principais. Konvencija taip pat turi ir protokolà, kurá 
Lietuva taip pat pasiraðë, draudþiantá klonuoti þmogø. 

Þmogaus teisiø biomedicinoje konvencijoje formuluojamas ir labai 
svarbus naujas konstitucinio lygmens principas, prapleèiantis asmens 
diskriminacijos draudimo sritis – draudþiama bet kokia asmens diskrimi-
nacija dël jo paveldimø genetiniø savybiø (11 str.). Draudimas asmená 
diskriminuoti dël jo genetiniø savybiø nebuvo ávardytas Europos þmo-
gaus teisiø Konvencijos 14 str., kuriame draudþiama asmená diskriminuo-
ti dël asmens lyties, rasës, odos spalvos, kalbos, religijos, politiniø ar ki-
tokiø paþiûrø, tautinës ar socialinës kilmës, priklausymo tautinei maþu-
mai, nuosavybës, gimimo ar kitokio statuso.  

Taigi ðiuo metu egzistuoja didelë þmogaus teisiø klasifikacijø ávairo-
vë. Þmogaus teisës nuolat vystosi, pasipildo naujomis, keièiasi ir jø turi-
nys. Taigi ir ateityje vieningas poþiûris á þmogaus teises ir jø klasifikacijà 
vargu ar ámanomas.  
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2.1. Þmogaus teisës Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 
 

Þmogaus teisës sudaro vienà svarbiausiø konstitucinës teisës institu-
tø. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija buvo rengiama atsiþvel-
giant á pagrindinius Jungtiniø Tautø ir Europos Tarybos dokumentus ir 
atitinka tarptautinius þmogaus teisiø reikalavimus. Tai patvirtino ir Lie-
tuvos Respublikos Konstitucinis teismas 1995 m. sausio 24 d. Iðvadoje 
dël Europos þmogaus teisiø konvencijos 4, 5, 9, 14 str. ir jos ketvirto pro-
tokolo 2 str. atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 1993 m. Lie-
tuva tapo Europos Tarybos nare, 1995 m. ratifikavo Europos þmogaus 
teisiø konvencijà, kuri daro ypaè didelæ átakà formuluojant naujà Lietu-
vos teisës doktrinà. Rengiant Konstitucijà, buvo atsiþvelgta ir á 1922 m. 
Lietuvos Konstitucijos tradicijà. 

Ðiame poskyryje þmogaus teisës Lietuvos Konstitucijoje bus nagrinë-
jamos ne tik jø turinio, bet ir Konstitucijos normø formulavimo poþiûriu. 
Detaliau bus interpretuojama tik dalis konstituciniø teisiø ir laisviø iðski-
riant pagrindinius akcentus, nes detaliam visø konstituciniø teisiø ir lais-
viø Lietuvos Konstitucijoje nagrinëjimui reikëtø skirti atskirà leidiná.  

Konstituciniø þmogaus teisiø turinys bus nagrinëjamas atsiþvelgiant á 
Konstitucijos struktûrà, visø pirma aptariant pilietines, politines þmogaus 
teises, o vëliau ir socialines, ekonomines bei kultûrines. Ðios teisës in-
terpretuojamos nagrinëjant Konstitucijos tekstà ir atsiþvelgiant á ástaty-
mus, kitus teisës aktus, Konstitucinio Teismo iðvadoje ir nutarimuose 
iðsakytà nuomonæ, tarptautinius dokumentus, Europos þmogaus teisiø 
konvencijos jurisprudencijà, mokslininkø komentarus. 

Konstitucijoje þmogaus teisës reglamentuojamos II skirsnyje „Þmo-
gus ir valstybë”, III skirsnyje „Visuomenë ir valstybë” ir IV skirsnyje 
„Tautos ûkis ir darbas”. Þmogaus teisø reglamentavimui galime priskirti 
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ir kai kuriuos straipsnius, esanèius kituose skyriuose, pvz.: 73 str., esantá 
V skirsnyje „Seimas” apie Seimo kontrolierius, bei to paties skirsnio 68 
str., nustatantá pilieèiø ástatymø iniciatyvos teisæ, taip pat straipsnius, reg-
lamentuojanèius rinkimø teisæ ir kai kuriuos kitus. Galima diskutuoti, ar 
pagrástai pilietinës, politinës teisës, kurios yra dëstomos II skirsnyje ir 
socialinës, ekonominës, kultûrinës – III ir IV skirsniuose, yra atskirtos. 
Pagal ðiuo metu Europoje vyraujanèià teisiø nedalumo doktrinà pilieti-
nës, politinës, socialinës, ekonominës ir kultûrinës teisës Konstitucijoje 
galëtø bûti dëstomos kartu, nes yra vienodai gerbiamos, svarbios ir glau-
dþiai tarpusavyje susijusios.  

Þmogaus teisës ir laisvës nëra iðdëstytos Konstitucijos pradþioje. 
Konstitucija po preambulës pradedama I skirsniu apie Lietuvos valstybæ. 
Tokià Konstitucijos struktûrà galëjo nulemti ir atsikurianèios nepriklau-
somos valstybës siekis iðryðkinti valstybës kaip atsikurianèios nepriklau-
somybës garanto vaidmená. Konstitucijos 2 str. teigiama, kad Lietuvos 
valstybæ kuria Tauta, kuriai ir priklauso suverenitetas. 3 str. 2 d. nuro-
doma, kad Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisæ prieðintis bet kam, kas 
prievarta kësinasi á Lietuvos valstybës nepriklausomybæ, teritorijos vien-
tisumà, konstitucinæ santvarkà. I skirsnyje reglamentuojami ir kai kurie 
labai svarbûs þmogaus teisiø ágyvendinimo principai, ðio skirsnio 6 str. 2 
d. nurodoma, kad kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitu-
cija.  

Ganëtinai daþnai kitø valstybiø konstitucijø pirmieji skirsniai yra skir-
ti þmogaus teisëms ir laisvëms, pvz.: 1949 m. Vokietijos, 1947 m. Italijos, 
1983 m. Nyderlandø ir kt. Pilietinës ir politinës teisës kartais yra atski-
riamos nuo socialiniø, ekonominiø, kultûriniø, pvz.: 1947 m. Italijos 
Konstitucijoje á atskirus skyrius, o kai kuriais atvejais yra dëstomos kartu, 
pvz.: 1949 m. Vokietijos, 1953 m. Danijos, 1983 m. Nyderlandø Konsti-
tucijose, nors jø apimtis skiriasi.  

Reglamentuojant þmogaus teises Konstitucijoje vartojami ávairûs 
terminai : þmogus, asmuo, pilietis, lietuvis. Þmogaus ir asmens terminai 
turi bûti traktuojami kaip sinonimai, jø vartojimas nekelia abejoniø. Nag-
rinëjant konkreèius Konstitucijos straipsnius, galima teigti, kad ne visada 
pagrástai yra vartojamas „piliečio” terminas. Iðskirtinis teisinis pilieèio 
ryðys su valstybe turëtø apsiriboti tik politinëmis teisëmis. Konstitucijoje 
yra str., kuriuose „piliečio” termino vartojimo pagrástumas abejotinas. 
Pvz.: 25 str. 5 d., numatant teisæ gauti valstybës ástaigø turimà informaci-
jà apie save; 32 str., deklaruojant teisæ laisvai kilnotis ir pasirinkti gyve-
namàjà vietà Lietuvoje ir galimybæ laisvai iðvykti ið Lietuvos (iðskyrus 
ðiame str. nurodytà atvejá, kad negalima drausti pilieèiui gráþti á Lietuvà); 
35 str., laiduojant teisæ laisvai vienytis á bendrijas ir asociacijas; 36 str., 
reglamentuojant teisæ rinktis á taikius susirinkimus, 37 str., nustatant tei-
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sæ puoselëti savo kalbà, kultûrà ir paproèius, yra ávardytas pilietis, nors 
tokios teisës neturëtø bûti ribojamos ir kitiems asmenims; taip pat ir 45 
str., teisæ pilieèiø tautinëms bendrijoms tvarkyti savo tautinës kultûros 
reikalus, ðvietimà, labdarà, savitarpio pagalbà. Tas pats pasakytina ir apie 
73 str., numatantá asmens teisæ skøstis Seimo kontrolieriui dël valstybës 
ir savivaldybiø pareigûnø piktnaudþiavimo ar biurokratizmo. Nepagrástai 
pilieèio terminas vartojamas ir nustatant socialinës paramos teikimà 
(Konstitucijos 52 str.). „lietuvio” terminas yra vartojamas 32 str. formu-
luojant principà, kad kiekvienas lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje, ðiuo 
atveju turima galvoje lietuviðka asmens kilmë.  

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas iðvadoje dël Europos 
þmogaus teisiø konvencijos atitikimo Konstitucijos nuostatoms yra iðaið-
kinæs (komentuodamas Konstitucijos 32 str., reglamentuojantá kilnoji-
mosi laisvæ), kad pilietis Konstitucijoje turi bûti suprantamas plaèiau, t.y. 
apimant ir uþsienieèius, ir asmenis be pilietybës, taèiau, be abejonës, bû-
tø geriau, kad ir paèiame Konstitucijos tekste bûtø iðvengta tokio forma-
laus ir nepagrásto asmens teisiø siaurinimo vartojant pilieèio, o ne as-
mens terminà.  

II Konstitucijos skirsnyje, reglamentuojant þmogaus teises, galima bû-
tø diskutuoti, ar visø str. formuluotës yra pakankamai tikslios, kadangi, 
formuluojant asmens teises, vartojamos tokios formuluotës kaip „asmens 
laisvė neliečiama”, „žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas”, „nuosavybė 
neliečiama” ir kt. Konstitucijos normos formuluoja ne teisæ á asmens lais-
vës ar privataus gyvenimo nelieèiamumà, bet tos teisës objektà, t.y. lais-
vë, privatus gyvenimas, nuosavybë ir kt. Teisinës technikos poþiûriu tiks-
lesnës bûtø Konstitucijos 25 str., numatanèio teisæ á informacijà, 49 str., 
reglamentuojanèio dirbanèio þmogaus teisæ á poilsá, laisvalaiká, 51 str. – 
teisæ darbuotojams streikuoti ir kai kuriø kitø Konstitucijos straipsniø 
formuluotës. 

Konstitucijos normos, reglamentuodamos tam tikrø Konstitucijos gi-
namø vertybiø nelieèiamumà, galëjo numatyti straipsniuose ir bendras 
sàlygas, kuriomis tos teisës gali bûti ribojamos (iðskyrus tokias absoliu-
èias teises, kaip teisæ á gyvybæ, teisæ bûti apsaugotam nuo kankinimø, 
neþmoniðko ar þiauraus elgesio). Nors kai kuriose Konstitucijos normose 
ir minimos tam tikros sàlygos, pvz.: 20 str., nustatant galimus asmens 
laisvës apribojimus, ar 24 str., reglamentuojant bûsto nelieèiamumà, ar 
22 str. – privataus gyvenimo nelieèiamumà, visgi geriau bûtø ávardyti ne 
atskirus ribojimo atvejus, bet formuluoti jiems galimas demokratijos 
principais pagrástas bendràsias sàlygas, pvz.: Konstitucijos 25 str. 3 d. 
nurodoma, kad laisvë reikðti ásitikinimus, gauti ir skleisti informacijà ne-
gali bûti ribojama kitaip, nei tik ástatymu, jei tai bûtina apsaugoti þmo-
gaus sveikatà, garbæ ir orumà, privatø gyvenimà, dorovæ ar ginti konsti-
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tucinæ santvarkà. Nenumaèius tokiø bendrø sàlygø, kyla abejoniø, ar to-
kios teisës, kaip teisë á nuosavybæ, kuri yra reglamentuojama Konstituci-
jos 23 str. apskritai gali bûti ribojama, iðskyrus Konstitucijoje nurodytà 
atvejá, kad nuosavybë gali bûti paimama tik ástatymo nustatyta tvarka 
visuomenës poreikiams ir teisingai atlyginama. Nors Konstitucinis Tei-
smas, interpretuodamas ðià Konstitucijos nuostatà iðaiðkino ir teisës á 
nuosavybæ galimus kitus apribojimus, pvz.: galimybæ konfiskuoti turtà, 
kai tuo siekiama uþkirsti kelià sunkiems savanaudiðkiems nusikaltimams, 
kuriais kësinamasi á Konstitucijos saugomà kitø asmenø nuosavybæ, bûtø 
geriau, kad galimybë taikyti tokius ir panaðaus pobûdþio apribojimus 
bûtø aiðkiau formuluojama tame paèiame Konstitucijos str. Norëtøsi 
atkreipti dëmesá, kad ðiuo poþiûriu tikslesnës yra Europos þmogaus teisiø 
konvencijos normos, kuriose paprastai formuluojama ne tik teisë á konk-
reèià þmogaus teisæ, bet ir sàlygos, kuriomis tokia teisë galëtø bûti ribo-
jama, pvz.: Konvencijos 8 str. „Teisë á privataus ir ðeimos gyvenimo ap-
saugà”, kad kiekvienas turi teisæ á tai, kad bûtø saugomas jo privatus ir 
ðeimos gyvenimas, bûsto nelieèiamybë ir susiraðinëjimo slaptumas. Ant-
roje ðio straipsnio dalyje sakoma, kad valstybës institucijos neturi teisës 
apriboti naudojimosi ðiomis teisëmis, iðskyrus ástatymo numatytu atveju 
ir kai tai bûtina demokratinëje visuomenëje valstybës saugumo, visuo-
menës saugos ar ðalies ekonominës gerovës interesams, siekiant uþkirsti 
kelià vieðosios tvarkos paþeidimams ar nusikaltimams, taip pat þmoniø 
sveikatai ar moralei arba kitø asmenø teisëms ir laisvëms apsaugoti. 

Tai, kad Lietuvos Konstitucijoje, reglamentuojant konstituciniø teisiø 
ribojimà, vengiama blanketiniø formuluoèiø, gali bûti vertinama ir kaip 
Konstitucijos teisinio reguliavimo privalumas tuo atveju, jeigu pavyktø 
konkreèiai ávardyti visus apribojimus, taèiau tai nelengva pasiekti. Þino-
ma, Konstitucinio Teismo praktika sprendþiant bylas dël ástatymø ir kitø 
Seimo priimtø teisës aktø atitikimo Konstitucijai ið dalies sprendþia ir ðià 
problemà sudarydama galimybes interpretuoti Konstitucijos nuostatas.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijos minimos þmogaus teisës ir jø ga-
rantijos turi bûti aiðkinamos visø Konstitucijos normø kontekste, Konsti-
tucijos 6 str. numatyta, kad Konstitucija yra vientisas aktas. Tokià Kons-
titucijos interpretavimo nuostatà formuluoja ir Konstitucinis Teismas.  

Nagrinëjant þmogaus konstitucines teises, svarbu ir jø tiesioginio tai-
kymo principas, kuris yra formuluojamas jau minëtame Konstitucijos 6 
str. Ðiame straipsnyje nurodoma, kad Konstitucija yra tiesiogiai taikomas 
aktas, ir kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija. Nerei-
këtø abejoti dël Konstitucijos 6 str. nuostatø taikymo visoms Konstituci-
joje ávardytoms þmogaus teisëms (t.y. pilietinëms, politinëms ir sociali-
nëms, ekonominëms ir kultûrinëms, iðdëstytoms Konstitucijos II, III, ir 
IV skyriuose), ar tik pilietinëms, politinëms, kaip mano kai kurie auto-

 



Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas Lietuvos Respublikos konstitucinėje teisėje  293

riai1. Diferencijuotu poþiûriu dël Konstitucijos 6 str. taikymo verta abejo-
ti, kadangi Konstitucijos I skirsnio 6 str. formuluojamas bendras Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos principas, ir nëra normos dël iðimèiø taikymo. 
Taigi tiesioginio taikymo principas galioja visoms Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje ávardytoms teisëms ir laisvëms. 

Svarbus þmogaus teisiø principas yra formuluojamas ir Konstitucijos 
30 str., kad asmuo, kurio konstitucinës teisës ar laisvës yra paþeidþiamos, 
turi teisæ kreiptis á teismà. Konstitucijos 30 str. áraðymas á Konstitucijos II 
skirsná, kuriame yra formuluojamos pilietinës, politinës teisës, gali kelti 
klausimà, ar tokia tiesioginë teisminë gynyba taikytina ir socialiniø, eko-
nominiø ir kultûriniø teisiø atþvilgiu, kuriø katalogas yra pateiktas kituo-
se skirsniuose (III ir IV). Ðià problemà sprendþiant, reikëtø gráþti prie 
Konstitucijos 6 str. nuostatø, kad Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai 
taikomas aktas, ir pritarti kai kuriø autoriø iðsakytai nuomonei, kad Kon-
stitucijos 30 str. turi bûti taikomas ir siekiant apginti paþeistas socialines 
teises2.  

Nagrinëjant konstitucines þmogaus teises, svarbu nepamirðti, kad jos 
detalizuojamos atskiruose ástatymuose, kurie ne visi priskirtini konstitu-
cinës teisës reguliavimo srièiai. Taèiau ir tie teisës ðaltiniai, kurie regu-
liuoja kitas teisës ðakas, pvz.: civilinis, baudþiamasis, procesiniai kodeksai 
ir kt., turi bûti suderinti su konstitucine teise, kadangi konstitucinëms 
nuostatoms pagal jø teisinæ galià teisës ðaltiniø sistemoje yra skiriamas 
pagrindinis vaidmuo, kitø teisës ðakø normos yra subordinuotos pagal 
Konstitucijos reikalavimà. Konstitucijos 7 str. formuluojamas vienas 
svarbiausiø konstitucinës teisës principø, kad negalioja joks ástatymas ar 
kitas aktas, prieðingas Konstitucijai. Konstitucinio Teismo kompetencijai 
yra priskirta spræsti, ar ástatymas bei kitas teisës aktas atitinka Konstituci-
jà (plaèiau apie tai skaitykite V skyriuje „Konstitucijos apsauga. Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas”). 

Þmogaus teisiø institutas konstitucinëje teisëje yra glaudþiai susijæs ir 
su tarptautiniais teisës dokumentais, reglamentuojanèiais þmogaus tei-
ses. Ypaè svarbi yra Europos þmogaus teisiø konvencija, kuri iðsiskiria ið 
kitø tokio pobûdþio tarptautiniø sutarèiø, nes joje numatytas veiksmingas 
jos ágyvendinimo mechanizmas. Asmuo, kurio teisës, numatytos konven-
cijoje, yra paþeistos ir kuris mano, kad jos valstybëje nëra tinkamai gi-
namos, gali kreiptis á Europos Þmogaus Teisiø Teismà. Konvencijos 
vaidmuo teisinëje sistemoje bus aptartas atskirame skirsnyje. Dar norë-

                                                 
1 Jovaišas K. Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos valstybë” 1–8 str. komentaras // Teisës 

problemos. Vilnius, 2000/1. P. 36.  

 

2 Baltutytė E. Socialinës ekonominës teisës ir konstitucija: kai kurie lyginamieji aspektai 
// Konstitucija, þmogus, teisinë valstybë. Vilnius, 1998. P. 170. 
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tøsi pabrëþti kad jos jurisprudencija yra taip pat svarbi aiðkinantis Kons-
titucijoje ávardytø teisiø turiná. 

Konstitucijos II skirsnyje „Þmogus ir valstybë” pateikiamas pagrindi-
niø pilietiniø ir politiniø teisiø sàraðas. Pilietinëms teisëms reikëtø pri-
skirti: teisæ á gyvybæ, teisæ á laisvës nelieèiamybæ, asmens nelieèiamumà, 
privataus gyvenimo nelieèiamumà, nuosavybës nelieèiamumà (nors ði 
teisë galëtø bûti priskiriama ir ekonominëms teisëms), þmogaus bûsto 
nelieèiamumà, saviraiðkos laisvæ, teisæ á informacijà, minties, tikëjimo ir 
sàþinës laisvæ, kilnojimosi (judëjimo) laisvæ, teisæ laisvai vienytis á asocia-
cijas, teisæ rinktis á taikius susirinkimus, teisæ puoselëti savo kalbà, kultû-
rà ir paproèius (kuri galëtø bûti priskiriama ir kultûrinëms teisëms). Pi-
lietinëms teisëms taip pat priskiriamos itin svarbios procesinës (tarp jø ir 
habeas corpus) teisës, tai nekaltumo prezumpcija, teisë á teisingà, vieðà 
bylos nagrinëjimà neðaliðko teismo, teisë neduoti parodymø prieð save ir 
ðeimos narius, bausmë gali bûti skiriama ar taikoma tik remiantis ástaty-
mu, niekas negali bûti baudþiamas uþ tà patá nusikaltimà antrà kartà, 
asmeniui, kuris átariamas padaræs nusikaltimà, ir kaltinamajam nuo jø 
sulaikymo arba pirmosios apklausos momento teisë á gynybà ir teisë turë-
ti advokatà. 

Minëtame Konstitucijos skirsnyje deklaruojamos tokios politinës tei-
sës, kaip teisë dalyvauti valdant savo ðalá (rinkimø teisë, teisë stoti á vals-
tybës tarnybà), peticijos teisë, teisë vienytis á politines partijas.  

Kitø demokratiniø valstybiø konstitucijose reglamentuojamas pana-
ðus pilietiniø ir politiniø teisiø katalogas, taèiau konstituciniø teisiø ran-
gas kartais yra suteikiamas ir kitoms teisëms, pvz.: Airijoje egzistuoja 
konstitucinës embriono apsaugos nuostatos (Airijos Konstitucijos 40 
str.). 1983 m. Nyderlandø Konstitucijos 18 str. formuluojama kiekvienam 
asmeniui teisë á teisinæ pagalbà civilinëse, baudþiamosiose ir administra-
cinëse bylose (procesuose), asmenims, kurie yra nepajëgûs sumokëti uþ 
teisinæ pagalbà, ji yra teikiama pagal ástatymà nemokamai. Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 31 str. tokia teisë yra garantuojama tik asme-
niui, kuris átariamas padaræs nusikaltimà, ir kaltinamajam nuo jø sulai-
kymo arba pirmosios apklausos momento, taigi Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje garantuojama daug siauresnë teisës á teisinæ pagalbà ap-
imtis. Ðiuo metu galiojantis Valstybës garantuojamos teisinës pagalbos 
ástatymas (priimtas 2000 m. kovo mën.) prapleèia nemokamos teisinës 
pagalbos teikimà ir kitose bylose, taèiau kaip bendras konstitucinis teisi-
nës pagalbos principas Lietuvos Konstitucijoje jis nesuformuluotas. 

Socialinës, ekonominës, kultûrinës teisës yra iðdëstytos Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos III ir IV skirsniuose, nors kai kurias jø galima 
rasti ir Konstitucijos II skirsnyje.  
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Konstitucinës þmogaus teisës ir laisvës turi bûti interpretuojamos at-
siþvelgiant á Konstitucijos 18 str. formuluojamà doktrininá þmogaus teisø 
principà, kad þmogaus teisës ir laisvës yra prigimtinës. Þmogaus teisiø 
institutas Konstitucijoje neapsiriboja tik tiesiogiai joje ávardytomis nuo-
statomis. Þmogaus teisiø kaip prigimtiniø traktavimas leidþia teigti, kad 
Konstitucijos tekstas nëra baigtinis ðiø teisiø sàraðas, ir tai, kad viena ar 
kita teisë nëra tiesiogiai átvirtinta Konstitucijoje, nëra pagrindas neigti 
tos teisës konstituciná pagrástumà. 

Konstitucinis Teismas 1996 m. lapkrièio 20 d. nutarime vertino ðià 
Konstitucijos normà ir paþymëjo, kad „Konstitucijos 18 str. <…> yra 
átvirtinama pamatinë norma, kuria remiantis garantuojamos ir ginamos 
prigimtinës þmogaus teisës ir laisvës. Kituose Konstitucijos straipsniuose 
skelbiamas atitinkamø prigimtiniø þmogaus teisiø ir laisviø nelieèiamu-
mas, numatomi apsaugos bûdai”. Tame paèiame nutarime Konstitucinis 
Teismas yra pareiðkæs, kad „… teisës doktrinoje nëra suformuluotos pri-
gimtinës þmogaus teisiø ir laisviø vieningos sàvokos. Naujausiø laikø 
humanistinës teorijos paprastai remiasi tuo, kad þmogus nuo gimimo turi 
nuo jo asmens neatskiriamas pamatines ir nekintamas teises bei laisves. 
Þmogaus prigimtis yra pirminis prigimtiniø þmogaus teisiø ir laisviø ðal-
tinis…. Tarptautinëje ir nacionalinëje teisëje prigimtinës þmogaus teisës 
ir laisvës yra átvirtinamos, nustatomi jø apsaugos standartai”. 1998 m. 
gruodþio 9 d. nutarime Konstitucinis Teismas konstatavo, kad „Prigimti-
nës þmogaus teisës – tai individo prigimtinës galimybës, kurios uþtikrina 
jo þmogiðkàjá orumà socialinio gyvenimo srityse. Jos sudaro tà minimu-
mà, atskaitos taðkà, nuo kurio plëtojamos ir papildomos visos kitos teisës 
ir kurios sudaro tarptautinës bendruomenës neginèijamai pripaþintas 
vertybes”. Toliau Konstitucinis Teismas teigia, kad „…teises turi kiek-
vienas þmogus, tai reiðkia, kad jas turi ir geriausieji, ir blogiausieji þmo-
nës”. 

Prigimtiniø þmogaus teisiø doktrina teigia, kad þmogaus teisës ir lais-
vës atsiranda ne valstybës valia, bet þmogus jas ágyja gimdamas, jos yra 
neatskiriamos nuo asmens ir nesieja jo nei su teritorija, nei su tauta. 
„Konstitucijoje tiesiogiai įtvirtinus žmogaus teisių ir laisvių prigimtinę esmę, 
bet koks žmogaus teisių ir laisvių aiškinimas galimas tik pripažįstant jų pri-
gimtinį pobūdį, t.y. prigimtinė teisė tapo pozityviosios dalimi. Tai yra konsti-
tucinis pagrindas žmogaus teises ir laisves traktuoti kaip pirminį ir svarbiau-
sią pradą, teisinių vertybių skalėje užimantį aukščiausią vietą”1. 

Konstitucinë nuostata dël prigimtinø þmogaus teisiø ir laisviø pobû-
dþio yra ir viena esminiø Lietuvos Respublikos demokratinëje konstitu-
cinëje santvarkoje. Þmogaus teisiø pripaþinimas ir jø konstitucinis garan-

                                                 

 

1.Jarašiūnas E. Konstitucijos 18 straipsnio komentaras // Teisës problemos. 1999/ 1–2.  
P. 26. 
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tavimas yra vienas svarbiausiø teisinës valstybës bruoþø. Konstitucijos 18 
str. nuostatos tiesiogiai siejasi su Konstitucijos preambulëje „Lietuvos 
tauta” suformuluotu Lietuvos valstybës siekiu tapti atvira, teisinga, dar-
nia pilietine visuomene, teisine valstybe.  

JTO Visuotinë þmogaus teisiø deklaracija taip pat traktuoja þmogaus 
teises kaip prigimtines, jos 1 str. nurodoma, kad visi þmonës gimsta laisvi 
ir lygûs savo orumu ir teisëmis. Europos þmogaus teisiø konvencija taip 
pat buvo priimta atsiþvelgiant á ðià Deklaracijà.  

Þmogaus teisiø kaip prigimtiniø suvokimas padeda atskleisti ir kitø 
Konstitucijoje formuluojamø teisiø prigimtá.  
 
 
2.2. Pilietinës teisës 
 

Aptariant pilietines teises, bus plaèiau nagrinëjama teisë á gyvybæ, tei-
së á asmens laisvës nelieèiamumà, teisë á asmens nelieèiamumà, teisë á 
privataus gyvenimo nelieèiamumà, saviraiðkos laisvë, teisë á informacija. 
Taip pat bus kalbama apie nuosavybës nelieèiamumà, bûsto nelieèiamu-
mà, lygiateisiðkumà. 

Konstitucijos 19 str. átvirtinta viena svarbiausiø asmens prigimtiniø 
teisiø – teisë á gyvybæ. Ðiame straipsnyje nurodoma, kad þmogaus teisæ á 
gyvybæ saugo ástatymas, taigi þmogaus teisæ á gyvybæ turi uþtikrinti ávai-
riapusë teisiniø priemoniø sistema. Ðis klausimas yra interpretuojamas 
ne tik konstitucinëje teisëje, bet ir civilinëje, baudþiamojoje, sveikatos 
teisëje ir kitose srityse. Teisë á gyvybæ yra ir svarbi tarptautinës þmogaus 
teisiø teisës problema. JTO Visuotinës þmogaus teisiø deklaracijos 3 str. 
teigiama, kad kiekvienas þmogus turi teisæ á gyvybæ, laisvæ ir asmens ne-
lieèiamybæ, Europos þmogaus teisiø konvencijos 2 str. 1 d. nurodoma, 
kad kiekvieno asmens teisæ á gyvybæ saugo ástatymas, negalima tyèia at-
imti niekieno gyvybës, nebent yra vykdomas teismo nuosprendis dël nu-
sikaltimo, uþ kurá tokià bausmæ nustato ástatymas. Europos þmogaus tei-
siø konvencijos ðeðtasis protokolas draudþia mirties bausmæ.  

Ástatymai ir kiti teisës aktai negarantuoja ir negali garantuoti paèios 
þmogaus gyvybës, kurios iðlikimas priklauso nuo daugelio faktoriø1. 
Þmogaus gyvybës teisinë apsauga siejasi su jos pradþios ir pabaigos krite-
rijais. Teisëje nevienareikðmiai yra vertinama þmogaus gyvybës pradþia, 
ar tai apvaisinta làstelë embrionas, ar naujagimio gimimas, ar pirmas 
savarankiðkas naujagimio kvëpavimas ar kt. Naujojo civilinio kodekso 
2.2. „Fiziniø asmenø civilinio teisnumo atsiradimas ir iðnykimas” straips-
nio 1 d. nurodoma, kad fizinio asmens teisnumas atsiranda asmens gi-
                                                 

 

1 Pavilonis V. Konstitucijos 19 straipsnio komentaras // Teisës problemos. 1999/ 1–2.    P. 
29. 
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mimo momentu ir iðnyksta jam mirus. O ðio straipsnio 3 d. numatoma: 
jeigu negalima nustatyti, ar vaikas gimë gyvas, ar negyvas, preziumuoja-
ma, kad jis gimë gyvas. Kodekso 2.3. „Fizinio asmens gimimo ir mirties 
momentas” 1 d. nurodoma, kad fizinio asmens gimimo momentu pripa-
þástama pirmas savarankiðkas naujagimio kvëpavimas. O ðio straipsnio 3 
d. nurodoma, kad gimimo ir mirties momento konstatavimo kriterijus ir 
tvarkà nustato ástatymai.  

Taigi þmogaus civilinis teisnumas atsiranda gimimo momentu, kuris 
siejasi su pirmu savarankiðku naujagimio kvëpavimu. Naujo civilinio ko-
dekso 2.2 str. Fiziniø asmenø civilinio teisnumo atsiradimas ir iðnykimas” 
2 d. nurodoma, kad teisiø, kurias ástatymai pripaþásta pradëtam, bet dar 
negimusiam vaikui, atsiradimas priklauso nuo gimimo. Taigi kai kurios 
teisës asmeniui pripaþástamos dar jam negimus, pvz.: paveldëjimo atveju 
(civilinio kodekso 5.5 „Asmenys, galintys bûti ápëdiniai” straipsnio nuo-
statos).  

Teisinis teisës á gyvybæ reguliavimas susijæs ir su abortø problema. 
Ðiuo metu nëðtumo nutraukimà reglamentuoja 1994 m. sausio 24 d. Svei-
katos apsaugos ministro ásakymas. Nors aiðku, kad nëðtumo nutraukimo 
problemas turëtø reglamentuoti ástatymas, bet ne ministerijos teisës ak-
tas. Pagal ðio ásakymo nuostatas galime suprasti, kad vaisius nëra tapati-
namas su þmogumi. Nëðtumo nutraukimas – sudëtinga teisës ir moralës 
problema ávairiose valstybëse nevienodai traktuojama. JAV teisëje (JAV 
Aukðèiausiojo federalinio teismo jurisprudencija) teisë nutraukti nëðtu-
mà iki tam tikro jo laikotarpio priskiriama spræsti moteriai, kadangi nëð-
tumo problemos yra sietinos ir su moters privataus gyvenimo apsauga1. 

Europos þmogaus teisiø konvencijos jurisprudencijoje susiformavo 
poþiûris, kad þmogaus gyvybë pagal Konvencijos 2 str. ginama nuo gimi-
mo momento, o abortai yra priskiriami moters apsisprendimo teisei, ta-
èiau valstybei leidþiama reguliuoti ðià problemà.  

Teisë á gyvybæ siejasi ne tik su teisiniais þmogaus gyvybës pradþios ir 
gyvybës pabaigos kriterijais, bet ir yra svarbi moralës problema, ypaè vys-
tantis naujosioms technologijoms. Naujosios technologijos kartais itin 
agresyviai verþiasi á ávairius þmogaus gyvybës aspektus ir suformuluoja 
naujas teisës problemas. Þmogaus gyvybës pradþia – viena sudëtingiau-
siø teisës problemø, ypaè iðvysèius dirbtinio apvaisinimo technologijas. 
Dirbtinis apvaisinimas – tai nevaisingumo gydymo bûdas, kai moteris 
negali pastoti natûraliu bûdu. Yra skiriamas dirbtinis apvaisinimas in 
vivo (moters kûne) ir in vitro (mëgintuvëlyje, vëliau perkeliant apvaisin-
tas lytines làsteles á moters kûnà). Moteris gali bûti apvaisinta sutuokti-
nio ar donoro lytinëmis làstelëmis. Ðiuo metu dirbtinio apvaisinimo leis-

                                                 
1 Alderman E. and Kenedy C., Knof A. A. The right to privacy. New York, 1995. P. 55–69. 
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tinumà reglamentuoja Civilinio kodekso normos – Civilinio kodekso 
3.154 str. „Dirbtinio apvaisinimo teisinis reglamentavimas” nuostatos, 
kad dirbtinio apvaisinimo sàlygas, bûdus, tvarkà, taip pat vaiko, gimusio 
dirbtinio apvaisinimo bûdu, motinystës ir tëvystës klausimus reglamen-
tuoja kiti ástatymai. Ðiuo metu ðiuos klausimus reglamentuoja speciali 
Sveikatos apsaugos ministerijos instrukcija. Artimiausiu metu turëtø bûti 
parengtas specialus ástatymas, reglamentuosiantis dirbtiná apvaisinimà.  

Dël dirbtinio apvaisinimo teisinio reguliavimo buvo karðtø diskusijø 
Seime 2000 m. pavasará ir vasarà. 2000 m. Lietuvos þmogaus teisiø centro 
uþsakymu „Vilmorus” atliko reprezentatyvià apklausà, kurios metu pa-
aiðkëjo kad 78 proc. apklaustøjø pritartø dirbtiniam apvaisinimui kaip 
nevaisingumo gydymo bûdui. Daugelyje valstybiø ði problema yra ástaty-
miðkai reglamentuota. Kai kurie ðios problemos aspektai yra reglamen-
tuojami ir Europos Tarybos Þmogaus teisiø ir biomedicinos konvencijo-
je.  

Su dirbtiniu apvaisinimu siejasi ir labai svarbios teisinës problemos. 
Sprendþiant vienà bylø, JAV teismuose buvo bandoma aiðkintis uþðaldy-
tø embrionø likimà, kai sutuoktiniø nuomonë dël dirbtinio apvaisinimo 
pakito. Ádomu, kad nagrinëjant tokià bylà teisme, buvo sprendþiamas 
uþðaldyto embriono statusas – ar tai „asmuo” ar „nuosavybė”. Ir nors 
negimæs vaikas, pagal JAV teisinæ doktrinà, nepripaþástamas asmeniu, jis 
negali bûti ir prilygintas nuosavybei1.  

Teorinë þmogaus klonavimo galimybë taip pat sukelia daug gin-
èø.Europos Tarybos Þmogaus teisiø ir biomedicinos konvencijos 2 str. 
formuluojamas svarbus konstitucinio lygmens principas, kad þmogaus 
interesai ir gerovë turi bûti svarbesni uþ iðimtinius visuomenës ar mokslo 
interesus. Ði konvencija turi ir atskirà protokolà, draudþiantá klonuoti 
þmogø (konvencijà ir protokolà Lietuva pasiraðë).  

Þmogaus mirties klausimus reglamentuoja ne tik civilinis kodeksas, 
bet ir specialus Þmogaus mirties registravimo ir kritiniø bûkliø ástatymas 
(1997). Teisinë mirties (biologinës, smegenø mirties) sàvoka turi reikðmæ 
ne tik juridiniams faktams nustatyti, bet ir transplantacijai vykdyti, nes ið 
asmens, kuriam yra nustatyta smegenø mirtis (kuri nëra biologinë mirtis) 
gali bûti paimami audiniai ir organai transplantacijai. Pagal Þmogaus 
mirties registravimo ir kritiniø bûkliø ástatymo 1 str. nuostatas, mirtis yra 
negráþtama þmogaus organizmo kaip visumos þûtis. Mirties kriterijai yra 
negráþtamas þmogaus kraujotakos ir kvëpavimo nutrûkimas arba smege-
nø mirtis. Smegenø mirties kriterijai yra visø þmogaus galvos smegenø 
struktûrø negráþtamas nutrûkimas, kai þmogaus kraujotaka ir kvëpavi-
mas iðlieka tik palaikomi dirbtiniø priemoniø. Smegenø mirties faktas 
                                                 

 

1 The right to privacy by Ellen Alderman and Caroline Kenedy. Alfred A. Knof. New 
York, 1995. P. 86–87. 
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gali bûti nustatomas tik stacionarinëje asmens sveikatos prieþiûros ástai-
goje, já nustato gydytojø konsiliumas. Nustaèius smegenø mirties faktà, 
visos þmogui taikomos medicinos pagalbos priemonës nutraukiamos (ið-
skyrus atvejus, kai asmens audiniai ar organai bus panaudoti transplan-
tacijai).  

Mirties laikas yra momentas, kai negráþtamai nutrûksta þmogaus 
kraujotaka ir kvëpavimas arba nustatoma þmogaus smegenø mirtis. Svar-
bios ir ðio ástatymo normos, kurios reglamentuoja atvejus, kai asmuo gali 
bûti nebegaivinamas.  

Su teise á gyvybæ siejasi ir þmogaus organø transplantacijos proble-
mos. Þmogaus audiniø ir organø transplantacijà reglamentuoja Þmogaus 
audiniø ir organø donorystës ir transplantacijos ástatymas, kuris buvo 
priimtas 1996 m., ir ðiuo metu galioja jo 2000 m. redakcija. Pagal ðá ásta-
tymà transplantacija – tai audiniø ir (ar) organø paëmimas ir persodini-
mas á kito þmogaus kûnà gydymo tikslu. Asmuo, ið kurio paimami audi-
niai ar organai, vadinamas donoru, o asmuo, kuriam gydymo tikslu yra 
persodinami kito asmens audiniai ar organai, – recipientu. Informacija 
apie donoro ir recipiento sveikatos bûklæ, taip pat visa kita asmeninio 
pobûdþio informacija, áskaitant ir duomenis apie asmenø tapatybæ, yra 
konfidenciali ir suteikiama tik Pacientø teisiø ir þalos sveikatai atlygini-
mo ástatymo nustatyta tvarka.  

Kiekvienas veiksnus asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metø, turi teisæ pa-
reikðti apie sutikimà ar nesutikimà dël jo audiniø ir (ar) organø po jo 
mirties panaudojimo transplantacijai. Apie savo sutikimà ar nesutikimà 
asmuo turi pareikðti raðtu sveikatos prieþiûros ástaigai Sveikatos apsau-
gos ministerijos nustatyta tvarka. Transplantacija gali bûti vykdoma pai-
mant audinius ar organus ið gyvo ar ið mirusiojo.  

Su teisës á gyvybæ reglamentavimu siejasi ir eutanazijos problema, t.y. 
esant tam tikroms sàlygoms teisë asmeniui spræsti dël savo mirties (gyvy-
bës nutraukimas asmeniui praðant ir pagalba saviþudybëje esant asme-
niui beviltiðkos sveikatos bûklës, iðgyvenanèiam didelá skausmà ir kan-
èias). Ðiuo metu tik labai nedaugelyje valstybiø ði problema yra teisiðkai 
reglamentuota, priimant atskirà ástatymà (kaip JAV Oregono valstijoje) 
ar pakeitus baudþiamojo kodekso nuostatas (kaip Nyderlanduose). Lie-
tuvos ástatymai ðiuo metu eutanazijos nenumato. Pacientø teisiø ir þalos 
sveikatai atlyginimo ástatymas (1996 m.) draudþia tik asmená gydyti prieð 
jo valià (iðskyrus Psichikos sveikatos prieþiûros ástatyme ir kai kuriuose 
kituose ástatymuose reglamentuotus atvejus), taèiau, kaip nurodoma Pa-
cientø teisiø ir þalos sveikatai atlyginimo ástatymo 8 str. 3 d., teikiant bû-
tinàjà (pirmàjà ar skubiàjà) medicinos pagalbà, jeigu pacientas yra be 
sàmonës ar dël kitos prieþasties negalima suþinoti jo valios ir gresia rim-
tas pavojus jo gyvybei ar sveikatai, tokia medicinos pagalba turi bûti su-
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teikta ir be paciento sutikimo. Eutanazija sudëtinga ne tik teisës, bet ir 
moralës problema.  

Konstitucinë þmogaus gyvybës apsauga siejasi ir su bûtinàja gintimi, 
kurià reglamentuoja Baudþiamojo kodekso 14 ir 14(I) str.  

Konstitucijos 19 str. nuostatos, formuluojanèios teisæ á gyvybæ, siejasi 
ir su dar viena visuomenës prieðtaringai vertinama problema – tai mirties 
bausmë1. Ðios problemos interpretavimas turëtø bûti sietinas su Europos 
þmogaus teisiø konvencijos 2 str. nuostatomis ir Konvencijos ðeðtuoju 
protokolu, numatanèiu, kad mirties bausmë panaikinama, ir niekas nega-
li bûti nuteistas ðia bausme ar ji ávykdyta. 

Lietuva ratifikavo Konvencijos ðeðtàjá protokolà 1999 m. birþelio 22 
d. Ðiam sprendimui didelës átakos turëjo 1998 m. gruodþio 9 d. Konstitu-
cinio Teismo nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Baudþiamojo Ko-
dekso 105 str. sankcijoje numatytos mirties bausmës atitikimo Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai2”, kuriame buvo pripaþinta, kad Baudþiamojo 
kodekso 105 str. sankcijoje numatyta mirties bausmë prieðtarauja Konsti-
tucijos 18, 19 str. ir 21 str. 3 d. Konstitucinio Tesimo nutarime pateikta ir 
istorinë ðios problemos Lietuvoje analizë. Konstitucinis Teismas paþymë-
jo, „… kad ið prigimtiniø teisiø tarptautinë bendruomenë iðskiria þmo-
gaus gyvybæ ir orumà. Tarptautinis pilietiniø ir politiniø teisiø paktas 
skelbia, kad kiekvienas þmoniø bendruomenës narys turi prigimtiná oru-
mà, o þmogaus orumas yra svarbiausias teisiø ðaltinis, nes þmogaus teisës 
kyla ið þmogaus asmenybei bûdingo orumo”. Þmogaus gyvybë ir jo oru-
mas sudaro asmenybës vientisumà, reiðkia þmogaus esmæ. Gyvybë ir 
orumas yra neatimamos þmogaus savybës, todël negali bûti traktuojamos 
atskirai. Prigimtinës þmogaus teisës – tai individo prigimtinës galimybës, 
kurios uþtikrina jo þmogiðkàjá orumà socialinio gyvenimo srityse. Jos su-
daro tà minimumà, atskaitos taðkà, nuo kurio plëtojamos ir papildomos 
visos kitos teisës ir kurios sudaro tarptautinës bendruomenës neginèija-
mai pripaþintas vertybes. Taigi þmogaus gyvybë ir orumas, kaip iðreið-
kiantys þmogaus vientisumà ir jo nepaprastà esmæ, yra aukðèiau ástatymo. 
Atsiþvelgiant á tai, þmogaus gyvybë ir orumas vertintini kaip ypatingos 
vertybës. Konstitucijos paskirtis tokiu atveju yra uþtikrinti ðiø vertybiø 
gynimà ir gerbimà. Ðie reikalavimai keliami visø pirma paèiai valstybei. 
Todël galima teigti, kad Konstitucijos 18 str. numatyta iðskirtinë prigim-
tiniø teisiø apsauga ið esmës uþkerta kelià BK 105 str. sankcijoje nustaty-
ti mirties bausmæ”. 

                                                 
1 Plaèiau apie mirties bausmës problemà Lietuvos ir tarptautinëje teisëje: Katuoka S. 

Mirties bausmë ir tarptautinë teisë. Vilnius, 2000. 
2 http://www.lrkt.lt. 
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Seimas, atsiþvelgdamas á Konstitucinio Teismo nutarimà, 1998 m. 
gruodþio 21 d. priëmë ástatymà, kuriuo mirties bausmë Lietuvos Respub-
likos baudþiamajame kodekse buvo panaikinta.  

Kita Lietuvos Respublikos Konstitucijoje átvirtinta teisë, kurià plaèiau 
panagrinësime – teisë á asmens laisvës nelieèiamumà. 

Konstitucijos 20 str. formuluojamas þmogaus laisvës nelieèiamumo 
principas. Ðio straipsnio 1 d. nurodoma, kad þmogaus laisvë nelieèiama. 
Antroje dalyje formuluojama, kad niekas negali bûti savavaliðkai sulaiky-
tas arba laikomas suimtas; niekam neturi bûti atimta laisvë kitaip, kaip 
tokiais pagrindais ir pagal tokias procedûras, kokias yra nustatæs ástaty-
mas. O treèioje 20 str. dalyje nustatoma, kad nusikaltimo vietoje sulaiky-
tas asmuo per 48 valandas turi bûti pristatytas á teismà, kur sulaikytajam 
dalyvaujant sprendþiamas sulaikymo pagrástumas; jeigu teismas nepriima 
nutarimo asmená suimti, sulaikytasis tuojau pat paleidþiamas. 

Konstitucijos 20 str. ypaè daug dëmesio skirta asmens apsaugai nuo 
savavaliðko asmens laisvës apribojimo, akcentuojama, kad þmogaus lais-
vë gali bûti apribojama tik tokiais pagrindais ir pagal tokias procedûras, 
kokias yra nustatæs ástatymas. Asmens priverstiniam laisvës apribojimui 
skiriama daug dëmesio baudþiamojo proceso normose, reglamentuojan-
èiose sulaikymà ir suëmimà, baudþiamojo kodekso normose, reglamen-
tuojanèiose laisvës atëmimo bausmæ, administraciniø teisës paþeidimø 
kodekso nuostatose, reglamentuojanèiose administraciná areðtà1. 

Respublikos Prezidentas, Seimo nariai, Ministras Pirmininkas ir mi-
nistrai, teisëjai dël jø statuso ypatumø naudojasi papildomomis laisvës 
nelieèiamumo garantijomis; jø laisvë gali bûti apribojama atskira tvarka. 
Seimo narys, be Seimo sutikimo, negali bûti suimamas ar kitaip varþoma 
jo laisvë (Konstitucijos 62 str.); Konstitucinio Teismo teisëjai turi tokià 
pat asmens nelieèiamybës teisæ, kaip ir Seimo nariai (Konstitucijos 104 
str.), teisëjai negali bûti suimti, negali bûti kitaip suvarþyta jø laisvë be 
Seimo, o tarp Seimo sesijø – be Respublikos Prezidento sutikimo (Kons-
titucijos 114 str.), Ministras Pirmininkas ir ministrai negali bûti suimti ar 
kitaip suvarþyta jø laisvë be iðankstinio Seimo sutikimo, o tarp Seimo 
Sesijø – be iðankstinio Respublikos Prezidento sutikimo (Konstitucijos 
100 str.). Didþiausios laivës nelieèiamybës garantijos yra suteiktos Res-
publikos Prezidentui, kol jis eina savo pareigas, jis negali bûti suimtas 
(Konstitucijos 86 str.), Respublikos Prezidento laisvë gali bûti suvarþyta 
tik jam praradus ðá statusà.  

                                                 

 

1 Plaèiau apie Konstitucijos 20 straipsnio ir Europos þmogaus teisiø konvencijos 5 
straipsnio nuostatas ir laisvës apribojimà baudþiamojo proceso teisëje ir kitose srityse: Pra-
piestis J. Konstitucijos 20 straipsnio komentaras // Teisës problemos. 1999/1–2. P. 41–49; 
Jočienė D. Europos þmogaus teisiø konvencijos taikymas uþsienio valstybiø ir Lietuvos Res-
publikos teisëje. Vilnius, 2000. P. 170–187.  
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Konstitucijos 20 str. bûtø paranku nagrinëti kartu su Konstitucijos 31 
str., kuriame formuluojamos svarbios asmens procesinës teisës (nekal-
tumo prezumpcija, teisë á gynybà ir kt.). 

Ypaè daug dëmesio teisei á laisvës nelieèiamumà yra skirta Europos 
Þmogaus teisiø konvencijoje. Jos 5 str. detaliai reglamentuoja sàlygas, 
kurioms esant, asmens laisvë gali bûti teisëtai ir pagrástai ribojama. 

Civilinio kodekso 2.26 str. „Neleistinumas apriboti fizinio asmens lais-
vę” nurodoma, kad fizinio asmens laisvë nelieèiama. Veiksniam asmeniui 
taikyti bet kokià prieþiûrà ar apribojimus galima tik sutikus paèiam as-
meniui, taip pat kitais ástatymu nustatytais atvejais. Ðio str. 2 d. nurodo-
ma, kad asmens sveikatos prieþiûrai asmens sutikimo nereikia, jeigu jo 
gyvybei gresia pavojus arba bûtina já guldyti á stacionarinæ sveikatos prie-
þiûros ástaigà dël visuomenës interesø apsaugojimo.  

Kitose Civilinio kodekso 2.26 str. dalyse formuluojamos asmenø, ku-
rie yra sutrikusios psichikos, laisvës garantijos: 1) asmens psichinë bûklë 
gali bûti tiriama tik jo sutikimu arba teismo leidimu; sutikimà atlikti ne-
veiksnaus asmens psichinës bûklës tyrimà gali duoti jo globëjas arba tei-
smas; jeigu asmens gyvybei gresia realus pavojus, skubi psichiatrinë me-
dicinos pagalba gali bûti suteikta ir be asmens sutikimo; 2) asmuo gali 
bûti paguldytas á psichiatrijos ástaigà tik jo paties sutikimu, taip pat tei-
smo leidimu. Jeigu asmuo serga sunkia psichikos liga ir yra reali grësmë, 
kad jis savo veiksmais gali padaryti esminës þalos savo ar aplinkiniø svei-
katai ar gyvybei bei turtui, jis gali bûti priverstinai hospitalizuotas, bet ne 
ilgiau kaip dvi paras. Priverstinë hospitalizacija gali bûti pratæsta tik ásta-
tymu nustatyta tvarka, teismo leidimu. Jeigu asmuo yra neveiksnus, suti-
kimà priverstinei jo hospitalizacijai, taèiau ne ilgiau kaip dvi paras, gali 
duoti asmens globëjas. Neveiksnaus asmens priverstinë hospitalizacija po 
to gali bûti pratæsta tik ástatymu nustatyta tvarka teismo leidimu.  

Ðio Kodekso 2.26 str. 5 d. nurodoma, kad asmenys, neteisëtai apribo-
jæ fizinio asmens laisvæ, privalo atlyginti jam padarytà turtinæ ir neturtinæ 
þalà. 

1995 m. buvo priimtas Psichikos sveikatos ástatymas, kuriame detaliai 
reglamentuojamos sàlygos, kurioms esant, asmuo gali bûti priverstinai 
hospitalizuotas, t. y., kai jis serga sunkia psichikos liga ir yra reali grësmë, 
jog jis savo veiksmais gali padaryti esminæ þalà savo sveikatai, gyvybei ir 
(arba) aplinkiniø sveikatai, gyvybei (27 str.). Ástatyme numatytos ir as-
mens teisës tokios hospitalizacijos pagrástumà ir sàlygas apskøsti teismui 
atitinka Europos þmogaus teisiø konvencijos reikalavimus1. 

                                                 

 

1 Plaèiau apie tai: Birmontienė T. Pacientø teisës Lietuvoje ir Europos þmogaus teisiø ir 
pagrindiniø laisviø apsaugos konvencija // Teisës reforma Lietuvoje ir Lenkijoje ir Europos 
þmogaus teisiø konvencija. Vilnius, 1999. P. 139–155. 
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Nors 1995 m. priimto Psichikos sveikatos prieþiûros ástatymo nuosta-
tos ir atitiko Konstitucijos bei Europos þmogaus teisiø konvencijos reika-
lavimus, taèiau, ásigaliojus naujajam Civiliniam kodeksui, ðio ástatymo 
normos (2001 m.) buvo koreguojamos, kadangi civiliniame kodekse nu-
matoma didesnë psichikos ligoniø teisiø apsauga. 

Civilinio kodekso 2.26 str. 2 d. reikalavimai priverstinai hospitalizuoti 
turëtø bûti taikomi ir asmenims, sergantiems pavojingomis uþkreèiamo-
mis ligomis ir atsisakantiems laisvanoriðko gydymo. 

1996 m. buvo priimtas Þmoniø uþkreèiamøjø ligø profilaktikos ir 
kontrolës ástatymas, kuriame numatytos sàlygos, kurioms esant, toks as-
muo gali bûti priverstinai hospitalizuojamas. Þmoniø uþkreèiamøjø ligø 
profilaktikos ir kontrolës ástatymo 9 str. nustatoma priverstinio hospitali-
zavimo tvarka asmenims, kurie serga pavojingomis ar ypaè pavojingomis 
ligomis (taip pat asmenys, átariami sergant ar turëjæ kontaktà) ir turi bûti 
privalomai hospitalizuojami, iðtiriami ar gydomi, taèiau vengia hospitali-
zavimo, tyrimo ir (ar) gydymo. (Ðiuo metu yra rengiamos ðio ástatymo 
pataisos). 

Konstitucijos 20 str. 3 d. konkreèiai nusakoma tvarka, kada gali bûti 
sulaikomas asmuo nusikaltimo vietoje. Nusikaltimo vietoje sulaikytas 
asmuo per 48 valandas turi bûti pristatytas á teismà, kur, sulaikytajam 
dalyvaujant, sprendþiamas sulaikymo pagrástumas. Jeigu teismas neprii-
ma nutarimo asmená suimti, sulaikytasis tuojau pat paleidþiamas. Ðiø 
Konstitucijos nuostatø priëmimas ið esmës pakeitë baudþiamojo proceso 
nuostatas, reglamentuojanèias kardomàjá suëmimà, ypaè jo skyrimo tvar-
kà. Ðios Konstitucijos 20 str. nuostatos neásigaliojo iðsyk priëmus Konsti-
tucijà. Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos ásigaliojimo tvarkos” 8 str. buvo nurodyta, kad Konstitucijos 20 
str. 3 d. nuostatos pradedamos taikyti nuo tada, kai bus suderinti Lietu-
vos Respublikos baudþiamojo proceso ástatymai su Konstitucija. Konsti-
tucijos 20 str. 3 d. greitesniam ágyvendinimui turëjo átakos 1995 m. ba-
landþio 27 d. Europos þmogaus teisiø konvencijos ratifikavimas. Su jos 5 
str. nuostatomis koreliuojasi ðio Konstitucijos straipsnio reikalavimai.  

Europos þmogaus teisiø konvencijos 5 str. „Teisë á laisvæ ir saugumà” 
numatyta, kad „kiekvienas asmuo turi teisæ á laisvæ ir saugumà. Niekam 
laisvë negali bûti atimta kitaip, kaip ðiais atvejais, ir ástatymo nustatyta 
tvarka:  

a) kai asmuo teisëtai kalinamas pagal kompetentingo teismo nuo-
sprendá;  

b) kai asmuo teisëtai sulaikomas ar suimamas dël to, kad neávykdë 
teismo teisëto sprendimo, arba kai norima garantuoti kokios nors 
ástatymo nustatytos prievolës vykdymà;  

c) kai asmuo teisëtai sulaikomas ar suimamas, kad bûtø pristatytas 
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kompetentingai teismo institucijai, pagrástai átariant já padarius nu-
sikaltimà ar kai pagrástai manoma, jog bûtina neleisti padaryti nu-
sikaltimo, arba manoma, jog jis, padaræs toká nusikaltimà, gali pa-
bëgti;  

d) kai nepilnameèiui laisvë atimama pagal teisëtà sprendimà atiduoti 
já auklëjimo prieþiûrai arba kai jis teisëtai suimamas, kad bûtø pri-
statytas kompetentingai institucijai;  

e) kai teisëtai sulaikomi asmenys, galintys platinti uþkreèiamàsias li-
gas, psichiðkai nesveiki asmenys, alkoholikai, narkomanai ar valka-
tos;  

f) kai asmuo teisëtai sulaikomas ar suimamas dël to, kad negalëtø be 
leidimo ávaþiuoti á ðalá, arba kai yra pradëtas jo deportavimo ar ið-
davimo kitai valstybei procesas.  

2. Kiekvienam suimtajam turi bûti nedelsiant jam suprantama kalba 
praneðta, dël ko jis suimtas ir kuo kaltinamas.  

3. Kiekvienas sulaikytasis ar suimtasis pagal ðio str. 1 d. c punkto nuo-
statas turi bûti skubiai pristatytas teisëjui ar kitam pareigûnui, kuriam 
ástatymas yra suteikæs teisæ vykdyti teismines funkcijas, ir turi teisæ á bylos 
nagrinëjimà per ámanomai trumpiausià laikà arba teisæ bûti paleistas 
proceso metu. Paleidimas gali bûti sàlygojamas garantijø, kad jis atvyks á 
teismà.  

4. Kiekvienas asmuo, kuriam atimta laisvë já sulaikius ar suëmus, turi 
teisæ kreiptis á teismà, kad ðis greitai priimtø sprendimà dël sulaikymo ar 
suëmimo teisëtumo ir, jeigu asmuo kalinamas neteisëtai, nuspræstø já 
paleisti.  

5. Kiekvienas asmuo, kuris yra sulaikymo, suëmimo ar kalinimo pa-
þeidþiant ðio str. nuostatas auka, turi teisæ á nuostoliø atlyginimà1”. 

Tai, kad pirmosiose bylose nagrinëtos Europos þmogaus teisiø teismo 
buvo pripaþinta, jog Lietuva paþeidë Konvencijos 5 str. dël asmens lais-
vës apsaugos, liudija, kad Konstitucijos ginama asmens laisvë dar nëra 
tinkamai suprasta ir ginama Lietuvos ástatymø. Jau po Konstitucijos pri-
ëmimo 1993 m. liepos 13 d. buvo papildytas Operatyvinës veiklos ástaty-
mas, numatæs asmens prevencinio sulaikymo galimybes. Toks sulaikymas 
buvo reglamentuotas Baudþiamojo proceso kodekso 50(1) str. Pirmoji 
Europos þmogaus teisiø komisijos pripaþinta priimtina peticija Jėčius 
prieš Lietuvą2 buvo dël prevencinio sulaikymo ástatymo taikymo. Europos 
þmogaus teisiø teismas nustatë konvencijos 5 str. 1, 3, 4 d. paþeidimus. 
Byloje Grauslys prieš Lietuvą asmuo taip pat skundësi dël sulaikymo tei-
sëtumo ir kad apribojus jo laisvæ, jis nebuvo skubiai pristatytas teisëjui. 

                                                 
1 Þmogaus teisës. Europos Tarybos ir Europos Sàjungos dokumentai. Vilnius, 2000. P. 

10–11. 
2 http://www.echr.coe.int/ 
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Europos þmogaus teisiø teismas ðioje byloje konstatavo Konvencijos 5 
str. 1 d. ir to paties straipsnio 4 d. bei Konvencijos 6 str. 1 d. paþeidimus1. 
Deja, ir ðiuo atveju buvo paþeista asmens teisë á laisvæ, garantuojama 
Konvencijos 5 str. ir byloje Graužinis prieš Lietuvą Europos þmogaus tei-
siø teismas nusprendë, kad Lietuva paþeidë Europos þmogaus teisiø 
konvencijos 5 str. 4 d. 

Taigi asmens laisvës nelieèiamumas, garantuojamas Konstitucijos 20 
str., turi bûti suprantamas kaip reali asmens teisiø garantija, interpretuo-
jama atsiþvelgiant ir á gausià Europos þmogaus teisiø teismo jurispruden-
cijà2. 

Konstitucijos 21 str. átvirtinta teisë á þmogaus asmens, jo orumo ne-
lieèiamumà. Konstitucijos 21 str. 2 d. nurodoma, kad þmogaus orumà 
gina ástatymas. Þmogaus orumo nelieèiamumas suprantamas kaip drau-
dimas þmogø kankinti, þeminti jo orumà, þiauriai su juo elgtis, taip pat 
nustatyti tokias bausmes. Svarbus ir ðio straipsnio 4 d. formuluojamas 
reikalavimas, kad su þmogumi, be jo þinios ir laisvo sutikimo, negali bûti 
atliekami moksliniai ar medicinos bandymai. 

Konstituciná asmens nelieèiamumo principà galima aiðkinti kaip tei-
siniø, moraliniø priemoniø sistemà, kuriomis garantuojamas asmens au-
tonomiðkumas, jo apsauga nuo nepagrásto valstybës ir kitø asmenø ásiki-
ðimo, nuo neteisëto psichinio ar fizinio poveikio. 

Su ðia teise sietina ir asmens teisë gimti ir mirti pagarboje. Pagarba 
þmogaus gimimui ir mirèiai – du ypaè svarbûs þmogaus teisiø aspektai. 
Pacientø teisiø ir þalos sveikatai atlyginimo (1996 m.) ástatymo 3 str. nu-
rodoma, kad pacientai turi bûti priþiûrimi ir mirti pagarboje. To paties 
straipsnio 5 d. nurodoma, kad pacientams turi bûti suteikiamos mokslu 
pagrástos nuskausminamosios priemonës, kad jie nekentëtø dël savo 
sveikatos sutrikimø.  

Civilinio kodekso 2.25 str. „Teisë á kûno nelieèiamumà ir vientisumà” 
formuluojamos nuostatos, kurios taip pat padeda atskleisti ir Konstituci-
jos 21 str. turiná.  

Su Konstitucijos 21 str. turiniu galima sieti ir kità Naujojo civilinio 
kodekso formuluojamà nuostatà (2.27. str. „Teisë pakeisti lytá”), lei-
dþianèià asmeniui medicininiu bûdu pakeisti lytá, ðias nuostatas turëtø 
detalizuoti specialûs ástatymai.  

Asmens nelieèiamumo principas glaudþiai siejasi ir su priverstinio gy-

                                                 
1 http://www.echr.coe.int/ 

 

2 Plaèiau apie Europos þmogaus teisiø konvencijos 5 straipsnio interpretavimà: Jočienė 
D. Europos þmogaus teisiø konvencijos taikymas uþsienio valstybiø ir Lietuvos Respublikos 
teisëje. Vilnius, 2000; Berger V. Europos þmogaus teisiø teismo jurisprudencija. Vilnius, 
1996. P. 77–151; Þmogaus teisës: Europos Tarybos ir Europos Sàjungos dokumentai. Lietu-
vos þmogaus teisiø centras, 2000. 
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dymo draudimu, iðskyrus ástatymuose nustatytus atvejus, pvz.: priverstinis 
psichikos ligoniø gydymas ir kt. Pacientø teisiø ir þalos sveikatai atlygi-
nimo ástatyme nurodoma, kad pacientas negali bûti gydomas ar jam tei-
kiama kokia kita sveikatos prieþiûra ar slauga prieð jo valià, jeigu Lietu-
vos Respublikos ástatymu nenustatyta kitaip. Nepilnametis pacientas turi 
bûti informuotas apie gydymà ir, jeigu jis pagal savo amþiø ir iðsivystymo 
lygá gali teisingai vertinti savo sveikatos bûklæ ir siûlomà gydymà (apie tai 
sprendþia gydantis gydytojas), nepilnametis taip pat negali bûti gydomas 
prieð jo valià, jeigu Lietuvos Respublikos ástatymu nenustatyta kitaip. 
Gydytojas turi parinkti gydymo metodus, labiausiai atitinkanèius nepil-
nameèio interesus.  

Pagal Pacientø teisiø ir þalos sveikatai atlyginimo ástatymo nuostatas, 
teikiant bûtinàjà (pirmàjà ar skubiàjà) medicinos pagalbà, kuriai yra bû-
tinas paciento ástatyminio atstovo sutikimas, ji gali bûti teikiama ir be 
ástatyminio atstovo sutikimo, jei jo negalima gauti laiku arba ástatyminis 
atstovas atsisako duoti sutikimà, o gydanèio gydytojo ar slaugos darbuo-
tojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento intere-
sus. Apie tai turi bûti paþymima paciento ligos istorijoje. Jeigu paciento 
ástatyminis atstovas atsisako duoti sutikimà gydymui, kuris nëra skubus, o 
gydanèio gydytojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka pa-
ciento interesus, tokiam gydymui sutikimà turi teisæ duoti sveikatos prie-
þiûros ástaigos medicinos etikos komisija ar Lietuvos medicinos etikos 
komitetas (Lietuvos bioetikos komitetas). Á ðià komisijà ar komitetà turi 
kreiptis sveikatos prieþiûros ástaigos administracija ar gydantis gydytojas. 

Paciento sutikimas gydymui reglamentuojamas ir Civilinio kodekso 
6.729 straipsnyje. 

Aiðkindamiesi asmens orumo turiná, turëtume nagrinëti ir Konstitu-
cinio Teismo 1998 m. gruodþio 9 d. nutarimà, kuriame nagrinëjamas mir-
ties bausmës atitikimas Konstitucijai.  

Konstitucinis Teismas ðiame nutarime konstatavo, kad „… ið prigim-
tiniø teisiø tarptautinë bendruomenë iðskiria þmogaus gyvybæ ir orumà. 
Þmogaus gyvybë ir jo orumas sudaro asmenybës vientisumà, reiðkia þmo-
gaus esmæ. Gyvybë ir orumas yra neatimamos þmogaus savybës, todël 
negali bûti traktuojamos atskirai. Prigimtinës þmogaus teisës – tai indivi-
do prigimtinës galimybës, kurios uþtikrina jo þmogiðkàjá orumà socialinio 
gyvenimo srityse. Jos sudaro tà minimumà, atskaitos taðkà, nuo kurio 
plëtojamos ir papildomos visos kitos teisës ir kurios sudaro tarptautinës 
bendruomenës neginèijamai pripaþintas vertybes.  

Taigi þmogaus gyvybë ir orumas, kaip iðreiðkiantys þmogaus vienti-
sumà ir jo nepaprastà esmæ, yra aukðèiau ástatymo. Atsiþvelgiant á tai, 
þmogaus gyvybë ir orumas vertintini kaip ypatingos vertybës. Konstituci-
jos paskirtis tokiu atveju yra uþtikrinti ðiø vertybiø gynimà ir gerbimà. Ðie 
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reikalavimai keliami visø pirma paèiai valstybei”. 
„Orumo samprata pirmiausia siejama su tuo, kaip pats þmogus verti-

na save, koks jo poþiûris á save, o kartu – kaip reiðkiasi jo santykiai su 
aplinkiniais. Orumas yra ne tik savikontrolës forma (kad nenukentëtø 
orumas), bet ir vienas ið bûdø, kuriais þmogus ásisàmonina savo pareigà 
bei atsakomybæ visuomenei. Orumas taip pat reguliuoja asmens ir vi-
suomenës santykius, nes aplinkiniai turi pripaþinti jo asmená, jo teises. 
Taigi þmogaus orumas yra ne tik tai, kaip subjektas save vertina, bet ir 
visuma objektyviø savybiø, kurios apibûdina ðio asmens vertæ visuomenë-
je. Tai gali bûti þmogaus iðsimokslinimas, jo gyvenimo bûdas, dorovinës 
savybës, sugebëjimas bendrauti ir padëti kitiems ir pan. 

Kiekvieno þmogaus orumas turi bûti ginamas nepriklausomai nuo to, 
kokias teisines ar kokybines savybes jis turi1”. 

Visuomenës informavimo ástatyme (priimtame 1996 m., ir ðiuo metu 
galiojanèiame 2000 m. redakcijos) taip pat siekiama apsaugoti asmens 
orumà, ástatymo 13 str. „Asmens teisiø, garbës ir orumo apsauga” nuro-
doma, kad siekiant nepaþeisti asmens teisiø, apsaugoti jo garbæ ir orumà, 
renkant ir vieðai skelbiant informacijà draudþiama: be asmens sutikimo 
filmuoti, fotografuoti ar daryti garso ir vaizdo áraðus jam priklausanèioje 
valdoje; filmuoti, fotografuoti ar daryti garso ir vaizdo áraðus nevieðø 
renginiø metu be organizatoriø, turinèiø teisæ rengti tokius renginius, 
sutikimo; filmuoti ir fotografuoti þmogø ir naudoti jo atvaizdus reklamai 
visuomenës informavimo priemonëse be ðio þmogaus sutikimo. 

Visuomenës informavimo ástatymo 13 str. 1 d. nurodyti draudimai ne-
taikomi renkant informacijà, jei yra pagrindas manyti, kad fiksuojami 
teisës paþeidimai. Uþ 13 str. nustatytø reikalavimø paþeidimà renkant ir 
skelbiant vieðàjà informacijà atsakoma Visuomenës informavimo ir kitø 
ástatymø nustatyta tvarka.  

O Visuomenës informavimo ástatymo 16 str. „Teisë gauti atlyginimà 
uþ padarytà moralinæ ir materialinæ þalà” nurodoma,kad kiekvienas fizi-
nis asmuo, kurio garbæ ir orumà þemina paskelbta tikrovës neatitinkanti 
informacija apie já, turi teisæ pagal ástatymus gauti atlyginimà uþ padarytà 
moralinæ þalà. Pagal Civilinio kodekso 2.24 str. „Asmens garbës ir orumo 
gynimas”, visuomenës informavimo priemonë, paskleidusi asmens repu-
tacijà þeminanèius ir tikrovës neatitinkanèius duomenis, privalo atlyginti 
asmeniui padarytà turtinæ ir neturtinæ þalà tik tais atvejais, kai ji þinojo 
ar turëjo þinoti, jog paskleista informacija neatitinka tikrovës, taip pat 
kai tà informacijà paskelbë jos darbuotojai ar informacija paskleista 
anonimiðkai, o visuomenës informavimo priemonë atsisako nurodyti tà 
informacijà pateikusá asmená. Visais kitais atvejais turtinæ ir neturtinæ 
                                                 

 

1 Pavilonis V. Konstitucijos 21 straipsnio komentaras // Teisës problemos. 1999. Nr. 1–2. 
P. 54. 
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þalà privalo atlyginti duomenis paskleidæs asmuo. Asmuo turi teisæ reika-
lauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, þeminanèius jo garbæ 
ir orumà ir neatitinkanèius tikrovës, taip pat atlyginti tokiø duomenø 
paskleidimu jam padarytà turtinæ ir neturtinæ þalà. Po asmens mirties 
tokià teisæ turi jo sutuoktinis, tëvai ir vaikai, jeigu tikrovës neatitinkanèiø 
duomenø apie mirusájá paskleidimas kartu þemina ir jø garbæ bei orumà. 
Preziumuojama, jog paskleisti duomenys neatitinka tikrovës, kol juos 
paskleidæs asmuo neárodo prieðingai. 

Konstitucijos 21 str. 3 d. nuostatos gali bûti interpretuojamos Euro-
pos Tarybos Konvencijos prieð kankinimà ir kità þiaurø, neþmoniðkà ar 
þeminantá elgesá ir baudimà (1987 m.) kontekste. Ðià Konvencijà Lietuva 
ratifikavo 1998 metais. Konstitucinis Teismas analizavo Europos þmo-
gaus teisiø teismo nagrinëtà bylà Airija prieð Jungtinæ Karalystæ (1978 
m.) ir paþymëjo, kad gali bûti iðskiriami tokie draudþiamo elgesio tipai – 
„kankinimas – sàmoningas neþmoniðkas elgesys, sukeliantis dideles kan-
èias; neþmoniðkas elgesys arba baudimas – dideliø moraliniø ar fiziniø 
kanèiø sukëlimas; þeminantis elgesys arba baudimas – toks elgesys, ku-
riuo tam, kad áþeistø, paþemintø arba palauþtø fiziná ar moraliná pasi-
prieðinimà, aukai siekiama sukelti baimës, sielvarto ar nepilnavertiðkumo 
jausmà. Taèiau „þeminantis” negali bûti interpretuojamas tik kaip nema-
lonus ar nepriimtinas”.  

Visø pirma paþymëtina, kad Konstitucijos 21 str. 3 d., kaip ir tarptau-
tiniai dokumentai, draudimà kankinti, þaloti, þeminti þmogaus orumà, 
þiaurø elgesá ar baudimà sieja visø pirma su valstybës ir tam tikrø jos ins-
titucijø veikla. Vadinasi, tokie draudimai yra nustatyti siekiant apginti 
þmogø nuo neteisëtø valstybës pareigûno ar kito asmens, turinèio valsty-
bës ágaliojimus, veiksmø. Taèiau ne kiekvienas pareigûno elgesys, turintis 
þmogui nemaloniø padariniø, gali bûti pripaþintas neteisëtu. Antai nei-
giamø padariniø ir tam tikru atþvilgiu kentëjimas atsiranda pritaikius 
baudþiamajame ástatyme numatytas ir tarptautinës bendrijos pripaþásta-
mas sankcijas (pvz., laisvës atëmimà, baudà, teisiø apribojimà ir pan.), 
kurios nustato tam tikrus asmens suvarþymus. Jie sudaro bûtinàjá baus-
mës elementà ir dël jø teisëtumo nekyla problemø. Vadinasi, tie atvejai, 
kai, pvz.: sulaikytas átariamasis ar asmuo uþ padarytà nusikaltimà teismo 
nubaudþiamas laisvës atëmimu ir dël to jis patiria tam tikrø nepatogumø 
ar kenèia, negali bûti traktuojami kaip Konstitucijos draudþiamos baus-
mës. 

Ðiuolaikinës medicinos technologijø naujovës verþiasi á þmogaus svei-
katos sritá, sudarydamos ne tik teisines, bet ir svarbias etikos problemas. 
Civilinio kodekso 2.25 str. „Teisë á kûno nelieèiamumà ir vientisumà” 
nurodoma, kad fizinis asmuo nelieèiamas. Be paties asmens (o asmeniui 
esant neveiksniam – be jo atstovo pagal ástatymà) valios ir laisvo sutiki-
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mo, su juo negali bûti atliekami jokie moksliniai, medicinos bandymai ar 
tyrimai. Toks sutikimas turi bûti iðreikðtas raðtu. Atlikti intervencijà á 
þmogaus kûnà, paðalinti jo kûno dalis ar organus galima tik asmeniui 
sutikus. Sutikimas chirurginei operacijai turi bûti iðreikðtas raðtu. Jeigu 
asmuo yra neveiksnus, toká sutikimà gali duoti jo globëjas, taèiau ne-
veiksniam asmeniui kastruoti, sterilizuoti, jo nëðtumui nutraukti, já ope-
ruoti, jo organui paðalinti bûtinas teismo leidimas. Tokio sutikimo nebe-
reikia bûtino reikalingumo atvejais, siekiant iðgelbëti asmens gyvybæ, kai 
jai gresia realus pavojus, o pats asmuo negali iðreikðti savo valios. Asmuo 
raðtu gali nustatyti savo kûno panaudojimo bûdà po mirties, laidojimo 
tvarkà ir bûdà. Þmogaus audiniø ir organø donorystës ir transplantacijos 
tvarkà nustato atskiras ástatymas. Þmogaus kûnas, jo dalys ar organai ir 
audiniai negali bûti komerciniø sandoriø dalyku. Tokie sandoriai yra 
niekiniai. Asmuo, kurio teisë á kûno nelieèiamumà ir vientisumà buvo 
paþeista, turi teisæ reikalauti ið kaltø asmenø atlyginti turtinæ ir neturtinæ 
þalà. 

Ðiuo metu biomedicininius tyrimus reglamentuoja 2000 m. priimtas 
Biomedicininiø tyrimø etikos ástatymas, kuris buvo parengtas atsiþvel-
giant á Europos Tarybos Þmogaus teisiø ir biomedicinos konvencijà. Ði 
Konvencija yra vienas pagrindiniø tarptautiniø dokumentø, reglamen-
tuojanèiø biomedicinius tyrimus. Europos Tarybos þmogaus teisiø ir 
biomedicinos konvencija priimta 1997 m., Lietuva jà pasiraðë, bet nerati-
fikavo. Konvencijoje formuluojamas svarbus konstitucinio lygmens prin-
cipas, kad þmogaus interesai ir gerovë turi bûti svarbesni uþ iðimtinius 
visuomenës ar mokslo interesus (2 str.). Konvencijos 1 str. formuluojant 
jos priëmimo tikslà akcentuojama, kad valstybës turi ginti visø þmoniø 
orumà bei tapatybæ ir uþtikrinti pagarbà, be iðimties kiekvieno asmens 
nelieèiamumui bei kitoms teisëms ir laisvëms taikant biologijos ir medi-
cinos mokslus. Valstybës turi imtis visø teisiniø priemoniø, kad Konven-
cijos nuostatos bûtø veiksmingos.  

Biomediciniai tyrimai – tai sudëtinga medicinos, biologijos mokslo 
sritis, kuriø tikslas patikrinti medicinos mokslo hipotezes ir plëtoti paþi-
nimà apie þmogaus biocheminius, fiziologinius, morfologinius, psicholo-
ginius ir kitus funkcionavimo ypatumus. Biomediciniø tyrimø etikos ásta-
tymas nustato biomedicininiø tyrimø etikos reikalavimus ir principus, 
leidimø atlikti biomedicininius tyrimus iðdavimo tvarkà, biomedicininiø 
tyrimø atlikimo kontrolës tvarkà bei atsakomybæ uþ ðio ástatymo reikala-
vimø paþeidimus. Biomedicininiai tyrimai turi bûti atliekami vadovaujan-
tis principu – þmogaus interesai svarbesni uþ visuomenës ir mokslo inte-
resus. Ði nuostata sutampa su Þmogaus teisiø ir biomedicinos konvenci-
joje nurodytais reikalavimais. Biomedicininius tyrimus reglamentuojant 
Lietuvoje, buvo atsiþvelgta á ðios konvencijos reikalavimus.  

 



IV skyrius 310 

Biomedicininiø tyrimø objektai gali bûti gyvi þmonës ar jø grupës, 
vaisius, audiniai, organai, làstelës bei genetinë medþiaga, þmoniø lavo-
nai, medicinos dokumentai. Gyvi þmonës ar jø grupës ir vaisius biomedi-
cininiø tyrimø objektais gali bûti tik turint tam tikrø neklinikiniø tyrimø 
iðsamius duomenis. Neklinikiniai tyrimai turi bûti atlikti pagal Geros 
laboratorinës praktikos taisykles, kurias tvirtina Sveikatos apsaugos mi-
nisterija. Klinikiniai tyrimai turi bûti atliekami pagal Geros klinikinës 
praktikos taisykles, kurias tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija.  

Geros klinikinës praktikos taisyklës nustato bûtiniausius naujø, ko-
duotø vaistø prospektyviniø tyrimø reikalavimus ir apima Europos Sà-
jungos direktyvos 75/ 318/ EEC nuostatas. Geros klinikinës praktikos 
taisyklës yra patvirtintos Sveikatos apsaugos ministro ir yra svarbus ðià 
sritá reglamentuojantis teisës aktas.  

Klinikiniai tyrimai – tai biomediciniai tyrimai su gyvais þmonëmis, o 
neklinikiniai tyrimai – tyrimai, kuriuose þmonës nëra tyrimo objektai. Su 
þmogaus embrionais leidþiama atlikti tik klinikinius stebëjimus (neinva-
zinius tyrimus). Kiti biomedicininiai tyrimai su þmogaus embrionais, taip 
pat jø kûrimas biomedicininiø tyrimø tikslais yra draudþiami. Su vaisiumi 
leidþiama atlikti tik tuos biomedicininius tyrimus, kuriø numatoma nau-
da tiriamam vaisiui virðija medicininæ rizikà. Þmogø klonuoti draudþia-
ma.  

Biomediciniai tyrimai gali bûti vykdomi tik laikantis tokiø reikalavi-
mø: yra biomedicininiø tyrimø mokslinë ir praktinë vertë; uþtikrinta ti-
riamojo interesø apsauga bei informacijos apie tiriamàjá konfidencialu-
mas; gautas savanoriðkas tiriamojo asmens sutikimas; yra tyrëjo ir bio-
medicininiø tyrimø uþsakovo civilinës atsakomybës draudimas dël gali-
mos þalos tiriamajam; yra Lietuvos bioetikos komiteto ar Regioninio 
biomedicininiø tyrimø etikos komiteto leidimas; to nedraudþia kiti ásta-
tymai.  

Ypaè yra saugomos vadinamøjø paþeidþiamø asmenø, su kuriais bio-
mediciniai tyrimai gali bûti atliekami tik esant papildomiems jø apsaugos 
reikalavimams, teisës. Pagal Biomediciniø tyrimø etikos ástatymo nuosta-
tas paþeidþiami asmenys – tai asmenys, kuriø sutikimui dalyvauti biome-
dicininiame tyrime gali turëti átakos iðorinës aplinkybës.  

Paþeidþiamais asmenimis laikomi: asmenys, turintys psichikos sutri-
kimø, bet galintys duoti sutikimà dalyvauti biomedicininiame tyrime; 
nepilnameèiai; studentai, jei jø dalyvavimas biomedicininiame tyrime 
susijæs su studijomis; asmenys, gyvenantys globos ástaigose; kariai jø tik-
rosios karinës tarnybos metu; sveikatos prieþiûros ástaigø, kuriose atlie-
kamas biomedicininis tyrimas, darbuotojai, pavaldûs tyrëjui.  

Lietuvos bioetikos komitetas motyvuotu sprendimu gali pripaþinti 
(priskirti) paþeidþiamais asmenimis ir kitø asmenø grupes. Biomedicini-
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niai tyrimai negali bûti atliekami su ákalinimo ástaigose ar kitose laisvës 
atëmimo vietose esanèiais asmenimis.  

Paþeidþiamiems asmenims yra taikomos papildomos jø interesø ap-
saugos priemonës.  

Jeigu tiriamasis yra nepilnametis, asmens sutikimà atlikti biomedici-
niná tyrimà duoda abu tëvai ar ástatyminiai nepilnameèio atstovai ir rajo-
no, miesto vaikø teisiø apsaugos tarnyba. Jei nepilnameèio tëvai gyvena 
skyrium, bûtinas vieno ið tëvø ar ástatyminio atstovo ir rajono, miesto 
vaikø teisiø apsaugos tarnybos sutikimas.  

Asmens, serganèio psichikos liga, bet galinèio sàmoningai sutikti da-
lyvauti biomedicininiame tyrime, sutikimà turi patvirtinti du liudytojai ir 
sveikatos prieþiûros ástaigos, kurioje atliekamas biomedicininis tyrimas, 
vadovas. Taip pat turi bûti sveikatos prieþiûros ástaigos Medicinos etikos 
komisijos pritarimas.  

Biomediciniø tyrimø kontrolæ vykdo Lietuvos bioetikos komitetas ir 
Regioniniai biomedicininiø tyrimø etikos komitetai; jie iðduoda leidimus 
biomediciniams tyrimams Lietuvoje. Daugiausia tyrimø atliekama tiriant 
naujø vaistø poveiká ir efektyvumà, leidimai juos vykdyti iðduodami tik 
esant Valstybinës vaistø kontrolës tarnybos teikimui. Ginèus dël leidimo 
vykdyti biomedicinius tyrimus neiðdavimo ar jo panaikinimo tarp biome-
dicinio tyrimo uþsakovo, pagrindinio tyrëjo ir Lietuvos bioetikos komite-
to sprendþia teismas. 

Kadangi biomedicinos tyrimai – sudëtinga teisës sritis, kurioje susi-
kerta þmogaus teisiø ir biomedicinos mokslo vystymo interesai. Europos 
Tarybos Þmogaus teisiø ir biomedicinos konvencija reikalauja, kad Kon-
vencijos dalyvës ásipareigotø ginti visø þmoniø orumà bei tapatybæ ir uþ-
tikrintø pagarbà kiekvieno asmens nelieèiamumui bei kitoms teisëms ir 
pagrindinëms laisvëms taikant biologijos ir medicinos mokslus. Bet kokia 
intervencija á sveikatos sritá, áskaitant ir tyrimus, turi bûti vykdoma lai-
kantis tam tikrø profesiniø ásipareigojimø ir standartø.  

Psichikos sveikatos prieþiûros ástatymo (1995 m.) 18 str. formuluoja-
mi grieþti reikalavimai, atitinkantys Konstitucijos nuostatas, kad Kliniki-
niai eksperimentiniai gydymo metodai, psichochirurgija gali bûti taikomi 
psichikos ligoniams tik gydymo tikslu medicinos etikos komisijai priþiû-
rint, jie gali bûti taikomi tik, jeigu ligonis tai sàmoningai suprato ir davë 
raðtiðkà sutikimà, patvirtintà dviejø liudininkø ir psichiatrijos ástaigos 
vyriausiojo gydytojo, tam turi bûti ir medicinos etikos komisijos pritari-
mas.  

Nors ðiuo metu galima teigti, kad biomedicininiai tyrimai yra teisiðkai 
tinkamai reglamentuoti, taèiau ypaè svarbu yra ðiø teisës nuostatø tin-
kamas ágyvendinimas ir kontrolë, biomedicininiø tyrimø vieðumas. 
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Konstitucijos 22 str. átvirtinta teisë á privataus gyvenimo nelieèiamu-
mà.  

Þmogaus privatus gyvenimas nelieèiamas. Asmens susiraðinëjimas, 
pokalbiai telefonu, telegrafo praneðimai ir kitoks susiþinojimas nelieèia-
mi. Informacija apie privatø asmens gyvenimà gali bûti renkama tik mo-
tyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal ástatymà. Ástatymas ir teismas sau-
go, kad niekas nepatirtø savavaliðko ar neteisëto kiðimosi á jo asmeniná ir 
ðeimyniná gyvenimà, kësinimosi á jo garbæ ir orumà. 

Privatus gyvenimas yra suprantamas kaip kiekvieno asmens sritis, á 
kurià niekas negali be asmens sutikimo ásikiðti. Ði asmens nelieèiama 
sritis, kaip galima spræsti ið Konstitucijos 22 str. 4 d., tai jo asmeninis, 
ðeimyninis gyvenimas, asmens garbë ir orumas. Privati informacija suda-
ro asmens privataus gyvenimo nelieèiamumo turiná. Jai priskiriama ir 
informacija apie asmens sveikatà. 

Konstitucijos 22 str. glaudþiai siejasi ir su Konstitucijos 24 str., regla-
mentuojanèiu asmens bûsto nelieèiamumà ir su Konstitucijos 23 str. apie 
nuosavybës apsaugà. 

Reiktø atkreipti dëmesá á tai, kad Aukðèiausiojo Teismo teismø prak-
tikos apibendrinime, skirtame Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 7 
str., 7(I) str. ir Lietuvos Respublikos visuomenës informavimo ástatymo 
taikymo teismø praktikai, nagrinëjant garbës ir orumo gynimo civilines 
bylas, paþymima, kad privatus gyvenimas apima privatø ðeimos ir namø 
gyvenimà, asmens fizinæ ir psichinæ nelieèiamybæ, asmeniniø faktø slap-
tumà, draudimà be leidimo publikuoti asmenines nuotraukas, draudimà 
skelbti gautà ir surinktà konfidencialià informacijà ir pan1. Taigi Aukð-
èiausiasis Teismas, interpretuodamas anksèiau galiojusio civilinio kodek-
so 7 (I) straipsná atskiria asmens garbæ ir orumà bei þmogaus privataus 
gyvenimo nelieèiamumà kaip du savarankiðkus fizinio asmens gynimo 
objektus. Toks ðiø objektø atskyrimas egzistuoja ir naujajame civiliniame 
kodekse – 2.23 str. „Teisë á privatø gyvenimà ir jo slaptumà”, 2.24 str. – 
„Asmens garbës ir orumo gynimas”.  

Kaip ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnyje, kai kuriuo-
se reikðminguose tarptautiniuose dokumentuose, pvz., JTO Visuotinës 
þmogaus teisiø deklaracijos 12 straipsnyje, asmens garbës ir orumo ap-
sauga átvirtinama kartu su privataus gyvenimo nelieèiamumu: niekas ne-
turi patirti savavaliðko kiðimosi á savo asmeniná ir ðeimos gyvenimà, savo 
bûsto nelieèiamumà, susiraðinëjimo slaptumà, kësinimosi á savo garbæ ir 
orumà; kiekvienas turi teisæ á ástatymo apsaugà nuo tokio kiðimosi arba 

                                                 

 

1 Lietuvos Teismø praktika: apþvalgos, konsultacijos, nutarimai, sprendimai, nutartys : 
civilinë teisë ir civilinis procesas, 1991 01 17 - 2000 06 16/-3asis papild. leid.- Vilnius, 2000. 
P. 335. 
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tokiø kësinimøsi1. Panaðiai ðios teisës interpretuojamos ir JTO Tarptau-
tiniame Pilietiniø ir politiniø teisiø pakto 17 str.2 Europos þmogaus teisiø 
konvencijos 8 straipsnyje, apibrëþiant teisæ á privataus ir ðeimos gyveni-
mo gerbimà (kiekvienas turi teisæ á tai, kad bûtø gerbiamas jo privatus 
gyvenimas, bûsto nelieèiamybë ir susiraðinëjimo slaptumas) atskirai ne-
paminëta asmens garbë ir orumas, bet ir atskiro straipsnio, skirto ðiø ver-
tybiø apsaugai, taipogi nëra. Taigi asmens orumo apsauga turëtø bûti 
traktuojama kaip privataus asmens gyvenimo dalis. Europos Sàjungos 
pagrindiniø teisiø chartijoje teisës klasifikuojamos á atskiras grupes, vie-
na jø – „Orumas “. Ðioje grupëje atskirai formuluojamas 1 straipsnis 
„Þmogaus orumas” – þmogaus orumas yra nepaþeidþiamas; já privalu 
gerbti ir ginti. Tame pat skyriuje yra ir straipsnis, skirtas pagarbai priva-
èiam ir ðeimos gyvenimui (7 str.) : kiekvienas turi teisæ á tai, kad bûtø 
gerbiamas jo arba jos privatus gyvenimas ir ðeimos gyvenimas, bûsto ne-
lieèiamybë ir ryðiai. Asmens duomenø apsaugai tame pat skyriuje skirtas 
atskiras straipsnis3. 

Be to, Europos Tarybos Generalinës Asamblëjos rezoliucijoje 428/1990 
„Dël masinës informacijos priemoniø” yra pateikta tokia asmeninio gy-
venimo samprata – þmogaus teisë gyventi asmeniná gyvenimà apima pri-
vatø, ðeimos ir namø gyvenimà, asmens fizinæ ir psichinæ nelieèiamybæ, 
garbæ ir reputacijà, asmeniniø faktø slaptumà, draudimà be leidimo pub-
likuoti asmeninæ nuotraukà, draudimà skelbti gautà ar surinktà konfi-
dencialià informacijà.  

Taigi, galimo ávairaus asmens garbës ir orumo ir privataus gyvenimo 
teisinio átvirtinimo bûdo, (jø sujungimo ar iðskyrimo á atskirus teisës gi-
namus objektus), manytume, kad vertinant privataus gyvenimo nelieèia-
mumà platesniu aspektu konstitucinëje teisëje, ði teisë galëtø bûti trak-
tuojama ir kaip apimanti asmens garbæ bei orumà. O  ðeimos gyvenimas, 
bûsto nelieèiamumas bei asmens duomenø apsauga gali bûti traktuoja-
mos ir kaip savarankiðkos teisës, nors þvelgiant platesniu aspektu, jos 
patenka á privataus gyvenimo sampratà. 

Privataus gyvenimo nelieèiamumas kaip konstitucinës teisës principas 
susiformavo palyginti neseniai, tai XX a. antrosios pusës principas, nors 
jo iðtakø reikëtø ieðkoti ir ankstesniø amþiø teisës doktrinose. Teisës á 
privatumà istorinës iðtakos siekia hebrajø kultûrà, klasikinæ Graikijà. 
Privataus gyvenimo nelieèiamumà kaip teisës principà pirmiausia buvo 
bandoma apibrëþti moksliniuose straipsniuose. 1890 m. D. Warrenas ir 
Louisas D. Brandeis paskelbë straipsná „Teisë á privatumà” („The Right 

                                                 
1 Þmogaus teisës: Jungtiniø Tautø dokumentai.Vilnius. 2000., p. 12. 
2 Ibid. p. 25. 

 

3 Þmogaus teisës: Europos Tarybos ir Europos Sàjungos dokumentai. Vilnius 2000. P. 
128–129. 
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to Privacy”), kuriame apibrëþë ðià teisæ kaip teisæ bûti paliktam vienam 
(right to be alone). Straipsnio autoriai asmens teisæ á privataus gyvenimo 
nelieèiamumà gynë nuo nepagrásto kitø asmenø – draugø, kaimynø, 
darbdaviø, þurnalistø ir kt. – kiðimosi. Ðio straipsnio átaka JAV teisës 
doktrinai buvo labai didelë, teismai pradëjo priimti nagrinëti ieðkinius 
dël nepagrásto kiðimosi á asmeniná gyvenimà (intrusion), vieðo privaèiø 
faktø atskleidimo (public disclousure of private facts), klaidinanèiø faktø 
pateikimo (false light) ir pasisavinimo (appropriation)1.  

Privataus gyvenimo nelieèiamumà, t.y. asmens privatumà labai sunku 
vienareikðmiðkai apibrëþti. Kai kurie autoriai iðskiria tokias asmens pri-
vatumo sritis:  

1) privatumas informacijos srityje, kuri apima taisykles, pagal kurias 
asmeninio pobûdþio informacija gali bûti renkama ir tvarkoma, tai 
apima finansinio pobûdþio ir medicininio pobûdþio informacijà;  

2) asmens fiziná privatumà, kuris apsaugo asmená nuo tokiø procedû-
rø kaip prieð asmens valià vykdomø asmens apþiûrø, priverstinis 
narkotikø testavimas ir pan.;  

3) komunikacijø susiþinojimo privatumas, kuris apima koresponden-
cijos, telefoniniø pokalbiø, kompiuterinio paðto ir kt. saugumà ir 
privatumà;  

4) teritoriná privatumà, kuris apima apribojimus skverbtis á namø ir 
kità aplinkà, pavyzdþiui, darbo vietà ar vieðà aplinkà2. 

Svarbi asmens privataus gyvenimo dalis – tai asmens ðeimos gyveni-
mas ir jo nelieèiamumas. Civilinio kodekso 3.5. str. „Ðeimos teisiø ágy-
vendinimas ir gynimas” numatyta, kad asmenys savo nuoþiûra ágyvendina 
ðeimos teises ir nevarþomai jomis naudojasi, taip pat ir teise á ðeimos tei-
siø gynybà. Ðio straipsnio 2 d. numatyta, kad ágyvendindami ðeimos teises 
ir vykdydami ðeimos pareigas, asmenys privalo laikytis ástatymø, gerbti 
bendro gyvenimo taisykles, geros moralës principus ir veikti sàþiningai. 
Ðio str. 3 d. nurodoma, kad draudþiama piktnaudþiauti ðeimos teisëmis, 
t.y. draudþiama jas ágyvendinti tokiu bûdu ir priemonëmis, kurios paþeis-
tø ar varþytø kitø asmenø teises ar ástatymø saugomus interesus ar darytø 
þalà kitiems asmenims. Jeigu asmuo piktnaudþiauja ðeimos teise, teismas 
gali atsisakyti já ginti.  

Svarbi ðeimos gyvenimo dalis yra laisvas santuokos sudarymas. Kons-
titucijos 38 str. konstatuojama, kad santuoka yra sudaroma laisvu vyro ir 
moters susitarimu. Civilinio kodekso 3.7 str. „Santuokos samprata” nu-
matyta, kad santuoka yra ástatymø nustatyta tvarka áformintas savanorið-

                                                 
1 Alderman E. and Kennedy C. The Right to Privacy. Published by Alfred A. Knopf, Inc. 

New York, 1995. 

 

2 Privacy and Human Rights 1999. An international survey of privacy laws and deve-
lopments. Electronic Privacy information center Washington, DC. USA, p. 5.) 
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kas vyro ir moters susitarimas sukurti ðeimos teisinius santykius. Santuo-
ka sudaroma laisva moters ir vyro valia. Sudaræ santuokà, sutuoktiniai 
sukuria ðeimos santykius. Civilinio kodekso 3.11 str. „Draudimas tuoktis 
tos paèios lyties asmenims” nurodoma, kad santuokà leidþiama sudaryti 
tik su skirtingos lyties asmeniu. Civilinis kodeksas pripaþásta partnerystës 
santykius tik tarp skirtingø lyèiø asmenø; kodekso VI d. XV skyrius yra 
skirtas bendram gyvenimui neáregistravus santuokos reglamentuoti. 

Privataus gyvenimo samprata apima ir asmens teisæ á vardà ir jo gy-
nimà. Civilinio kodekso 2.20 str. numatyta, kad kiekvienas fizinis asmuo 
turi teisæ á vardà. Teisë á vardà apima teisæ á pavardæ, vardà (vardus) ir 
pseudonimà. Neleidþiama ágyti teisiø ir pareigø prisidengiant kito as-
mens vardu. Kodekso 2.21 str. reglamentuojamas teisës á vardà gynimas, 
o 2.22 str. „Teisë á atvaizdà” reglamentuojamas asmens atvaizdo gynimas 
ir numatyta, kad fizinio asmens nuotrauka (jos dalis), portretas ar kitoks 
atvaizdas gali bûti atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdi-
nami, taip pat pats asmuo gali bûti fotografuojamas tik jam sutikus. Po 
asmens mirties toká sutikimà gali duoti jo sutuoktinis, tëvai ar vaikai.  

Ðiuo metu daug Lietuvos ástatymø nuostatø nemaþai dëmesio skiria 
asmens privataus gyvenimo apsaugai, ypaè informacijai apie asmens pri-
vatø gyvenimà. Tai 1996 m. priimtas ir galiojantis 2000 m. redakcijos Vi-
suomenës informavimo ástatymas, Asmens duomenø teisinës apsaugos 
ástatymas, kuris buvo priimtas 1998 m. ir ðiuo metu galioja 2000 m. re-
dakcijos, ir kt.  

Ástatymai nevienodai traktuoja asmenø privataus gyvenimo apsaugà 
tais atvejais, kai apie vieðo asmens privatø gyvenimà yra skelbiamos þi-
nios, turinèios átakos visuomenei.  

Civilinio kodekso 2.24 str. „Asmens garbës ir orumo gynimas” 6 d. 
nurodoma, kad asmuo, paskleidæs tikrovës neatitinkanèius duomenis 
apie vieðà asmená bei jo valstybinæ ar visuomeninæ veiklà, jeigu jis árodo, 
kad veikë sàþiningai siekdamas supaþindinti visuomenæ su tuo asmeniu ir 
jo veikla, yra atleidþiamas nuo civilinës atsakomybës. Visuomenës infor-
mavimo ástatyme taip pat yra nuostata, kad informacija apie vieðo as-
mens (valstybës politikø, valstybës tarnautojø, politiniø partijø ir visuo-
meniniø organizacijø vadovø bei kitø visuomeninëje ir politinëje veikloje 
dalyvaujanèiø asmenø) privatø gyvenimà gali bûti skelbiama be jo suti-
kimo, jeigu ði informacija atskleidþia visuomeninæ reikðmæ turinèias ðio 
asmens privataus gyvenimo aplinkybes ar asmenines savybes. 

Nors Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas nëra pareiðkæs nuomonës dël 
naujai galiojanèio civilinio kodekso minëto straipsnio , taèiau ir ankstes-
niojo civilinio kodekso normø interpretavimas gali padëti iðsiaiðkinti kai 
kurias svarbias informacijos apie vieðuosius asmenis skleidimo nuostatas. 
Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo teismø praktikos apibendrinime skirtame 
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Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 7 str., 7(I) str. ir Lietuvos Res-
publikos visuomenës informavimo ástatymo taikymo teismø praktikai, 
nagrinëjant garbës ir orumo gynimo civilines bylas1, paþymima, kad nei 
vienas teisinis aktas konkreèiai neapibrëþia vieðøjø asmenø rato, asmens 
priskyrimo vieðøjø asmenø kategorijai klausimà teismas turëtø spræsti 
kiekvienu atveju individualiai, atsiþvelgdamas á Visuomenës informavi-
mo ástatymo nuostatas. Vieðaisiais asmenimis laikytini valstybës ir savi-
valdybës politikai, „A” lygio valdininkai, aukðti „B” lygio valdininkai ir 
pareigûnai, politiniø partijø ir visuomeniniø organizacijø vadovai ir kiti 
visuomenëje bei politinëje veikloje dalyvaujantys asmenys. Lietuvos 
Aukðèiausiojo Teismo nuomone vieðais asmenimis laikytini ir kiti visuo-
meninëje veikloje dalyvaujantys asmenys – dalyvaujantys ávairiose vi-
suomeninëse organizacijose, fonduose ir judëjimuose bei þinomi asme-
nys, átakojantys visuomeniná gyvenimà, – þinomi menininkai, sportinin-
kai, þurnalistai, kitø profesijø atstovai. Ástatyminës tam tikro pareigûno 
asmens nelieèiamumo garantijos nelaikytinos draudimu informuoti apie 
jo gyvenimà. Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas pabrëþia, kad vieðøjø as-
menø privataus gyvenimo ribos saugomos skirtinga apimtimi, kadangi 
teisëtas visuomenës interesas þinoti apie atskiro vieðojo asmens privatø 
gyvenimà priklauso nuo ðio asmens átakos visuomenei ir kiekvieno vieðo-
jo asmens atþvilgiu yra skirtingas, nustatydami vieðojo asmens privataus 
gyvenimo apsaugos ribas, teismai turëtø atsiþvelgti á visuomeninio ir poli-
tinio gyvenimo situacijà, asmenø átakingumà visuomenës bûklei ir Euro-
pos þmogaus teisiø teismo praktikà. Vieðojo asmens ieðkinys gali bûti 
tenkinamas árodþius, jog informacija paskelbta apie visuomeninës reikð-
mës neturinèias vieðojo asmens privataus gyvenimo aplinkybes ar asmens 
savybes be jo sutikimo. 

Toks skirtingas poþiûris á vieðà ir privatø asmená privataus gyvenimo 
apsaugos poþiûriu galëtø kelti abejoniø dël galimo neatitikimo Konstitu-
cijos nuostatoms, kadangi Konstitucijoje yra ginamas visø asmenø priva-
tus gyvenimas, jø nediferencijuojant, taèiau akivaizdu, kad vieðo asmens 
privataus gyvenimo apsauga turi bûti derinama ir su visuomenës teise 
þinoti, ir ypaè tais atvejais, kai vieðo asmens veiksmai turi visuomeninæ 
reikðmæ ir gali átakoti visuomenei reikðmingø sprendimø priëmimà.  

Teisë á privataus gyvenimo apsaugà nëra absoliuti, t.y. nepriskiriama 
toms þmogaus teisëms, kurios negali bûti ribojamos, kaip teisë á gyvybæ 
ar draudimas asmená kankinti, su juo elgtis neþmoniðkai, þeminant jo 
orumà, ir gali bûti ástatymø numatytais atvejais ribojama.  

                                                 

 

1 Lietuvos Teismø praktika: apþvalgos, konsultacijos, nutarimai, sprendimai, nutartys : 
civilinë teisë ir civilinis procesas, 1991 01 17 - 2000 06 16/ 3asis papild. leid.- Vilnius, 2000, p. 
387. 
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Privataus gyvenimo apsauga glaudþiai siejasi su teise á informacijà, ir 
ypaè teise paskleisi informacijà apie asmená kompromituojanèià infor-
macijà. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymo 52 str. 2 d. komp-
romituojanèia (kandidatà) informacija pripaþástama tokia medþiaga, ku-
ria siekiama paveikti rinkëjus, kad ðie nebalsuotø uþ konkretø kandidatà, 
ir kurioje praneðama kandidatà neigiamai apibûdinanti þinia. Visuome-
nës informavimo priemonëse paskelbta nuomonë (skirtingai nuo þinios, 
nuomonei netaikomi tiesos kriterijai) apie kandidatà, taip pat ir neigia-
ma nepripaþástama kompromituojanèia medþiaga ir nesuteikia kandida-
tui teisës reikalauti paskelbti atsakomàjà medþiagà. 

Nagrinëjant asmens privataus gyvenimo apsaugos klausimus, ypaè 
svarbu Europos þmogaus teisiø konvencijos 8 ir 10 str. ir jø interpretacija 
Europos þmogaus teisiø teismo sprendimuose.  

Konvencijos 8 str. „Teisë á privataus ir ðeimos gyvenimo gerbimà” nu-
rodoma, kad kiekvienas turi teisæ á tai, kad bûtø gerbiamas jo privatus ir 
ðeimos gyvenimas, bûsto nelieèiamumas ir susiraðinëjimo slaptumas. 
Valstybës institucijos neturi teisës apriboti naudojimosi ðiomis teisëmis, 
iðskyrus ástatymø nustatytus atvejus ir kai tai bûtina demokratinëje vi-
suomenëje valstybës saugumo, visuomenës apsaugos ar ðalies ekonomi-
nës gerovës interesams siekiant uþkirsti kelià vieðosios tvarkos paþeidi-
mams ar nusikaltimams, taip pat bûtina þmoniø sveikatai ar moralei arba 
kitø asmenø teisëms ir laisvëms apsaugoti.  

Konvencijos 10 str. „Saviraiðkos laisvë” numatyta, kad kiekvienas turi 
teisæ á saviraiðkos laisvæ. Ði teisë apima laisvæ turëti savo nuomonæ, gauti 
bei skleisti informacijà ir idëjas valdþios institucijø netrukdomam ir ne-
paisant valstybës sienø. Ðis str. netrukdo valstybëms licencijuoti radijo, 
televizijos ar kino ástaigø. Naudojimasis ðiomis laisvëmis, kadangi tai yra 
susijæ ir su pareigomis bei atsakomybe, gali bûti priklausomas nuo tam 
tikrø formalumø, sàlygø, apribojimø ar sankcijø, kurias nustato ástatymas 
ir kurios demokratinëje visuomenëje yra bûtinos dël valstybës saugumo, 
teritorinio vientisumo ar visuomenës apsaugos,siekiant uþkirsti kelià vie-
ðosios tvarkos paþeidimams ar nusikaltimams, apsaugoti þmoniø sveikatà 
ar moralæ, taip pat kitø asmenø garbæ ar teises, uþkirsti kelià áslaptintos 
informacijos atskleidimui arba uþtikrinti teisminës valdþios autoritetà ir 
beðaliðkumà1.  

Vienoje ið bylø (Lingensas prieš Austriją) Europos þmogaus teisiø tei-
smas yra pareiðkæs, kad leistinos politiko kritikos ribos yra daug plates-
nës negu paprasto mirtingojo: nepaisant to, kad politikas taip pat naudo-
jasi Konvencijos 10 str. 2 d. apsauga, jo reputacijos apsauga turi bûti su-
derinta su laisvos diskusijos politiniais klausimais interesais2. Kitoje bylo-
                                                 

1 Þmogaus teisës. Europos Tarybos ir Europos Sàjungos dokumentai. Vilnius, 2000. P. 13. 
2 Berger V. Europos þmogaus teisiø teismo jurisprudencija. Vilnius, 1997. P. 478–480. 
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je (Castellsas prieš Ispaniją) Teismas yra paþymëjæs, kad leistinos kritikos 
ribos yra platesnës vyriausybei negu paprastam mirtingajam ar net politi-
kui1. 

O byloje Fressoz ir Roire prieš Prancūziją2 Europos þmogaus teisiø tei-
smas patvirtino, kad Konvencijos 10 str. gina þurnalistø teises skelbti 
informacijà, turinèià vieðà interesà, jeigu jie veikia gera valia, remiasi 
faktais ir pateikia patikimà ir tikslià informacijà sutinkamai su þurnalisti-
kos etika.  

Taigi nors Europos þmogaus teisiø konvencija ir neriboja vieðojo as-
mens privataus gyvenimo apsaugos, ko nëra ir Konstitucijos 22 str., ta-
èiau teisës skelbti informacijà apie tokiø asmenø privatø gyvenimà po-
þiûriu (Konvencijos 10 str.), jø apsauga nelygi kitø asmenø privataus gy-
venimo teisiø apsaugai.  

Klaidinga bûtø teigti, kad vieðieji asmenys neturi teisës á privataus gy-
venimo apsaugà, taèiau informacija apie jø privatø gyvenimà, jeigu ji yra 
susijusi su teisëtu visuomenës interesu þinoti visuomeninæ reikðmæ turin-
èias privataus asmens gyvenimo aplinkybes, gali bûti paskelbta visuome-
nës informavimo priemonëse ir nëra traktuojama kaip tokiø asmenø tei-
siø paþeidimas ir Europos þmogaus teisiø konvencijos poþiûriu.  

Konstitucijos 22 str. 2 d. formuluojama grieþta nuostata, kad asmens 
susiraðinëjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo praneðimai ir kitoks susiþi-
nojimas nelieèiami. Ði Konstitucijos nuostata gali bûti interpretuojama 
atsiþvelgiant á ástatymuose nustatytus atskirus atvejus, kai tokia teisë gali 
bûti ribojama. Operatyvinës veiklos ástatymo 7 str. 2 d. nuostatos formu-
luoja sàlygas, kurioms esant, operatyvinës veiklos subjektai gali kontro-
liuoti paðto siuntas ir elektros ryðius bei asmens susiraðinëjimà, telegrafo 
ir kitus praneðimus, klausytis telefoniniø pokalbiø ir daryti jø áraðus. Ðio 
ástatymo 10 str. formuluojamos sàlygos, kurioms esant, operatyvinës 
veiklos subjektai gali ir slapta apþiûrëti gyvenamàsias patalpas, naudoti 
specialià technikà.  

Baudþiamojo proceso normos taip pat reglamentuoja asmens susira-
ðinëjimo, telefoniniø pokalbiø ir telegrafiniø praneðimø slaptumà ir ga-
limybes ðias teises riboti. 

Svarbi yra ir Konstitucijos 22 str. 3 d., kurioje nurodoma, kad infor-
macija apie privatø asmens gyvenimà gali bûti renkama tik motyvuotu 
teismo sprendimu ir tik pagal ástatymà. Ðià Konstitucijos nuostatà reikë-
tø interpretuoti kaip galimybæ rinkti informacijà apie asmens privatø 
gyvenimà be jo sutikimo tik tokià galimybæ reglamentavus ástatymu ar 
teismo sprendimu.  

                                                 
1 Ibid. P. 481–484. 

 

2 Eur. Court H. R. Fressoz and Roire judgment of 21 January 1999 (par. 50) Reports of 
Judgments and Decisions 1999–I. 
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Asmens duomenø teisinës apsaugos ástatyme, priimtame 1996 m. ir 
ðiuo metu galiojanèiame 2000 m. redakcijos, taip pat nurodoma, kad ðio 
ástatymo tikslas – ginti þmogaus privataus gyvenimo nelieèiamumo teisæ 
ryðium su asmens duomenø tvarkymu ir sudaryti sàlygas laisvam asmens 
duomenø judëjimui. Ástatymas reglamentuoja santykius, kurie atsiranda 
tvarkant asmens duomenis automatiniu bûdu, taip pat neautomatiniu 
bûdu tvarkant asmens duomenø susistemintas rinkmenas: sàraðus, karto-
tekas, bylas, sàvadus. Ástatymas nustato fiziniø asmenø kaip duomenø 
subjektø teises, ðiø teisiø apsaugos tvarkà, juridiniø ir fiziniø asmenø 
(taip pat ámoniø, neturinèiø juridinio asmens teisiø) teises, pareigas ir 
atsakomybæ tvarkant asmens duomenis.  

Asmens duomenys ðiame ástatyme suprantami kaip bet kuri informa-
cija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenø subjektu, kurio tapatybë yra 
þinoma arba gali bûti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant 
tokiais duomenimis, kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui bû-
dingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultûrinio ar socia-
linio pobûdþio poþymiai. Asmens duomenø teisinës apsaugos ástatyme 
atskirai aptariama ir ypatingø asmens duomenø sàvoka ir jø tvarkymo 
sàlygos. Prie ypatingø asmens duomenø priskiriami duomenys apie as-
mens rasinæ ir etninæ kilmæ, politinius, religinius, filosofinius ar kitus 
ásitikinimus, sveikatà, teistumà ir kt. 

Nemaþa dalis informacijos apie asmens privatø gyvenimà, kaupiama 
sveikatos prieþiûros tikslais. Pacientø teisiø ir þalos sveikatai atlyginimo 
ástatymo 10 str. „Privataus gyvenimo nelieèiamumas” nurodoma, kad 
pacientø privatus gyvenimas yra nelieèiamas. Informacija apie pacientø 
gyvenimo faktus gali bûti renkama ligos istorijai pacientams sutikus ir jei, 
gydanèio gydytojo nuomone, tai yra bûtina ligai diagnozuoti, jai gydyti ar 
pacientui slaugyti. Visa informacija apie paciento sveikatos bûklæ, diag-
nozæ, prognozes ir gydymà, taip pat visa kita asmeninio pobûdþio infor-
macija apie pacientà turi bûti konfidenciali net ir po paciento mirties. 
Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarkà nustato Lietuvos 
Respublikos ástatymai ir Sveikatos apsaugos ministerijos teisës aktai. 
Konfidenciali informacija gali bûti suteikta kitiems asmenims tik turint 
raðtiðkà paciento sutikimà arba jei tai numato ðis ir kiti Lietuvos Respub-
likos ástatymai. Sutikimas nëra bûtinas, jei informacija yra suteikiama 
asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atlie-
kantiems pacientø sveikatos ekspertizæ, taip pat institucijoms, kurioms 
Lietuvos Respublikos ástatymai suteikia teisæ kontroliuoti sveikatos prie-
þiûros veiklà. 

Kituose sveikatos sistemà reglamentuojanèiuose ástatymuose, pvz.: 
Psichikos sveikatos prieþiûros, Þmogaus audiniø ir organø transplantaci-

 



IV skyrius 320 

jos ástatymuose ir kt., taip pat formuluojamos nuostatos, apsauganèios 
asmens sveikatos paslaptá. 

Sveikatos sistemos ástatymo 140 str. numatoma, kad asmenys paþeidæ 
asmens sveikatos informacijos konfidencialumà, privalo atlyginti asme-
niui padarytà þalà, kurios dydis negali virðyti 500 minimaliø mënesiniø 
atlyginimø; þalos dydá nustato teismas.  

Asmens sveikatos konfidencialumas yra svarbi asmens privataus gy-
venimo dalis. Ðio principo paþeidimas traktuojamas ir kaip Europos 
þmogaus teisiø konvencijos 8 str. paþeidimas. Europos þmogaus teisiø 
konvencijos 8 str., kuris reglamentuoja teisës á privataus ir ðeimos gyve-
nimo apsaugà ir kai kuriuos galimus ðios teisës ribojimus, ði teisë supran-
tama ganëtinai plaèiai ir apima ávairias asmens gyvenimo aplinkybes, 
kurios turi bûti saugomos nuo savavaliðko valstybës valdþios institucijø ar 
kitø asmenø ásikiðimo. Spræsdamas bylà M.S. prieð Ðvedijà1, Europos 
Þmogaus Teisiø Teismas pabrëþë, kad sveikatos informacijos konfiden-
cialumas yra esminis visø Europos þmogaus teisiø konvencijà pasiraðiu-
siø valstybiø teisës sistemos principas, ir ne tik pacientø teisiø poþiûriu – 
jo turi laikytis visi sveikatos sistemos darbuotojai. Valstybiø nacionalinë 
teisë privalo uþtikrinti ðiø reikalavimø ágyvendinimà. 

Kai kurie Lietuvos Respublikos ástatymai numato galimybes rinkti in-
formacijà apie asmens privatø gyvenimà ir be jo sutikimo, pvz.: Operaty-
vinës veiklos ástatymas. 

Operatyvinës veiklos ástatyme numatyta, kad Operatyviniais veiks-
mais gautà informacijà draudþiama naudoti ne tiems tikslams, kuriems 
pasiekti jie buvo taikomi. Deja, ástatymas nenumato atsakomybës, kuri 
turëtø kilti tais atvejais, kai tokia informacija buvo panaudota kitais tiks-
lais. Ástatymas tik numato atsakomybës pagrindus tais atvejais, kai buvo 
paþeistas slaptøjø operatyvinës veiklos dalyviø konfidencialumas. Þmo-
gaus teisiø apsaugos poþiûriu svarbi yra Operatyvinës veiklos ástatymo 13 
str. 3 d. nuostata, jeigu teismo procese atskleidþiama specialia technika 
gauta informacija apie asmená, asmuo turi teisæ apskøsti ir neigti jà, 
remdamasis tuo, kad informacija buvo gauta neteisëtai. Ðiuo atveju tei-
smas turi teisæ atskleisti motyvuoto teikimo sankcijai gauti iðtraukas, ku-
rios árodo sankcijos teisëtumà.  

Interpretuojant Konstitucijos 22 str. 2 ir 4 d., kad asmens susiraðinë-
jimas, pokalbiai telefonu, telegrafo praneðimai ir kitoks susiþinojimas 
nelieèiami; ástatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtø savavaliðko ir 
neteisëto kiðimosi á jo asmeniná ir ðeimyniná gyvenimà, kësinimosi á jo 
garbæ ir orumà; svarbus yra Konstitucinio Teismo 2000 m. geguþës 8 d. 
nutarime iðsakytas poþiûris, kad nusikalstamai veikai netaikomas þmo-
                                                 

 

1 M.S. prieš Švediją. 1997 m. rugpjûèio 27 d. (http://www.echr.coe.int). Europos þmogaus 
teisiø teismo sprendimai. I dalis. Vilnius, 2000. P. 202-222. 

http://www.echr.coe.int)/
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gaus privataus gyvenimo apsaugos principas. Ðiame nutarime Konstitu-
cinis Teismas suformulavo tikëtino privatumo koncepcijà, pagal kurià: 
„Privataus gyvenimo teisinë samprata siejama su asmens bûsena, kai as-
muo gali tikëtis privatumo, su jo teisëtais privataus gyvenimo lûkesèiais 
Jei asmuo atlieka vieðo pobûdþio veikas ir tà supranta arba turi ir gali 
suprasti, nors ir savo namuose ar kitose privaèiose valdose, tai tokios 
vieðo pobûdþio veikos nebus apsaugos objektas pagal Konstitucijos 22 ir 
Konvencijos 8 str., ir asmuo negali tikëtis privatumo”. Ðiame nutarime 
Konstitucinis Teismas interpretavo ir Europos þmogaus teisiø konvenci-
jos nuostatas. Tame paèiame nutarime Konstitucinis Teismas suformula-
vo svarbias nuostatas, kad „… átariamas nusikaltimo darymu asmuo pats 
atsisako nuo teisës á privatø gyvenimà ta apimtimi, kuria nulemia jo da-
romas nusikaltimas … Þmogaus privataus gyvenimo ribos baigiasi tada, 
kai jis nusikalstamais veiksmais paþeidþia teisës saugomus interesus”. 

Taigi Konstitucijos 22 str. 4 d., kurioje numatyta, kad ástatymas ir tei-
smas saugo, kad niekas nepatirtø savavaliðko ar neteisëto kiðimosi á as-
mens asmeniná ir ðeimyniná gyvenimà, kësinimosi á jo garbæ ir orumà ne-
reikëtø suprasti kaip absoliutaus draudimo kai kuriais atvejais riboti as-
mens privataus gyvenimo nelieèiamumà. Konstitucija yra vientisas aktas, 
ir jos nuostatos turëtø bûti suprantamos integruotai. Ðiuo poþiûriu svarbi 
yra Konstitucijos 28 str. nuostata, kad ágyvendindamas savo teises ir nau-
dodamasis savo laisvëmis, þmogus privalo laikytis Konstitucijos ir ástaty-
mø, nevarþyti kitø þmoniø teisiø ir laisviø.  

Konstitucijos 23 str. átvirtinta teisë á nuosavybës nelieèiamumà yra 
priskirtina vienai svarbiausiø þmogaus teisiø. Konstitucijoje nurodoma, 
kad nuosavybë nelieèiama. Nuosavybës teises saugo ástatymai. Nuosavy-
bë gali bûti paimama tik ástatymo nustatyta tvarka visuomenës porei-
kiams ir teisingai atlyginama. 

Teisë á nuosavybës nelieèiamumà yra plaèiai interpretuojama Konsti-
tucinio Teismo nutarimuose. 1993 m. gruodþio 13 d. nutarime Konstitu-
cinis Teismas interpretuoja nuosavybës nelieèiamumà, kaip „… savinin-
ko, kaip subjektiniø teisiø á turtà turëtojo, teisæ reikalauti, kad kiti asme-
nys nepaþeistø jo teisiø, taip pat valstybës pareigà ginti ir saugoti nuosa-
vybæ nuo neteisëto kësinimosi á jà”. 

Nuosavybës nelieèiamumas yra ypaè svarbus civilinës teisës civiliniø 
teisiniø santykiø teisinio reguliavimo principas. Asmens teisë á nuosavybæ 
yra plaèiai interpretuojama studijuojant civilinæ teisæ. Ypaè svarbu, kaip 
ir kokiu bûdu gali bûti nusavinamas privaèios nuosavybës teise esantis 
objektas. Nagrinëjant ðá klausimà, ypaè svarbi Konstitucinio Teismo 
nuomonë, iðsakyta jau minëtame 1993 m. gruodþio 13 d. nutarime, kad 
„… nuosavybës teisiø gynimas teisinëmis priemonëmis suponuoja ir ati-
tinkamas tokio gynimo ribas, nes teisë visais visuomeniniø santykiø regu-
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liavimo atvejais turi apibrëþtas galiojimo ribas”. Konstitucinis Teismas 
paþymi, kad „nuosavybës nelieèiamumas reiðkia savininko, kaip subjekti-
niø teisiø á turtà turëtojo, teisæ reikalauti, kad kiti asmenys nepaþeistø jo 
teisiø, taip pat valstybës pareigà ginti ir saugoti nuosavybæ nuo neteisëto 
kësinimosi á jà”; „….nei Konstitucija, nei galiojanti kitø ástatymø sistema, 
nei visuotinai pripaþintos tarptautinës teisës normos nepaneigia galimy-
bës ástatymais nustatytomis sàlygomis ir tvarka nusavinti turtà arba apri-
boti jo valdymà, naudojimà ar disponavimà juo”. Nuosavybës teisës ir 
baudþiamosios teisës priemonëmis ginamas objektas. 

Konstitucijos 24 str. átvirtintas asmens bûsto nelieèiamumas yra svar-
bi þmogaus teisë, kurios interpretavimas glaudþiai susipina su privataus 
gyvenimo nelieèiamumu. Konstitucijos 24 str. numatyta, kad þmogaus 
bûstas nelieèiamas. Be gyventojo sutikimo áeiti á bûstà neleidþiama ki-
taip, kaip tik teismo sprendimu arba ástatymo nustatyta tvarka tada, kai 
reikia garantuoti vieðàjà tvarkà, sulaikyti nusikaltëlá, gelbëti þmogaus 
gyvybæ, sveikatà ar turtà. 

Konstitucijos 24 str. 2 d. iðdëstytos sàlygos, kai be asmens sutikimo 
galima áeiti á jo bûstà. Toká leidimà gali duoti teismas arba ástatymas gali 
numatyti tokià galimybæ, taèiau tik tais atvejais, kai reikia garantuoti vie-
ðàjà tvarkà, sulaikyti nusikaltëlá, gelbëti þmogaus gyvybæ, sveikatà ar tur-
tà. Jeigu ástatymas nustatytø kitokius pagrindus, jie galëtø bûti traktuo-
jami kaip prieðtaraujantys Konstitucijai.  

Ðiai þmogaus teisei interpretuoti svarbu Operatyvinës veiklos, Polici-
jos, Policijos veiklos, Valstybës Saugumo departamento, Baudþiamojo 
proceso kodekso ir kai kuriø kitø ástatymø nuostatos.  

Operatyvinës veiklos ástatymo 7 str. numatyta operatyvinës veiklos 
subjektams teisë slapta apþiûrëti gyvenamàsias patalpas; tokià teisæ sank-
cionuoja teisëjai. 

 Konstitucijos 25 str., yra skirtas saviraiðkos laisvei, jame plaèiai reg-
lamentuojama informacijos laisvë , kuri apima laisvæ turëti ásitikinimus ir 
juos reikðti, teisæ ieðkoti, gauti ir skleisti informacijà bei idëjas, spaudos 
ir kitø informacijos priemoniø laisvæ. Su ðia konstitucine teise siejasi ir 
Konstitucijos 44 str. formuluojamas masinës informacijos cenzûros drau-
dimas ir draudimas monopolizuoti masinës informacijos priemones. Sa-
viraiðkos laisvë yra reglamentuojama ir Europos þmogaus teisiø konven-
cijos 10 str.  

Konstitucijos 25 str. 1 d. formuluojamas bendras principas, kad þmo-
gus turi teisæ turëti savo ásitikinimus ir juos laisvai reikðti. Ðio str. 2 d. 
nustatoma, kad þmogui neturi bûti kliudoma ieðkoti, gauti ir skleisti in-
formacijà bei idëjas. Ðiose konstitucinëse nuostatose saviraiðkos laisvë ir 
teisë á informacijà deklaruojama be jokiø apribojimø, taèiau ðio Konsti-
tucijos str. 3 d. formuluojami apribojimai laisvei reikðti ásitikinimus, gauti 

 



Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas Lietuvos Respublikos konstitucinėje teisėje  323

ir skleisti informacijà nustatant, kad tai gali bûti ribojama tik 1) ástatymu 
ir 2) jei tai bûtina apsaugoti þmogaus sveikatai, garbei ir orumui, priva-
èiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai. O ðio Konsti-
tucijos straipsnio 4 d. teigiama, kad laisvë reikðti ásitikinimus ir skleisti 
informacijà nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinës, rasinës 
ar socialinës neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, 
ðmeiþtu ir dezinformacija. Ðios Konstitucijos nuostatos ir juose formu-
luojami apribojimai koreliuojasi su Europos þmogaus teisiø konvencijos 
10 str. formuluojamais saviraiðkos laisvës apribojimais, taèiau Konstituci-
jos nuostatose nëra suformuluoto draudimo riboti saviraiðkos laivës sie-
kiant uþtikrinti teisminës valdþios autoritetà ir beðaliðkumà. 

Saviraiðkos laisvë apima laisvæ turëti savo nuomonæ, gauti ir skleisti 
informacijà ir idëjas. Kartais teisë á informacijà iðskiriama atskirai. Savi-
raiðkos laisvë nëra absoliuti, ji gali bûti ribojama.  

Ðiuo metu ypaè didelis dëmesys yra skiriamas teisei á informacijà1, 
kadangi ðios teisës tinkamas ágyvendinimas turëtø asmeniui padëti reali-
zuoti ir kitas teises, tarp jø ir socialines, ekonomines, kultûrines. 

Konstitucijos nuostatos formuluoja du svarbius teisës á informacijà 
aspektus, tai teisë gauti informacijà ir teisë jà skleisti. Teisëje gauti in-
formacijà gali bûti iðskiriama ir teisë gauti informacijà (taip pat ir susipa-
þinti su bylomis) apie save. Konstitucijos 25 str. 5 d. nurodo, kad pilietis 
turi teisæ ástatymo nustatyta tvarka gauti valstybës ástaigø turimà infor-
macijà apie já. 

Teisë gauti informacijà yra interpretuojama ávairiø ástatymø nuosta-
tose, Civilinio kodekso normose, Visuomenës informavimo (ðiuo metu 
galioja jo 2000 m. redakcija), Asmens duomenø teisinës apsaugos (jis 
taip pat galioja 2000 m. redakcijos) ir 2000 m. priimtas Teisës gauti in-
formacijà ið valstybës ir savivaldybës ástaigø ir kituose ástatymuose. Tam 
tikra prasme kaip nustatantis galimà informacijos prieinamumo ribojimà 
yra ir Valstybës ir tarnybos paslapèiø ástatymas (1999 m.), kuriame su-
formuluoti pagrindai, kai informacija gali bûti priskirta valstybës ar tar-
nybos paslapèiai; tada ir ribojamas jos gavimas ir skleidimas.  

Visuomenës informavimo ástatymo paskirtis – nustatyti vieðosios in-
formacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo tvarkà, vieðosios in-
formacijos rengëjø, platintojø, jø savininkø, þurnalistø bei jø veiklà reg-
lamentuojanèiø institucijø teises, pareigas ir atsakomybæ. Visuomenës 
informavimo priemonës – tai laikraðèiai, þurnalai, biuleteniai ir kiti leidi-
niai, televizijos, radijo programos, knygos ir pan. Þurnalisto sàvokà Vi-
suomenës informavimo ástatymas traktuoja ganëtinai plaèiai. Tai asmuo, 

                                                 

 

1 Plaèiau apie teisæ á informacijà: Birmontienė T. Teisë á informacijà. Vilnius. 2001.; Ja-
rašiūnas E. Informacijos laisvës apsaugos problemos Konstitucinio Teismo praktikoje // 
Jurisprudencija. 1999. T. 12(4) ir kt. 
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kuris profesionaliai renka, rengia ir teikia medþiagà vieðosios informaci-
jos rengëjui savo iniciatyva ar pagal sutartá su rengëju arba jo pavedimu 
ir (ar) yra þurnalistø profesinio susivienijimo narys. Visuomenës infor-
mavimo ástatyme numatyta, kad naudojimasis informacijos laisve gali 
bûti saistomas tokiø reikalavimø, sàlygø, apribojimø ar bausmiø, kuriuos 
nustato ástatymai ir kurie demokratinëje visuomenëje bûtini Lietuvos 
valstybës saugumui, teritorijos vientisumui, vieðajai tvarkai, konstitucinei 
santvarkai apginti, teisminës valdþios neðaliðkumui garantuoti, siekiant 
uþkirsti kelià teisës paþeidimams ir nusikaltimams, konfidencialiai in-
formacijai atskleisti, þmoniø sveikatai bei dorovei, taip pat jø privaèiam 
gyvenimui, orumui ir teisëms apsaugoti. Uþ informacijos laisvës paþeidi-
mus, taip pat uþ ástatymø nustatytø naudojimosi informacijos laisve apri-
bojimø paþeidimus atsakoma ðio ir kitø ástatymø nustatyta tvarka.  

Informacijos laisvë Visuomenës informavimo ástatyme suprantama 
kaip kiekvieno asmens teisë laisvai reikðti savo mintis ir ásitikinimus. Ði 
teisë apima laisvæ laikytis savo nuomonës, taip pat ástatymø nustatytomis 
sàlygomis ir tvarka rinkti, gauti ir skleisti informacijà bei idëjas. Lietuvos 
Respublikoje laiduojamas laisvas televizijos programø, kurios transliuo-
jamos laikantis Lietuvos Respublikos tarptautiniø sutarèiø nustatytø rei-
kalavimø, priëmimas ir retransliavimas ið valstybiø Europos Sàjungos 
nariø ir kitø Europos Tarybos konvencijà dël televizijos be sienø pasira-
ðiusiø Europos ðaliø. 

Visuomenës informavimo ástatymo 10 str. formuluojamas draudimas 
taikyti neteisëtus informacijos laisvës apribojimus. Ástatymo 21 str. 2 d. 
numatyta galimybë taikyti kai kuriuos apribojimus – Seimas karo ar ne-
paprastosios padëties atveju ástatymu gali nustatyti vieðosios informacijos 
rengëjø ir platintojø veiklos apribojimus ir (ar) kitas prievoles, bûtinas 
pilieèiø bei visuomenës interesø apsaugai. 

Pagal minëto ástatymo nuostatas kiekvienas asmuo turi teisæ: rinkti 
informacijà ir jà skelbti visuomenës informavimo priemonëse; neleisti 
skelbti savo parengtos informacijos, jeigu jos turinys redakcinio rengimo 
metu buvo iðkreiptas; uþsiraðinëti, fotografuoti, filmuoti, naudotis garso 
ir vaizdo technikos priemonëmis, taip pat kitais bûdais fiksuoti informa-
cijà, iðskyrus ðio ástatymo 13 str. nurodytus atvejus; publikacijas ar laidas 
skelbti savo pavarde, slapyvardþiu ar anonimiðkai. 

Niekas negali bûti verèiamas, iðskyrus ástatymø nustatytus atvejus, 
platinti valstybës ir savivaldybiø institucijø bei ástaigø, kitø biudþetiniø 
ástaigø informacijà. 

Visuomenës informavimo ástatymas formuluoja ir visuomenës infor-
mavimo priemonëse neskelbtinos informacijos kriterijus. Tokiai infor-
macijai priskiriama informacija, kuria: 
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1) raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinæ san-
tvarkà; 

2) skatinama kësintis á Lietuvos Respublikos suverenumà, jos teritori-
jos vientisumà; 

3) kurstomas karas, taip pat tautinë, rasinë, religinë, socialinë bei ly-
èiø neapykanta; 

4) platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat 
propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinës paslaugos, sek-
sualiniai iðkrypimai; 

5) propaguojamos ir (ar) reklamuojamos narkotinës ar psichotropi-
nës medþiagos. 

Draudþiama platinti dezinformacijà ir informacijà, ðmeiþianèià, áþei-
dþianèià þmogø, þeminanèià jo garbæ ir orumà.  

Neleidþiama skleisti informacijos, paþeidþianèios nekaltumo pre-
zumpcijà bei kliudanèios teisminës valdþios neðaliðkumui. Ástatymø nu-
statytais atvejais ir tvarka teismas gali apriboti vertinimø bei komentarø, 
susijusiø su teisme dar neiðnagrinëta byla bei galinèiø turëti átakos tei-
smo neðaliðkumui ir nepriklausomumui, skleidimà visuomenës informa-
vimo priemonëse.  

Spaudos leidiniø, kino ir videofilmø, radijo ir televizijos programø ir 
kitos vieðosios informacijos, priskirtos erotinei, smurtinei ar kitai riboja-
mai vieðajai informacijai, platinimo tvarkà nustato Vyriausybë. 

Teisei gauti informacijà ið valstybës ir savivaldybiø institucijø bei 
ástaigø skirtame straipsnyje pakartojamos ir kai kurios Teisës gauti in-
formacijà ið valstybës ir savivaldybiø ástaigø ástatymo (2000 m.) nuostatos 
ir nustatoma, kad kiekvienas asmuo turi teisæ gauti ið valstybës ir savival-
dybiø institucijø bei ástaigø, kitø biudþetiniø ástaigø vieðàjà informacijà 
apie jø veiklà, oficialius jø dokumentus (kopijas), taip pat informacijà, 
kurià minëtos ástaigos turi apie já patá. Valstybës ir savivaldybiø instituci-
jos bei ástaigos turi informuoti visuomenæ apie savo veiklà. Valstybës ir 
savivaldybiø institucijos bei ástaigos privalo Teisës gauti informacijà ið 
valstybës ir savivaldybiø ástaigø ástatymo bei kitø ástatymø nustatyta tvar-
ka teikti vieðàjà informacijà, taip pat turimà privaèià informacijà, iðskyrus 
ástatymø nustatytus atvejus, kai privati informacija neteikiama. Valstybës 
ir savivaldybiø institucijø bei ástaigø vieðoji informacija yra nemokama. 
Ðios ástaigos gali imti mokestá tik uþ paslaugas ir patarnavimus, susijusius 
su teikiamos informacijos paieðka, informacijos ar dokumentø daugini-
mu (kopijavimu).  

Visuomenës informavimo ástatyme formuluojamos kai kurios palan-
kesnës þurnalistams ir vieðosios informacijos rengëjams nuostatos, kad 
jiems informacija, kurià rengiant nereikia kaupti papildomø duomenø, 
vieðosios informacijos rengëjams ir (ar) platintojams pateikiama ne vë-
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liau kaip per vienà darbo dienà, o informacija, kurià rengiant reikia 
kaupti papildomus duomenis, – ne vëliau kaip per savaitæ. Valstybës ir 
savivaldybiø institucijos bei ástaigos, kitos biudþetinës ástaigos, atsisakiu-
sios teikti vieðàjà informacijà vieðosios informacijos rengëjui, turi ne vë-
liau kaip kità darbo dienà raðtu informuoti rengëjà apie atsisakymo su-
teikti informacijà prieþastis.  

Su Visuomenës informavimo ástatymo nuostatomis susijusios ir Civi-
linio kodekso normos, kuriose formuluojama ir visuomenës informavimo 
priemoniø atsakomybë dël tikrovës neatitinkanèiø ir þeminanèiø asmens 
garbæ ir orumà paskelbimà (Civilinio kodekso 2.24 str. „Asmens garbës 
ir orumo gynimas”). Preziumuojama, kad paskleisti duomenys neatitinka 
tikrovës, kol juos paskleidæs asmuo neárodo prieðingai. Civilinio kodekso 
2.23 str. „Teisë á privatø gyvenimà ir jo slaptumà” formuluoja atsakomy-
bës pagrindus tais atvejais, kai paskelbiami asmens privataus gyvenimo 
duomenys, nors ir atitinkantys tikrovæ.  

Teisë skleisti informacijà apie privataus ir vadinamojo vieðo asmens 
privataus gyvenimo aplinkybes skiriasi. Civilinio kodekso 2.23. str. 3 d. 
nurodoma, kad draudþiama skleisti surinktà informacijà apie asmens 
privatø gyvenimà, nebent atsiþvelgiant á asmens einamas pareigas ar pa-
dëtá visuomenëje, tokios informacijos skleidimas atitinka teisëtà ir pa-
grástà visuomenës interesà tokià informacijà þinoti. Ðias civilinio kodekso 
nuostatas reikëtø interpretuoti ir vertinti nepaneigiant vieðo asmens tei-
sës á privataus gyvenimo nelieèiamumà (apie tai buvo kalbama nagrinë-
jant asmens teisæ á privataus gyvenimo nelieèiamumà), nes prieðingu at-
veju tokia interpretacija prieðtarautø Konstitucijos 22 str. normoms. 

Asmens duomenø teisinës apsaugos ástatymas teisës gauti informacijà 
poþiûriu yra taip pat svarbus, kadangi nustato teisæ rinkti, tvarkyti ir pe-
rduoti (skleisti) asmens duomenis, taip pat ir asmens teisæ susipaþinti su 
savo asmens duomenimis, tvarkomais automatiniu bûdu, esanèiais vals-
tybës ar savivaldybiø ástaigose (jeigu tokie duomenys yra tvarkomi neau-
tomatiniu bûdu, tai tokia teisë realizuojama pagal Teisës gauti informa-
cijà ið valstybës ir savivaldybiø ástaigø ástatymo nuostatas). Taigi ðis ásta-
tymas realizuoja ir vienà ið Konstitucijos 25 str. 5 d. nuostatø, kad pilietis 
turi teisæ ástatymo nustatyta tvarka gauti valstybës ástaigø turimà infor-
macijà apie já.  

Teisës gauti informacijà ið valstybës ir savivaldybiø ástaigø ástatymas 
buvo priimtas 2000 m. sausio 11 d. ir ásigaliojo nuo 2000 m. birþelio 1 d. 
Jis nustato asmens teisæ gauti informacijà ið valstybës ir savivaldybiø 
ástaigø bei ðios teisës ágyvendinimo tvarkà. Ðis ástatymas nereglamentuoja 
tokio informacijos gavimo, kurá reglamentuoja kiti ástatymai. Ðis ástaty-
mas reglamentuoja ne tik vieðos informacijos gavimà, bet ir privaèios 
informacijos apie save, esanèios valstybës ar savivaldybiø ástaigose, gavi-
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mà, jeigu tokia informacija yra kaupiama neautomatiniu bûdu. Taigi ðis 
ástatymas realizuoja ir Konstitucijos 25 str. 2, 3 ir 5 d. nuostatas. Ðio ásta-
tymo nuostatos susijusios ir su Konstitucijos 5 str. 3 d. norma, kad val-
dþios ástaigos tarnauja þmonëms.  

Saviraiðkos laisvei, teisei á informacijà yra skirtas ir Europos þmogaus 
teisiø Konvencijos 10 str., kuriame nurodoma, kad kiekvienas turi teisæ á 
saviraiðkos laisvæ. Ði teisë apima laisvæ turëti savo nuomonæ, gauti bei 
skleisti informacijà ir idëjas valdþios institucijø netrukdomam ir nepai-
sant valstybës sienø. Ðis str. netrukdo valstybëms licencijuoti radijo, tele-
vizijos ar kino ástaigø. Naudojimasis ðiomis laisvëmis, kadangi tai yra su-
sijæ ir su pareigomis bei atsakomybe, gali bûti priklausomas nuo tam tik-
rø formalumø, sàlygø, apribojimø ar sankcijø, kurias nustato ástatymas ir 
kurios demokratinëje visuomenëje yra bûtinos dël valstybës saugumo, 
teritorinio vientisumo ar visuomenës apsaugos,siekiant uþkirsti kelià vie-
ðosios tvarkos paþeidimams ar nusikaltimams, apsaugoti þmoniø sveikatà 
ar moralæ, taip pat kitø asmenø garbæ ar teises, uþkirsti kelià áslaptintos 
informacijos atskleidimui arba uþtikrinti teisminës valdþios autoritetà ir 
beðaliðkumà.  

Europos Þmogaus teisiø teismas yra pabrëþæs, kad saviraiðkos princi-
pas yra viena ið esminiø sàlygø demokratinës visuomenës ir kiekvieno 
individo vystymuisi1. 

Europos Þmogaus teisiø teismas yra sprendæs daug bylø, susijusiø 
ávairiais ðios teisës aspektais, ir ypaè valstybës galimybe pagrástai riboti 
informacijos skleidimo laisvæ2. 

Europos Þmogaus Teismas, spræsdamas bylas dël Konvencijos 10 str. 
paþeidimo, suformulavo principus, ginanèius þurnalistø teisæ skleisti in-
formacijà. Teisë gauti ir skleisti informacijà – viena svarbiausiø þurnalis-
tø teisiø ir jos ribojimas turi bûti pagrástas demokratinës visuomenës kri-
terijais. Viena ið daþnai minimø – tai byla „Sunday Times” prieš Jungtinę 
Karalystę3. Nagrinëdamas ðià bylà, Teismas suformulavo nuostatà, kad 
spauda privalo ne tik skelbti informacijà ir nuomones, bet ir visuomenë 
turi teisæ gauti informacijà; ásikiðimas á minties reiðkimo laisvæ gali bûti 
pateisinamas tik atsiþvelgiant á vieðà interesà. Kitoje byloje Goodwin 
prieš Jungtinę Karalystę4 teismas nurodë, kad þurnalistø informacijos ðal-
tinio apsauga (neatskleidimas) yra viena ið laisvosios spaudos sàlygø, tai 

                                                 
1 Cf. Eur. Court of H. R. Handyside judgment of 7 December 1979. Series A. No. 24. 

Par. 49. 
2 Case–Law concerning article 10 of the European Convention on Human Rights. Forty 

years of case–law. 1959–1999. Directorate of Human Rights. Strasbourg, 1999. 
3 Plaèiau apie ðià bylà: Berger V. Europos Þmogaus Teisiø Teismo jurisprudencija. Vil-

nius, 1997. P. 470–475. 

 

4 Eur. Court H. R. Goodwin judgment of 27 March 1996, Reports of Judgments and 
Decisions, 1996–II. 
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gali paneigti tik iðskirtinis poreikis dël visuomenës interesø. O byloje 
Fressoz ir Roire prieð Prancûzijà1 Europos Þmogaus Teisiø Teismas 
patvirtino, kad Konvencijos 10 str. gina þurnalistø teises skelbti informa-
cijà, turinèià vieðà interesà, jeigu jie veikia gera valia ir remiasi faktais ir 
pateikia patikimà ir tikslià informacijà sutinkamai su þurnalistikos etika.  

(Europos Sàjungos pagrindiniø teisiø chartijoje, kuriai 2000 m. lapk-
rièio 14 d. pritarë Europos Parlamentas, taip pat skiriamas didelis dëme-
sys teisei á informacijà; ávairiems ðios teisës aspektams skirta net keletas 
straipsniø. Chartijos 8 str. formuluojama kiekvieno asmens teisë susipa-
þinti su surinktais duomenimis apie já. Ði teisë yra pakartojama kaip teisë 
susipaþinti su savo byla ir 41 str., 11 str. yra skirtas saviraiðkos laisvei ir 
teisei gauti informacijà. Teisë á informacijà pakartota ir 42 str., kuriame 
formuluojama Europos Sàjungos pilieèiø, taip pat ir asmenø, kurie gyve-
na ar turi áregistruotas ámones Europos Sàjungos valstybëse narëse, teisë 
gauti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentus.)  

Konstitucijos 29 str. formuluojama labai svarbi þmogaus teisë, kuri 
gali bûti traktuojama ir kaip principas – lygiateisiðkumas. Konstitucijos 
29 str. nurodoma, kad ástatymui, teismui ir kitoms valstybës institucijoms 
ar pareigûnams visi asmenys lygûs; þmogaus teisiø negalima varþyti ir 
teikti jam privilegijø dël jo lyties, rasës, tautybës, kalbos, kilmës, sociali-
nës padëties, tikëjimo, ásitikinimø ar paþiûrø. 

Lygiateisiðkumas ypaè plaèiai ðiuo metu yra reglamentuojamas tarp-
tautiniuose dokumentuose, jo turinys pleèiasi. Lygiateisiðkumo prieðin-
goji pusë – diskriminacija; jos draudimas ir uþtikrina lygiateisiðkumo ágy-
vendinimà. 

Europos þmogaus teisiø konvencijos 14 str. „Diskriminacijos uþdrau-
dimas” numatyta, kad naudojimasis ðioje Europos þmogaus teisiø kon-
vencijoje pripaþintomis teisëmis ir laisvëmis yra uþtikrinamas be jokios 
diskriminacijos dël asmens lyties, rasës, odos spalvos, kalbos, religijos, 
politiniø ar kitokiø paþiûrø, tautinës ar socialinës kilmës, priklausymo 
tautinei maþumai, nuosavybës, gimimo ar kitais pagrindais.  

Ypaè svarbus lygiateisiðkumui átvirtinti yra Europos þmogaus teisiø 
konvencijos 12 protokolas, kuris buvo priimtas paþymint Europos þmo-
gaus teisiø konvencijos 50-metá, 2000 m. Ðá protokolà Lietuva, kaip ir 
daugelis kitø Europos Tarybos nariø, pasiraðë, bet jis dar negalioja. Jame 
formuluojama svarbi nuostata, kad be jokios diskriminacijos dël lyties, 
rasës, odos spalvos, kalbos, religijos, politiniø ar kitokiø paþiûrø, tautinës 
ar socialinës kilmës, priklausymo tautinei maþumai, nuosavybës, gimimo 
ar kitokios padëties turi bûti uþtikrinamas naudojimasis bet kuria ástaty-
me átvirtinta teise; niekas negali bûti diskriminuojamas jokios vieðosios 
                                                 

 

1 Eur. Court H. R. Fressoz and Roire judgment of 21 January 1999 (par. 50) Reports of 
Judgments and Decisions 1999–I. 
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valdþios në vienu ið paminëtø poþymiø. Taigi lygiateisiðkumo principas 
turi bûti garantuojamas ne tik Konvencijoje nurodytø teisiø atþvilgiu, bet 
ir valstybës vidaus ástatymuose apskritai.  

Diskriminacijos draudimui taip pat skirtos ir Europos Sàjungos pa-
grindiniø teisiø chartijos nuostatos – jos 21, 23 str. Chartijos 21 str. „Ne-
diskriminavimas” formuluojamas bendras principas, kad draudþiamas 
bet koks diskriminavimas dël lyties, rasës, odos spalvos, etninës ar socia-
linës kilmës, genetiniø ypatumø, kalbos, religijos ar ásitikinimø, politiniø 
ar kitokiø paþiûrø, priklausymo tautinei maþumai, turto, gimimo, nega-
lës, amþiaus ar seksualinës orientacijos. Taigi chartijoje ávardinti platesni 
diskriminacijos draudimo pagrindai. 
 
 
2.3. Politinës teisës ir laisvës 
 

Politinës teisës, kaip ir pilietinës, kartais yra apibûdinamos kaip nega-
tyvios, nes valstybë jø atþvilgiu turi susilaikyti nuo varþymo ir neturi pozi-
tyvios pareigos, kaip, pvz.: socialiniø, ekonominiø ir kultûriniø teisiø at-
veju, imtis tam tikrø veiksmø. Politiniø teisiø klasifikacija kinta ir tokios 
teisës, kaip asociacijø (iðskyrus teisæ jungtis á politines partijas), susirin-
kimø, demonstracijø, mitingø, þodþio, spaudos laisvë galëtø bûti priski-
riamos pilietinëms teisëms atsiþvelgiant á jø turiná ðiuolaikinëje demokra-
tinëje valstybëje. 

Politinëms teisëms galëtume priskirti Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijoje deklaruojamà teisæ dalyvauti valdant savo ðalá tiesiogiai ar per de-
mokratiðkai iðrinktus atstovus. Ji galëtø apimti rinkimø teisæ, teisæ inici-
juoti referendumà, pilieèiø ástatymø iniciatyvos teisæ, peticijø teisæ, teisæ 
kritikuoti valstybës ástaigø ar pareigûnø darbà ir juos apskøsti. Prie poli-
tiniø teisiø priskirtina ir teisë vienytis á politines partijas. Tokioms tei-
sëms priskirtina ir pilieèiø teisë lygiomis teisëmis dirbti valstybës tarny-
boje, kaip nurodoma Konstitucijos 33 str. 1 d.  

Nors teisë inicijuoti referendumà nëra specialiai minima Konstituci-
joje, taèiau galëtø bûti interpretuojama kaip Konstitucijos 33 str. formu-
luojamos teisës dalyvauti valdant savo ðalá komponentas. 

Aptariant konstitucinæ pilieèiø teisæ dalyvauti valdant savo ðalá, svarbi 
ir jø ástatymø leidybos iniciatyvos teisë, kuri reglamentuojama Konstitu-
cijos 68 str. Ðio straipsnio 2 d. nurodoma, kad 50 tûkstanèiø pilieèiø, tu-
rinèiø rinkimø teisæ, gali teikti Seimui ástatymo projektà, ir já Seimas pri-
valo svarstyti. Tokià teisæ reglamentuoja ir specialus ástatymas – Pilieèiø 
ástatymø leidybos iniciatyvos ástatymas, priimtas 1998 metais.  

Teisë dalyvauti valdant savo ðalá gali bûti vertinama ir kaip principas, 
apibûdinantis demokratinës valstybës santykius su pilieèiais, ir kaip 
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konkreti teisë, susijusi su kitomis politinëmis teisëmis ir laisvëmis. Ðios 
teisës negalima vertinti izoliuotai, tik kaip konstitucinëje teisëje átvirtin-
tos pilieèio politinës galimybës kartu su kitais formuoti valstybës politinæ 
ir teisinæ valià; ði teisë visuotinai pripaþástama ir tarptautinëje teisëje1.  

Prie politiniø teisiø priskirtina ir Konstitucijos 139 str. átvirtinta kiek-
vieno pilieèio teisë ginti valstybæ nuo ginkluoto uþpuolimo, taip pat ir 
teisë atlikti karo ar alternatyviàjà kraðto apsaugos tarnybà (karo tarnyba 
Konstitucijos 139 str. yra formuluojama kaip pareiga). Politinëms tei-
sëms galëtume priskirti ir Konstitucijos 3 str. ávardytà kiekvieno pilieèio 
teisæ prieðintis bet kam, kas prievarta kësinasi á Lietuvos valstybës nepri-
klausomybæ, teritorijos vientisumà, konstitucinæ santvarkà . 

Viena ryðkiausiø politiniø teisiø – rinkimø teisë, kuri pagal Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos ir ástatymø nuostatas yra pripaþástama tik Lie-
tuvos Respublikos pilieèiams. Ði teisë interpretuojama Konstitucijos 33, 
34, 56, 78, 119 str. Konstitucinë rinkimø teisë yra detalizuojama Seimo 
rinkimø, Prezidento rinkimø, Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymuose. 
Paprastai yra iðskiriama pasyvioji ir aktyvioji rinkimø teisë. Kai kurie 
esminiai rinkimø teisës principai yra reglamentuojami ir Europos þmo-
gaus teisiø konvencijos Pirmojo protokolo, kurá Lietuva yra ratifikavusi, 
3 str., kuriame nurodoma, kad valstybës ásipareigoja pagrástais terminais 
organizuoti laisvus rinkimus, kai yra slaptai balsuojama, kad sudarytø 
tokias sàlygas, kurios garantuotø þmoniø nuomonës raiðkos laisvæ ren-
kant ástatymø leidybos institucijas.  

Rinkimø teisë ðiuo metu taip pat patiria transformacijà, pvz.: Euro-
pos Sàjungos valstybëse narëse vietos rinkimuose gali dalyvauti ir kitø 
Europos Sàjungos nariø pilieèiai, gyvenantys toje vietovëje. Pilieèiø rin-
kimø teisë bus plaèiau nagrinëjama skyriuje apie rinkimø teisës institutà 
Lietuvos Respublikos konstitucinëje teisëje. 

Aptardami politines teises, plaèiau komentuosime peticijø teisæ, kuri 
numatyta Konstitucijos 33 str. 3 d. Konstitucijoje nurodoma, kad pilie-
èiams laiduojama peticijos teisë, kurios ágyvendinimo tvarkà nustato ásta-
tymas, taigi jos konkretus turinys nëra ávardytas ir turëtø bûti detalizuo-
tas ástatymu. Peticijø teisë konstitucinëje teisëje gali bûti suprantama ir 
kaip pilieèio kreipimasis á valdþios institucijas su skundu, ar pasiûlymu, ji 
gali bûti individuali ar kolektyvinë. Taèiau ji gali bûti interpretuojama ir 
siauriau – kaip teisë kreiptis á kompetentingas institucijas su reikalavimu 
spræsti ástatyminá ar kità svarbø visuomenei klausimà. Lietuvos konstitu-
cinëje teisëje peticija traktuojama ðia, siauresne, prasme.  

Panaðiai, kaip ir Lietuvos konstitucinëje teisëje, peticija yra traktuo-
jama ir 1947 m. Italijos Konstitucijos 50 str., kuriame nurodoma, kad visi 
                                                 

 

1 Žilys J. Konstitucijos 33 straipsnio komentaras // Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
komentaras (I dalis). Teisës institutas, 2000. P. 269–286. 
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pilieèiai turi teisæ peticija kreiptis á parlamento rûmus su ástatyminiais 
pasiûlymais ar iðsakydami visuomenës poreikius. O 1983 m. Nyderlandø 
Konstitucijos 3 str. ði teisë deklaruojama ganëtinai abstrakèiai – kaip 
kiekvieno teisë kreiptis su peticija á kompetentingas institucijas. 

Politiniø teisiø ágyvendinimas paprastai siejamas su pilietybe, taèiau 
ðiuo metu ne visais atvejais pilietybës turëjimas yra bûtina sàlyga visoms 
politinëms teisëms realizuoti. Pagal 1999m. priimto Peticijø ástatymo 
nuostatas pareiðkëjas, t.y. peticijos pateikëjas, gali bûti ne tik Lietuvos 
Respublikos pilietis, bet ir uþsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvoje. 

Pagal Peticijø ástatymo (1999 m.) 2 str. nuostatas peticija – tai raðtið-
kas pareiðkëjo kreipimasis á Seimà, Vyriausybæ ar vietos savivaldos val-
dþios ir valdymo institucijas su reikalavimais ar siûlymais spræsti þmogaus 
teisiø ir laisviø apsaugos ar ágyvendinimo; valdþios ir valdymo institucijø 
reformavimo; kitus svarbius visuomenei, savivaldai ar valstybei klausi-
mus, kai tam reikia priimti naujà teisës aktà, pakeisti, papildyti ar pripa-
þinti netekusiu galios galiojantá teisës aktà ir kai peticijø komisijos toká 
kreipimàsi pripaþásta peticija. Kreipimesi negali bûti keliami tokie reika-
lavimai ir siûlymai, kuriø iðsprendimas varþytø kitø þmoniø teises ir lais-
ves, grëstø Lietuvos valstybës nepriklausomybei, teritorijos vientisumui, 
konstitucinei santvarkai. 

Nagrinëjant peticijø teisæ Lietuvos konstitucinëje teisëje svarbu jà at-
skirti nuo asmens skundo ar praðymo, taip pat ir nuo pilieèiø ástatymø 
leidybos iniciatyvos teisës. Realizuojant pilieèiø ástatymø iniciatyvos tei-
sæ, tokià iniciatyvà turi pareikðti ne maþiau kaip 50 tûkstanèiø pilieèiø, 
turinèiø rinkimø teisæ, ir jeigu tokia iniciatyva yra tinkamai ágyvendinta, 
toká ástatymo projektà Seimas privalo svarstyti. Ðios teisës ágyvendinimà 
reglamentuoja Pilieèiø ástatymø leidybos iniciatyvos ástatymas, priimtas 
1998 metais. 

Peticijos teisë suprantama kaip Konstitucijoje laiduojama teisë kreip-
tis ðio ástatymo nustatyta tvarka á Seimà, Vyriausybæ ar vietos savivaldos 
valdþios ir valdymo institucijas – tarybà bei merà (valdybà). Peticijas nag-
rinëja peticijø komisijos, sudaromos Seime, Vyriausybëje, savivaldybiø 
tarybø. Jos yra nagrinëjamos vadovaujantis tokiais principais, kaip lygy-
bës ástatymui; vieðumo; draudimo varþyti kitø asmenø teises ar laisves ar 
kenkti kitø asmenø, visuomenës ar valstybës interesams; kolegialaus nag-
rinëjimo; operatyvumo; procedûrø konfidencialumo. 

Jeigu peticija yra pripaþinta tenkintina, tai pagal peticijoje iðdëstytus 
reikalavimus ir siûlymus gali bûti rengiamas atitinkamas teisës akto pro-
jektas arba sudaryta darbo grupë tokiam projektui parengti. 
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2.4. Socialinës, ekonominës, kultûrinës teisës 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje reglamentuotos tokios sociali-
nës, ekonominës teisës, kaip teisë á darbà, verslà, tinkamas, saugias ir 
sveikas darbo sàlygas, teisë gauti teisingà apmokëjimà uþ darbà, socialinæ 
apsaugà nedarbo atveju, teisë kiekvieno dirbanèiojo á poilsá, kasmetines 
mokamas atostogas, teisë burtis á profesines sàjungas, teisë gauti senat-
vës, invalidumo pensijas, socialinæ paramà nedarbo, ligos, naðlystës, mai-
tintojo netekimo ir kitais ástatymo numatytais atvejais, ðeimos apsaugos 
teisës (dirbanèiø moterø teisë á atostogas iki gimdymo ir po jo, palankias 
darbo sàlygas ir kitas lengvatas, nepilnameèius vaikus gina ástatymas ir 
kt.), teisë á sveikatos prieþiûrà, darbuotojø teisë streikuoti, ginant savo 
ekonominius ir socialinius interesus.  

Prie socialiniø teisiø priskirtina ir kai kuriems specialiems subjektams 
skiriama papildoma socialinë sauga – Konstitucijos 146 str. atskirai apta-
riama valstybës globa ir aprûpinimas kariø, kurie, eidami karo tarnybà, 
nustoja sveikatos, taip pat karo tarnybà einant þuvusiøjø ar mirusiø kariø 
ðeimas. Valstybë aprûpina ir pilieèius, kurie, gindami valstybæ, nustojo 
sveikatos, taip pat ðeimas tø pilieèiø, kurie, gindami valstybæ, þuvo ar 
mirë. 

Socialinëms teisëms galëtume priskirti ir Konstitucijos 46 str. formu-
luojamà vartotojø interesø gynimà. Europos Sàjungos pagrindiniø teisiø 
chartijoje, IV skyriuje apie solidarumo teises, 38 str. „Vartotojø apsau-
ga” nurodoma, kad Sàjungos politika uþtikrina aukðto lygio vartotojø 
apsaugà. Taigi vartotojø teisiø apsauga pripaþástama svarbia tarptauti-
niuose þmogaus teisiø dokumentuose átvirtinta þmogaus teise.  

Ne visø valstybiø konstitucijose yra reglamentuojamos socialinës, 
ekonominës, kultûrinës teisës. Pvz.: JAV konstitucinë doktrina nenagri-
nëja jø kaip nedalomos þmogaus teisiø dalies, beje, ir JAV 1787 m. 
Konstitucijoje bei jos pataisose tokios teisës neminimos. Taèiau Europos 
kontinentinë konstitucinë tradicija tokias teises pripaþásta konstitucijos 
reguliavimo objektu ir ávairiais bûdais deklaruoja jas. Konstitucijose, 
pvz.: Vokietijos, Italijos, Ispanijos ir kt. ðioms teisëms ir jø ágyvendini-
mui, yra skiriamas didelis dëmesys. Ðioms teisëms skiriamas dëmesys ir 
Europos Sàjungos teisëje. 

Konstitucinës asmens socialinës, ekonominës teisës ávairiais aspektais 
yra tiriamos kitø teisës ðakø, ypaè darbo ir socialinës saugos.  

Socialinës, ekonominës teisës yra ganëtinai plaèiai reglamentuotos 
tokiuose Europos tarybos dokumentuose, kaip Europos socialinë charti-
ja (1961 m.) ir Pataisyta Europos Socialinë chartija (1996 m.); jà Lietuva 
ratifikavo 2001 m., taip pat ir Tarptautinës darbo organizacijos konvenci-
jos ir Europos Sàjungos pagrindiniø teisiø chartija (2000 m.). Europos 
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Sàjungos pagrindiniø teisiø chartijoje ekonominës, socialinës ir kultûri-
nës teisës yra reglamentuojamos kartu su pilietinëmis ir politinëmis tei-
sëmis.  

Europos socialinë chartija, garantuojanti pagrindines socialines ir 
ekonomines teises, papildo Europos þmogaus teisiø konvencijà, garan-
tuojanèià pilietines ir politines teises. Ðià chartijà Europos Tarybos narës 
pasiraðë 1961 m., ji ásigaliojo 1965 m. 1996 m. priimta nauja socialinë 
chartija – Europos socialinë chartija (pataisyta), ji ásigaliojo 1999 m1. 
Ðioje chartijoje be teisiø, reglamentuotø pirmojoje Socialinëje chartijoje, 
papildomai áraðytos kai kurios socialinës ir ekonominës teisës bei perkel-
tos pirmosios chartijos protokolø nuostatos2. Lietuvos Respublikos Sei-
mas 2001 m. geguþës 15 d. ratifikavo 1996 m. Europos socialinæ chartijà. 
Tai vertintina kaip svarbus þingsnis stiprinant socialiniø ekonominiø tei-
siø apsaugà. Ði chartija garantuoja net 31 socialinæ teisæ. Valstybë gali 
tapti Europos socialinës chartijos dalyve, priëmusi ásipareigojimus laiky-
tis tam tikro chartijoje nurodyto teisiø minimumo. Kai kurios valstybës, 
pavyzdþiui, Prancûzija ir Italija, yra ásipareigojusios pagal visus 1996 m. 
Europos socialinës chartijos II dalies straipsnius (Italija – iðskyrus 25 
str.). 

Ratifikuodama 1996 m. Europos socialinæ chartija Lietuva ásipareigo-
jo laikytis ðios chartijos II dalies 1–11 straipsniø: teisë á darbà (1 str.), 
teisë á tinkamas darbo sàlygas (2 str.), teisë á sveikas ir saugias darbo sà-
lygas (3str.), teisë á teisingà atlyginimà (4 str.), teisë jungtis á organizacijas 
(5str.), teisë sudaryti kolektyvines sutartis (6 str.), vaikø ir jaunuoliø teisë 
á apsaugà (7 str.), dirbanèiø moterø teisë á motinystës apsaugà (8 str.), 
teisë á profesiná orientavimà (9 str.), teisë á profesiná rengimà (10 str.), 
teisë á sveikatos apsaugà (11str.); 12 straipsnio(teisë á socialinæ apsaugà) 
1 dalies, 1,3 ir 4 punktuose, 13 (teisë á socialinæ paramà ir medicinos pa-
galbà) straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose; 14 – 17 straipsniuose: teisë nau-
dotis socialinës rûpybos tarnybø paslaugomis (14 str.), neágaliø þmoniø 
teisë á nepriklausomybæ, socialinæ integracijà ir dalyvavimà visuomenës 
gyvenime (15 str.), ðeimos teisë á socialinæ, teisinæ ir ekonominæ apsaugà 
(16 str.), vaikø ir jaunuoliø teisë á socialinæ, teisinæ ir ekonominæ apsaugà 
(17 str.); 18 straipsnio(teisë verstis pelno siekianèia veikla kitø Ðaliø teri-
torijose) 1 dalies 1 ir 4 punktuose, 19 straipsnio (darbuotojø migrantø ir 
jø ðeimø teisë á apsaugà ir paramà) 1 dalies 1, 3,5,7,9–11 punktuose; 20-
22 straipsniuose: teisë á vienodà padëtá ir vienodas galimybes á darbà ir 
profesijà nediskriminuojant dël lyties (20 str. ), teisë á informavimà ir 

                                                 
1 Europos socialinë chartija (pataisyta) paskelbta leidinyje : Þmogaus teisës: Europos 

Tarybos ir Europos Sàjungos dokumentai. Vilnius. 2000. 

 

2 Plaèiau apie Europos Tarybos 1961 m. Socialinæ chartijà ir 1996 m. Socialinæ chartijà 
(pataisytà) : Baltutytė E. Socialinës teisës Europos Sàjungoje.Vilnius. 2001.  
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konsultavimà (21 str.), teisë dalyvauti nustatant ir gerinant darbo sàlygas 
ir darbo aplinkà (22 str.); 24–29 straipsniuose: teisë á apsaugà darbo su-
tarties nutraukimo atvejais (24 str.), darbuotojø teisë á jø reikalavimø 
gynimà darbdaviui bankrutavus (25 str.), teisë á orumà darbe (26 str.), 
darbuotojø, turinèiø pareigø ðeimai, teisë á lygias galimybes ir vienodà 
elgesá (27 str.), darbuotojø atstovø teisë á apsaugà ámonëje ir jiems pa-
lankiø sàlygø sudarymà (28 str.), teisë á informavimà ir konsultavimà vi-
suotinio darbo vietø maþinimo atveju (29 str.); ir 31 straipsnio (teisë á 
bûstà) 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatytø ásipareigojimø.  

Chartijoje prisiimtø ásipareigojimø vykdymas kontroliuojamas valsty-
bëms kartà per dvejus metus siunèiant Europos Tarybos Generaliniam 
Sekretoriui praneðimà. Lietuva ratifikuodama chartijà nepareiðkë pripa-
þástanti teisës teikti kolektyvinius skundus, gal tai bus padaryta ateityje, 
kadangi tokia kontrolës forma yra efektyvesnë. Paþymëtina, kad dël So-
cialinëje chartijoje átvirtintø teisiø paþeidimø nepriimamos individualios 
asmenø peticijos. Europos Þmogaus teisiø teismas, sukurtas kontroliuoti 
Europos þmogaus teisiø konvencijos ásipareigojimams vykdyti, bylø dël 
tokiø skundø nesprendþia. Taigi nors Socialinës chartijos kontrolës me-
chanizmas nëra toks efektyvus, kaip Europos þmogaus teisiø konvenci-
jos, taèiau prisijungimas prie ðios svarbios tarptautinës sutarties turëtø 
veiksmingai átakoti Lietuvos socialiniø ekonominiø teisiø katalogo plëti-
mà ir tinkamà jø ágyvendinimà.  

Dël nagrinëjamo klausimo ypaè didelës apimties ðiame vadovëlio sky-
riuje aptarsime tik kai kurias socialines ekonomines teises – teisë á dar-
bà, socialinæ apsaugà ir teisë á sveikatos prieþiûrà.  

Konstitucijos 48 str. 1 d. teigiama, kad kiekvienas þmogus gali laisvai 
pasirinkti darbà bei verslà ir turi teisæ turëti tinkamas, saugias ir sveikas 
darbo sàlygas, gauti teisingà apmokëjimà uþ darbà ir socialinæ apsaugà 
nedarbo atveju. Ðio Konstitucijos straipsnio 3 d. nurodoma, kad priver-
èiamasis darbas draudþiamas. Taèiau kitose ðio str. dalyse ávardijami at-
vejai, kai darbas nëra traktuojamas priverstiniu, t.y. priverèiamuoju dar-
bu nelaikoma tarnyba kariuomenëje ar jà pakeièianti alternatyvioji tar-
nyba, taip pat pilieèiø darbas karo, stichinës nelaimës, epidemijos ar ki-
tais ypatingais atvejais. Priverèiamuoju darbu nelaikomas ir ástatymo re-
guliuojamas teismo nuteistøjø darbas. 

Teisës á darbà turiná sudaro teisë á darbo laisvæ, t.y. galimybæ laisvai 
pasirinkti darbà ir laisva valia já dirbti. Tais atvejais, kai atskiroms veiklos 
rûðims ar pareigoms asmenys parenkami konkurso tvarka, negali bûti 
traktuotini kaip laisvës pasirinkti veiklos rûðá ar ir profesijà apribojimai. 
„Konstitucija skelbia teisæ á darbà, bet neuþtikrina teisës gauti konkretø 
darbà pagal pasirinktà profesijà ar veiklos sritá ir negarantuoja asmenims 
teisës uþimti vienas ar kitas pareigas tam tikroje vietovëje, ámonëje, ástai-
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goje ar organizacijoje1”. Teisë á darbà reglamentuojama Darbo kodekse, 
Darbo sutarties ástatyme, Saugos darbe ástatyme, Darbo apmokëjimo 
ástatyme ir kt. teisës aktuose. Uþsienieèiø darbas yra reglamentuojamas 
Uþsienieèiø teisinës padëties ástatyme. (1998 m.). 

Teisë á darbà ávairiais aspektais yra reglamentuojama Tarptautinës 
darbo organizacijos konvencijose. Teisë á tinkamas darbo sàlygas átvirtin-
ta JTO Visuotinëje þmogaus teisiø deklaracijoje, Tarptautiniame eko-
nominiø, socialiniø ir kultûriniø teisiø pakte ir kituose tarptautiniuose 
dokumentuose. Pataisytoje Europos socialinëje chartijoje formuluojamas 
vienas pagrindiniø principø – kiekvienas þmogus privalo turëti galimybæ 
uþsidirbti sau pragyvenimui darbu, kurá jis laisvai pasirenka. Ðios Charti-
jos II dalies straipsniai skirti ávairiems teisës á darbà aspektams. Chartijos 
1 str. teisë á darbà formuluojama taip: siekdamos garantuoti, kad bûtø 
veiksmingai ágyvendinta teisë á darbà, valstybës ásipareigoja: pripaþinti 
vienu ið pagrindiniø savo tikslø ir pareigø siekti ir iðlaikyti kuo didesná ir 
pastovesná uþimtumà, kad ateityje bûtø pasiektas visiðkas uþimtumas; 
veiksmingai ginti darbuotojo teisæ uþsidirbti pragyvenimui darbu, kurá jis 
laisvai pasirenka; sukurti tarnybas, teikianèias visiems darbuotojams ne-
mokamas paslaugas ásidarbinimo klausimais, arba palaikyti jø veiklà; 
organizuoti arba plëtoti atitinkamà profesiná orientavimà, mokymà ir 
perkvalifikavimà. 

Priverèiamojo darbo draudimas yra reglamentuotas Europos þmo-
gaus teisiø konvencijos 4 str. Konstitucinis Teismas savo iðvadoje „Dël 
Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos 4, 5, 
9, 14 str. ir jos Ketvirtojo protokolo 2 str. atitikimo Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai” konstatavo, kad „Konstitucijos 48 str. ir Konvencijos 4 str. 
bei jo taikymo praktikos lyginamoji analizë leidþia padaryti iðvadà, kad 
Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos 4 str. 
3 d. „a” punktas neprieðtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai”.  

Svarbi yra ir Konstitucijos laiduojama teisë á socialinæ apsaugà. Kons-
titucijos 52 str. nurodoma, kad Valstybë laiduoja pilieèiø teisæ gauti se-
natvës ir invalidumo pensijas, socialinæ paramà nedarbo, ligos, naðlystës, 
maitintojo netekimo ir kitais ástatymø numatytais atvejais. Teisæ á socia-
linæ apsaugà turi visi asmenys vienodais pagrindais, iðskyrus uþsienieèius 
(ar asmenis be pilietybës), neturinèius teisës nuolat gyventi Lietuvoje. 
Kai kurios socialinës apsaugos rûðys yra susijusios ir su tam tikromis pa-
reigomis, pvz.: teisæ á socialiná draudimà ágyja asmenys, ástatymø nustaty-
ta tvarka mokantys socialinio draudimo ámokas ar kai uþ juos mokama 
ástatymø nustatyta tvarka.  

                                                 

 

1 Dambrauskienė G. Konstitucijos 48 straipsnio komentaras // Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos komentaras. I d. Teisës institutas, 2000. P. 425. 
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Socialinë apsauga galëtø bûti apibrëþta kaip „ástatymais nustatyta so-
cialiniø, ekonominiø priemoniø sistema, uþtikrinanti lëðø ir paslaugø 
teikimà tiems asmenims, kurie ástatymø numatytais atvejais dël senatvës, 
invalidumo (negalios), mirties, ligos, motinystës (tëvystës), artimøjø glo-
bos, nedarbo, nepritekliaus ir kitø ðeimos aplinkybiø praranda pajamas, 
turi papildomø iðlaidø arba negali pakankamai savæs arba savo ðeimos 
aprûpinti ið darbo arba kitokiø pajamø1”.  

Ávairius socialinës apsaugos elementus reglamentuoja Valstybinio so-
cialinio aprûpinimo sistemos pagrindø ástatymas (1990 m.), Valstybinio 
socialinio draudimo ástatymas (1991 m.), Valstybinio socialinio draudimo 
pensijø ástatymas (1994 m.), Nelaimingø atsitikimø darbe ir profesiniø 
ligø socialinio draudimo ástatymas (1999 m.), Socialiniø paslaugø ástaty-
mas (1996 m.), Gyventojø pajamø garantijø ástatymas (1990), Valstybiniø 
paðalpø ðeimoms, auginanèioms vaikus, ástatymas (1994 m.), Bedarbiø 
rëmimo ástatymas (1990 m.) ir kt. 

Socialinio draudimo tikslas ið dalies arba visiðkai kompensuoti ap-
draustiesiems asmenims, ástatymø nustatytais atvejais jø ðeimos nariams, 
dël senatvës, negalios, artimøjø netekimo, ligos ar traumos, motinystës 
(tëvystës), nedarbo prarastas pajamas arba padengti dël ðiø prieþasèiø 
atsiradusias iðlaidas.  

Socialine parama suprantama kompleksas priemoniø, apimantis so-
cialines paslaugas ir piniginæ paramà. Pagrindinis socialiniø paslaugø 
tikslas – patenkinti asmens gyvybinius poreikius ir sudaryti þmogaus 
orumo vertas gyvenimo sàlygas, kai þmogus nepajëgia pats to padaryti. 

Socialinë apsauga yra svarbus Pataisytos Europos socialinës chartijos 
(jà Lietuva ratifikavo 2001 m.) komponentas. Ðios chartijos 12 str. dekla-
ruojama: siekdamos garantuoti, kad bûtø veiksmingai ágyvendinta teisë á 
socialinæ apsaugà, Ðalys ásipareigoja: 1) sukurti arba toliau plëtoti socia-
linës apsaugos sistemà; 2) garantuoti tinkamo lygio socialinës apsaugos 
sistemà, bent tokio lygio, kuris yra bûtinas Europos socialinës apsaugos 
kodeksui ratifikuoti (ðio punkto Lietuva neratifikavo); 3) stengtis, kad 
socialinës apsaugos sistema nuolat tobulëtø, pasiektø aukðtesná lygá; 4) 
imtis priemoniø sudarant atitinkamus dviðalius ar daugiaðalius susitari-
mus ar kitais bûdais ir nepaþeidþiant sàlygø, nustatytø tokiuose susitari-
muose, kad bûtø garantuota: a) kitø ðaliø pilieèiø ir savo valstybës pilie-
èiø vienoda teisë á socialinæ apsaugà, áskaitant pagal socialinës apsaugos 
ástatymus teikiamø lengvatø iðsaugojimà, nepriklausomai nuo asmenø, 
kurie naudojasi teise á socialinæ apsaugà, judëjimo ðaliø teritorijose;       
b) teisiø á socialinæ apsaugà suteikimas, iðsaugojimas ir atnaujinimas to-

                                                 

 

1 Pajuodienė G. Konstitucijos 52 straipsnio komentaras // Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos komentaras. I d. Teisës institutas, 2000. P. 474. 
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kiomis priemonëmis, kaip draudimo ar darbo staþo, ágyto pagal kiekvie-
nos ðalies ástatymus, susumavimas. 

Teisë á sveikatos prieþiûrà turi uþtikrinti asmeniui galimybæ dalyvauti 
lygiais pagrindais socialiniø vertybiø vartojime ir formuluoja valstybei 
pareigà uþtikrinti, kad asmuo turëtø galimybæ lygiais pagrindais su kitais 
dalyvauti socialiniø vertybiø paskirstyme. 

Konstitucijos 53 str. deklaruojama teisë á sveikatos prieþiûrà ir ganë-
tinai abstrakèiai formuluojami kai kurie sveikatos sistemos ir sveikatos 
prieþiûros elementai. Konstitucija nustato, kad valstybë rûpinasi þmoniø 
sveikata ir laiduoja medicinos pagalbà bei paslaugas þmogui susirgus; 
ástatymas nustato pilieèiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinë-
se gydymo ástaigose teikimo tvarkà; valstybë skatina visuomenës kûno 
kultûrà ir remia sportà; valstybëje kiekvienas asmuo privalo saugoti ap-
linkà nuo kenksmingø poveikiø.  

Ðiame Konstitucijos straipsnyje formuluojama asmens teisë á sveika-
tos prieþiûrà – nemokamos medicinos pagalbos valstybinëse gydymo 
ástaigose teikimo tvarka turi bûti nustatyta ástatymu; valstybës ásipareigo-
jimas rûpintis þmoniø sveikata ir laidavimas medicinos pagalbos ir pa-
slaugø þmogui susirgus, – turëtø bûti traktuojama kaip socialinë teisë.  

Taèiau teisë á sveikatos prieþiûrà gali bûti aiðkinama ir kaip asmens 
individuali (pilietinë) teisë. Ðiuo metu diskutuojama dël jø tarpusavio 
priklausomumo, ir teisë á sveikatos prieþiûrà kaip socialinë ir individuali 
ne atskiriamos viena nuo kitos, bet nagrinëjamos kartu dabartiniame 
socialiniame–ekonominiame kontekste. Europos þmogaus teisiø teismo 
praktika taip pat patvirtina ðià tendencijà (Lopez Ostra prieš Ispaniją 
1994 12 9 bylos sprendime1 Europos þmogaus teisiø Teismas pripaþino, 
kad aplinkos uþterðtumas paþeidë asmens teisæ á privatumà). 

Konstitucijos 53 str. nuostatø nereikëtø traktuoti kaip valstybiniø gy-
dymo ástaigø absoliuèià pareigà teikti iðskirtinai nemokamà ir viskà api-
manèià medicinos pagalbà, Konstitucija nenustato nemokamos (finan-
suojamos ið valstybës biudþeto) medicinos pagalbos apimties, taèiau rei-
kalauja, kad tokia pagalba bûtø ir turi bûti ástatymu nustatyta jos teikimo 
tvarka. Ðio Konstitucijos str. interpretacija turi bûti grindþiama komp-
romisu tarp asmens konstitucinës teisës á sveikatos prieþiûrà ir valstybës 
ekonominiø sàlygø. 

Europos valstybëse teisë á sveikatos prieþiûrà priskiriama asmens 
konstitucinëms teisëms, nors jø formulavimas konstitucijose gali bûti 
labai ávairus. Pvz.: 1983 m. Nyderlandø Konstitucijoje tik nurodoma, kad 
valstybës institucijos (the authorities) turi imtis priemoniø gerinant gyven-
tojø sveikatà. Taèiau tai nereðkia, kad èia teisë á sveikatos prieþiûrà nëra 

                                                 
1 http://echr.coe.int 
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suprantama kaip socialinë teisë (pagrásta visuomenës solidarumo princi-
pu). Vidurio ir Rytø Europos valstybiø konstitucijose, pvz.: Vengrijos, 
teisë á sveikatos prieþiûrà reglamentuojama labai plaèiai kaip absoliuti 
teisë, taèiau realiai tokios apimties nëra ágyvendinama. Nyderlanduose, 
Italijoje ir kitose Vakarø Europos valstybëse teisæ á sveikatos prieþiûrà 
teismai interpretuoja ne kaip garantuotà teisæ á visas ámanomas paslau-
gas, kurios yra mediciniðkai ir techniðkai galimos, bet atsiþvelgdami á 
esamas sàlygas, ribotus resursus.  

Ðveicarijoje teisæ iðgyventi (right to subsistence), kuri apima ir teisæ á 
sveikatos prieþiûrà kaip neraðytà konstitucinæ teisæ, suformulavo Ðveica-
rijos Federalinis teismas 1995 m. spalio 27 d. sprendime1. Ði konstitucinë 
teisë nëra suprantama kaip absoliuti teisë ar teisë, kuri ápareigoja valsty-
bæ suteikti visapusæ paramà asmeniui; ji yra interpretuojama kaip mini-
malus ðios teisës garantavimas, t.y. sveikatos prieþiûros, bûtinos asmeniui 
pagal jo sveikatos bûklæ, uþtikrinimas, jeigu kitomis teisës priemonëmis 
tai nëra nustatyta. Teismas negali kiðtis á valstybës lëðø skyrimà sveikatos 
prieþiûrai. Vargu, ar teismas nustatytø tam tikros, konkreèios, sveikatos 
prieþiûros prieinamumà, nebent bûtø árodyta, kad tokios teisës neigimas 
yra pagrástas diskriminacija ar savavaliðku sprendimu (arbitrary measure). 
Ði konstitucinë teisë galëtø bûti labiau interpretuojama kaip lygiateisið-
kumas sveikatos prieþiûroje, garantuojantis kiekvienam vienodas gali-
mybes gauti sveikatos prieþiûros paslaugas pagal asmens sveikatos bûklæ 
ir lëðas. Kai kuriø Ðveicarijos kantonø konstitucijose, pvz.: Bazelio þemës 
ir Berno reglamentuojama teisë iðgyventi (subsistence), kuri suprantama 
ir kaip teisë á sveikatos prieþiûrà. 

Europos tarybos þmogaus teisiø ir biomedicinos konvencijoje nustaty-
ta, kad valstybës, atsiþvelgdamos á sveikatos apsaugos poreikius ir turi-
mus iðteklius turi imtis reikiamø priemoniø, kad jø jurisdikcijos ribose 
bûtø uþtikrintas vienodas tam tikros kokybës sveikatos prieþiûros priei-
namumas.  

Teisæ á sveikatos apsaugà reglamentuoja ir Pataisyta Europos sociali-
në chartija; jos 11 str. nurodoma, kad siekdamos garantuoti veiksmingà 
teisës á sveikatos apsaugà ágyvendinimà, ðalys ásipareigoja tiesiogiai ar 
bendradarbiaudamos su valstybinëmis ar privaèiomis organizacijomis 
imtis reikiamø priemoniø, skirtø inter alia: kiek ámanoma paðalinti ligø 
prieþastis; teikti konsultacijas ir rûpintis sveiko gyvenimo bûdo propa-
gandai skirtomis ðvietimo priemonëmis bei skatinti asmeninæ atsakomy-
bæ uþ savo sveikatà; uþkirsti kelià epideminëms, endeminëms ir kitoms 
ligoms, taip pat nelaimingiems atsitikimams. 

                                                 

 

1 Sprumont D. The Unwritten Constitutional Right to Subsistence: Brief Comment of 
27 October 1995 Judgment of the Swiss Federal Court in the Perspective of a Right to 
Health Care // European Journal of Health Law. Vol. 5. No. 4. 1998. P. 411–414. 
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Kultûrinës teisës yra minimos keliuose Konstitucijos skirsniuose (II, 
III, IV); ypaè daug dëmesio skiriama asmenø, priklausanèiø tautinëms 
bendrijoms, kultûriniø teisiø apsaugai. Tai pilieèiø tautinëms bendrijoms 
suteikta teisë savarankiðkai tvarkyti savo tautinës kultûros reikalus, ðvie-
timà, labdarà, savitarpio pagalbà, valstybë teikia tautinëms bendrijoms 
paramà (Konstitucijos 45 str.). Asmenys, priklausantys tautinëms bendri-
joms, turi teisæ puoselëti savo kalbà, kultûrà ir paproèius (37 str.). 

Konstitucijos 42 str. nurodoma, kad kultûra, mokslas ir tyrinëjimai 
bei dëstymas yra laisvi, valstybë remia kultûrà ir mokslà, rûpinasi Lietu-
vos istorijos, meno ir kitø kultûros paminklø bei vertybiø apsauga. Ásta-
tymas gina dvasinius ir materialinius autoriaus interesus, susijusius su 
mokslo, technikos, kultûros ir meno kûryba.  

Viena svarbiausiø kultûriniø teisiø – teisë á mokslà. Konstitucijos 41 
str. visø pirma formuluojama pareiga mokytis iki 16 metø. Asmenims iki 
16 metø mokslas privalomas. Mokymas valstybinëse ir savivaldybiø ben-
drojo lavinimo, profesinëse bei aukðtesniosiose mokyklose yra nemoka-
mas. Aukðtasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno þmogaus 
sugebëjimus. Gerai besimokantiems pilieèiams valstybinëse aukðtosiose 
mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas. 

Daugiausia problemø kelia Konstitucijoje átvirtintas principas, kad 
gerai besimokantiems pilieèiams valstybinëse aukðtosiose mokyklose 
laiduojamas nemokamas mokslas. Ðiuo metu jis nëra tinkamai ágyvendi-
namas ne tik dël lëðø stokos, bet ir dël kriterijø traktuoti „gerai besimo-
kantis” trûkumo, dël studentø paþangumo lygio, atitinkanèio ðá Konstitu-
cijoje suformuluotà principà, ar jis sutampa su formaliais paþymiø verti-
nimais. Teisæ á mokslà reglamentuoja Ðvietimo ástatymas (1998 m.), Pro-
fesinio mokymo ástatymas (1997 m.), Vaiko teisiø apsaugos pagrindø 
ástatymas (1996 m.), Mokslo ir studijø ástatymas (1991 m.) Aukðtojo 
mokslo ástatymas (2000 m.) ir kiti teisës aktai. 

Europos þmogaus teisiø Konvencijos Pirmojo protokolo (kurá Lietuva 
ratifikavo 1995 m. gruodþio 7 d.) 2 str. taip pat formuluojama teisë á 
mokslà – niekam neturi bûti atimta teisë á mokslà. Valstybë, rûpindamasi 
ðvietimu ir mokymu, ásipareigoja gerbti tëvø teisæ parinkti savo vaikams 
ðvietimà ir mokymà pagal savo religinius ir filosofinius ásitikinimus.  
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2.5. Asmens pareigos 
 

Pareiga – tai teisës normose nustatytas ápareigojimas asmeniui atlikti 
tam tikrus veiksmus ar nuo tokiø veiksmø susilaikyti. „Esminis þmogaus 
teisiø ir laisviø poþymis yra tai, kad teisiø ir laisviø atsiradimas, jø ágy-
vendinimas nesiejamas su pareigø vykdymu1”. 

Konstitucijos 28 str. formuluojamas ypaè svarbus konstitucinis þmo-
gaus teisiø principas. Jame nurodoma, kad ágyvendindamas savo teises ir 
naudodamasis savo laisvëmis, þmogus privalo laikytis Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos ir ástatymø, nevarþyti kitø þmoniø teisiø ir laisviø. Taigi 
viena pagrindiniø asmens pareigø – ne tik laikytis Konstitucijos, ástaty-
mø, bet ir nevarþyti kitø þmoniø teisiø ir laisviø. Tai labai svarbus þmo-
gaus teisiø ir laisviø ágyvendinimo principas.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ávardytos tokios pareigos, kaip 
tëvø pareiga (ir teisë) auklëti savo vaikus dorais þmonëmis ir iðtikimais 
pilieèiais, iki pilnametystës juos iðlaikyti (38 str.); vaikø pareiga gerbti 
tëvus, globoti juos senatvëje ir tausoti jø palikimà (38 str.); asmenims iki 
16 metø pareiga mokytis (41 str.); asmuo privalo saugoti aplinkà nuo 
kenksmingø poveikiø (53 str.); kiekvieno pareiga (ir teisë) ginti Lietuvà 
nuo uþsienio ginkluoto uþpuolimo (139 str.); pilieèiø pareiga atlikti karo 
ar alternatyviàjà kraðto apsaugos tarnybà (139 str.).  

Asmens pareigoms demokratiniø valstybiø konstitucinëje doktrinoje 
ir konstitucijose paprastai neskiriama daug dëmesio. Nëra susiformavu-
sio ir vieningo pareigø katalogo. Kai kuriose kitø valstybiø konstitucijose 
formuluojama pareiga mokëti mokesèius, pvz.: tokia pareiga formuluo-
jama 1947 m. Italijos Konstitucijos 53 str. Kartais yra iðskiriama ir parei-
ga atlikti karo ar alternatyviàjà tarnybà, kaip 1949 m. Vokietijos Konsti-
tucijos 12 str. 1947 m. Italijos Konstitucijos 4 str. formuluojama bendro 
pobûdþio pareiga kiekvienam asmeniui pagal savo galimybes ir pasirin-
kimà veikti ar vykdyti funkcijas, kurios skatintø materialiná ir dvasiná vi-
suomenës progresà, o ðios konstitucijos 54 str. nurodoma, kad visi priva-
lo laikytis konstitucijos ir ástatymø. 

Tarptautinës teisës dokumentuose, skirtuose þmogaus teisëms, as-
mens pareigos arba neávardijamos, arba joms paprastai skiriama nedaug 
dëmesio. Tarptautinëje þmogaus teisiø doktrinoje jos nevaidina svarbaus 
vaidmens. 
 
 

                                                 

 

1 Sinkevičius V. Þmogaus teisiø ir laisviø konstitucinës garantijos // Konstitucinis Tei-
smas ir konstitucinës garantijos Lietuvoje. Vilnius, 1995. P. 56.  
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2.6. Þmogaus teisiø ribojimo problemos 
 

Þmogaus teisiø ribojimas – sudëtinga konstitucinës teisës problema. 
Tik kai kurios þmogaus teisës priskiriamos absoliuèioms, neribojamoms, 
kaip pvz.: teisë á gyvybæ, teisë nebûti kankinamam ir þalojamam ir kad su 
asmeniu nebûtø þiauriai, þeminant jo orumà, elgiamasi, teisë nebûti ver-
gijoje. Kitos teisës gali bûti ribojamos.  

Kadangi Europos þmogaus teisiø teismui tenka daþnai spræsti bylas, 
susijusias su Europos þmogaus teisiø konvencijoje numatytø þmogaus 
teisiø ribojimo pagrástumu, ðio teismo praktikoje susiformavo tokios vi-
suotinai pripaþástamos þmogaus teisiø ribojimo pagrástumo sàlygos: þmo-
gaus teisiø ribojimai laikomi pagrástais, jeigu jie: 1) yra teisëti ir 2) bûti-
nai reikalingi demokratinëje visuomenëje.  

Teisëtumo reikalavimas reiðkia, kad apribojimai turi bûti nustatomi 
tik ástatymu, kuris vieðai paskelbiamas, o jo normos suformuluojamos 
pakankamai aiðkiai.  

Ástatymais apibrëþiant teisiø ágyvendinimo ribas, bûtina atsiþvelgti á 
atitinkamos teisës (ar laisvës) paskirtá bei prasmæ ir Konstitucijoje nusta-
tytas jos ribojimo galimybes bei sàlygas. Sprendþiant klausimà, ar konk-
retus ribojimas yra bûtinai reikalingas demokratinëje visuomenëje, pir-
ma, reikia iðsiaiðkinti ribojimo tikslus bei paskirtá, o antra, nustatyti, ar 
ribojimo priemonës yra proporcingos siekiamam teisëtam tikslui.  

Konstitucinës teisës gali bûti ribojamos paèioje Konstitucijoje ar pa-
gal jos nuostatas priimtu ástatymu. Svarbu, kad tokie ribojimai nebûtø 
taikomi jokiais kitais pagrindais. Konstitucijoje sàlygos riboti teises for-
muluojamos daþniausiai kaip blanketinës normos. Konstitucinë asmens 
teisë gali bûti ribojama tik jei tai bûtina apsaugoti visuomenës vertybes, 
kitø asmenø teisëtus interesus. Toks teisiø ribojimas turi bûti proporcin-
gas ribojimo tikslui. 

Kai kuriuose Konstitucijos straipsniuose, be bendrøjø sàlygø, ávardi-
jamos ir konkreèios aplinkybës, kada konstitucinë teisë gali bûti riboja-
ma. Pvz.: Konstitucijos 20 str., reglamentuojant teisæ á laisvës nelieèia-
mybæ, kaip bendroji sàlyga nurodoma, jog niekas negali bûti savavaliðkai 
sulaikytas arba savavaliðkai suimamas, niekam neturi bûti atimta laisvë 
kitaip, kaip tik tokiais pagrindais ir pagal tokias procedûras, kokias yra 
nustatæs ástatymas. Tame paèiame Konstitucijos straipsnyje ávardijamas 
ir atskiras atvejis, kai laisvë gali bûti ribojama: jei asmuo yra sulaikytas 
nusikaltimo vietoje ir ávardijama tokio sulaikymo tvarka. Konstitucijos 35 
str. numatyta teisë laisvai vienytis á bendrijas, politines partijas ar asocia-
cijas gali bûti ribojama, jei tokia veikla yra prieðinga Konstitucijai ir ásta-
tymams. 
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Nereikëtø konstituciniø teisiø ribojimo painioti su kai kuriø teisiø tu-
rinio ribojanèiomis nuostatomis, pvz.: su pasyviosios rinkimø teisës cen-
zais, t.y. reikalavimais asmenims, kurie gali bûti renkami Seimo nariais ar 
renkami Respublikos Prezidentu. Tokiems asmenims gali bûti taikomi 
amþiaus, sëslumo ir kiti cenzai. 

Konkretizuojant teisiø ribojimo sàlygas, turi bûti laikomasi propor-
cingumo, teisëtumo, protingumo ir kitø svarbiø teisës principø. 

Konstitucinis Teismas 2000 m. birþelio 30 d. nutarime suformulavo 
svarbø principà: „negali bûti nustatytas toks teisinis reguliavimas, pagal 
kurá asmuo, ágyvendindamas vienà konstitucinæ teisæ, netektø galimybës 
ágyvendinti kità konstitucinæ teisæ”. Taigi teisiø ribojimas turi bûti suba-
lansuotas kitø teisiø poþiûriu. 

Ypaè svarbus proporcingumo principas, á kurá daþnai atsiþvelgia Kon-
stitucinis Teismas spræsdamas bylas. Konstitucinis Teismas 1997 m. vasa-
rio 13 d. nutarime nagrinëjo asmens teisiø ribojimà atsiþvelgiant á visuo-
menës interesø kriterijø ir pabrëþë, kad „tarp asmens teisiø ir laisviø, ið 
vienos pusës, ir visuomenës interesø, ið kitos, neretai kyla konfliktø, o 
kartais atsiranda ir prieðtaravimø. Demokratinëje visuomenëje tokie 
prieðtaravimai sprendþiami derinant skirtingus interesus ir siekiant ne-
paþeisti jø pusiausvyros. Vienas ið interesø derinimo bûdø yra asmens 
teisiø ir laisviø ribojimas”. 

Ðiame Konstitucinio Teismo nutarime formuluojamas ir ribojimø 
proporcingumo kriterijus nustatant, kad daþnai konfliktas ið esmës kyla 
tarp lygiaverèiø konstituciniø teisiniø vertybiø, todël tokiais atvejais tam 
tikrais apribojimais neturëtø bûti paþeidþiama jø pusiausvyra. Konstitu-
cinis Teismas paþymëjo, kad „galimi atvejai, kai atitinkamo ribojimo pra-
smingumas slypi konkreèios teisës (ar laisvës) prigimtyje arba kai atitin-
kamais apribojimais siekiama iðvengti kolizijos su kitomis pagrindinëmis 
teisëmis. Minëtais atvejais pagrindiniø teisiø apribojimø pagrástumas 
turëtø bûti vertinamas sveiko proto ir akivaizdþios bûtinybës kriterijais”.  

Konstitucinis Teismas 1996 m. gruodþio 19 d. nutarime, kalbëdamas 
apie teisës á informacijà ribojimà, pabrëþë, kad „… bendrø interesø ap-
sauga demokratinëje valstybëje negali paneigti þmogaus teisës á informa-
cijà apskritai. Ðios problemos sprendimà þmogaus teisiø ir laisviø doktri-
na ir ja besiremianti tarptautinë ir nacionalinë teisë sieja su teisiniø ver-
tybiø racionaliu santykiu, laiduojanèiu, kad apribojimais nebus paþeista 
atitinkamos þmogaus teisës esmë”.  

Europos þmogaus teisiø teismas taip pat daþnai naudoja proporcin-
gumo kriterijø spræsdamas dël Europos þmogaus teisiø konvencijoje ir 
jos protokoluose numatytø teisiø ribojimo. Proporcingumo principas 
galëtø bûti interpretuojamas kaip galimybë taikyti apribojimus, tik jei tai 
bûtina demokratinëje visuomenëje ir yra svarbiau uþ asmens teisæ. Toks 
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apribojimas turi bûti proporcingas ir apribojimo turinio atþvilgiu, t.y. net 
ir esant pagrástoms sàlygoms teisæ riboti; tokio ribojimo turinys turi bûti 
adekvatus.  

Lietuvos konstitucinëje teisëje galima iðskirti tokius þmogaus teisiø 
ribojimo atvejus: kai 1) jomis yra piktnaudþiaujama; 2) naudojimasis jo-
mis daro þalà visuomenës moralei, vieðajai tvarkai, konstitucinei santvar-
kai ar kitoms visuomenës vertybëms; 3) esant tam tikroms iðskirtinëms 
aplinkybëms – karo ar nepaprastosios padëties atveju; 4) tam tikriems 
asmenims dël jø teisinio statuso. 

Piktnaudþiavimas konstitucinëmis teisëmis gali bûti pagrindas joms 
riboti. Konstitucijos 28 str. formuluojamas bendras principas, kad ágy-
vendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvëmis, þmogus privalo 
laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir ástatymø, nevarþyti kitø 
þmoniø teisiø ir laisviø. Konstitucinis Teismas 2000 m. geguþës 8 d. nuta-
rime paþymëjo, kad „ðiuo Konstitucijos straipsniu yra nustatytas vienas 
esminiø principø, kuris reiðkia, kad þmogaus teisëtas elgesys nëra neribo-
tas ir absoliuèiai laisvas. Þmogus, bûdamas socialinë bûtybë, gyvena vi-
suomenëje tarp á save panaðiø ir lygiø savo orumu ir teisëmis þmoniø. 
Kiekvienas þmogus turi pareigas visuomenei, kurioje tik ir gali laisvai ir 
visiðkai vystytis jo asmenybë, o pagrindine ið tø pareigø – nevarþyti kitø 
þmoniø teisiø ir laisviø”. 

Ir nors Konstitucinis Teismas ðiame nutarime pabrëþë, kad „… Kons-
titucijos 28 str. nustatytos ne valdþios institucijø, bet þmogaus elgesio 
ribos”, taèiau piktnaudþiauti teisëmis gali ne tik asmuo, bet ir asmenø 
grupë ar net valstybë, kaip nurodoma Europos þmogaus teisiø konvenci-
jos 17 str. „Piktnaudþiavimo teisëmis uþdraudimas”. Ðiame str. teigiama, 
kad jokia Konvencijos nuostata negali bûti aiðkinama kaip suteikianti 
kuriai nors valstybei, grupei ar asmeniui teisæ vykdyti tam tikrà veiklà ar 
atlikti tam tikrà veiksmà, kuriuo siekiama panaikinti tam tikras konvenci-
joje numatytas teises ir laisves ar jas apriboti daugiau nei nustatyta ðioje 
konvencijoje.  

Konstituciniø teisiø ribojimas gali bûti formuluojamas iðdëstant gali-
mus ribojimus kartu su deklaruojama teise ar formuluojamas atskirai. 
Ypaè svarbu, ar tokie ribojimai atitinka visuotinai pripaþástamus teisinës 
valstybës principus. Kaip ribojimø, iðdëstytø kartu su teise, pavyzdá galë-
tume nurodyti Konstitucijos 25 ir 26 str.  

Konstitucijos 25 str. nurodoma, kad informacija negali bûti ribojama 
kitaip, kaip tik ástatymu, jei tai bûtina apsaugoti þmogaus sveikatai, gar-
bei ir orumui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai; laisvë reikðti ásiti-
kinimus ir skleisti informacijà nesuderinama su nusikalstamais veiksmais 
– tautinës, rasinës, religinës ar socialinës neapykantos, prievartos bei 
diskriminacijos kurstymu, ðmeiþtu ir dezinformacija.  
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Konstitucijos 26 str. laisvë iðpaþinti ir skleisti religijà arba tikëjimà ga-
li bûti ribojama tik ástatymu ir jei bûtina garantuoti visuomenës saugumà, 
vieðàjà tvarkà, þmoniø sveikatà ir dorovæ, taip pat kitas asmens pagrindi-
nes teises ir laisves.  

Taigi pagrindiniai asmens konstituciniø teisiø ribojimø kriterijai: 1) 
tai tokiø asmens teisiø ir laisviø, kaip garbë ir orumas, privatus gyveni-
mas, sveikata apsaugos bûtinybë; 2) demokratinës visuomenës vertybës – 
saugumas, vieðoji tvarka, konstitucinë santvarka.  

Þmogaus teisës gali bûti ribojamos ir esant tam tikroms iðimtinëms 
aplinkybëms, Konstitucijos 145 str. nurodoma, kad ávedus karo ar nepa-
prastàjà padëtá, laikinai gali bûti apribojamos teisës ir laisvës, nurodytos 
Konstitucijos 22, 24, 25, 32, 35 ir 36 str. Taigi karo ar nepaprastosios pa-
dëties atveju gali bûti ribojamos tokios teisës, kaip privataus gyvenimo 
nelieèiamumas (22 str.); þmogaus bûsto nelieèiamumas (24 str.); savi-
raiðkos laisvë, teisë gauti ir skleisti informacijà (25 str.); kilnojimosi lais-
vë (32 str.); teisë laisvai vienytis á bendrijas, politines partijas asociacijas 
(35 str.); susirinkimø teisë (36 str.).  

Konstitucijos 144 str. numatyta: jeigu Valstybëje iðkyla grësmë konsti-
tucinei santvarkai ar visuomenës rimèiai, Seimas gali visoje valstybës teri-
torijoje ar jos dalyje ávesti nepaprastàjà padëtá. Jos trukmë – iki ðeðiø 
mënesiø. Tarp Seimo sesijø neatidëliotinais atvejais toká sprendimà turi 
teisæ priimti Respublikos Prezidentas, taip pat ðaukti neeilinæ Seimo se-
sijà svarstyti ðio klausimo. Seimas patvirtina arba panaikina Respublikos 
Prezidento sprendimà. Konstitucijos 143 str. numatyta galimybë atidëti 
eilinius rinkimus. Jeigu karo veiksmø metu turi bûti rengiami eiliniai 
rinkimai, Seimas arba Respublikos Prezidentas priima sprendimà pratæs-
ti Seimo, Respublikos Prezidento ar savivaldybiø tarybø ágaliojimus. Ðiuo 
atveju rinkimai turi bûti skiriami ne vëliau kaip po trijø mënesiø karui 
pasibaigus. 

Karo padëties ástatymas, priimtas 2000 m. birþelio 8 d., nustato karo 
padëties ávedimo ir atðaukimo tvarkà, Lietuvos Respublikos pilieèiø, uþ-
sienieèiø teisiø ir laisviø ribojimus, valstybës institucijø ágaliojimus bei 
ámoniø, ástaigø ir organizacijø veiklos ypatumus ávedus karo padëtá. Ðis 
ástatymas turi uþtikrinti visuomenës saugumà ir vieðàjà tvarkà karo padë-
ties metu. Pagal ðio ástatymo nuostatas karo padëtis – Lietuvos Respub-
likos Konstitucijos ir ðio ástatymo nustatyta ypatinga teisinë padëtis, kuri 
ávedama prireikus ginti Tëvynæ ginkluoto uþpuolimo ar jo grësmës atve-
ju, kai kyla grësmë Lietuvos valstybës suverenumui ar jos teritoriniam 
vientisumui, arba prireikus vykdyti Lietuvos valstybës tarptautinius ásipa-
reigojimus siekiant uþtikrinti valstybës gynybà ir kitas svarbiausias valsty-
bës funkcijas karo metu. Karo padëtá áveda Seimas, kai prireikia ginti 
Tëvynæ arba vykdyti Lietuvos valstybës tarptautinius ásipareigojimus. 
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Ginkluoto uþpuolimo atveju, kai kyla grësmë valstybës suverenumui ar 
jos teritorijos vientisumui, sprendimà dël gynybos nuo ginkluotos agresi-
jos ir dël karo padëties ávedimo priima Respublikos Prezidentas ir ne-
delsdamas ðá sprendimà teikia tvirtinti artimiausiame Seimo posëdyje, o 
tarp Seimo sesijø – nedelsdamas ðaukia Seimo neeilinæ sesijà. Seimas 
ástatymu patvirtina arba panaikina Respublikos Prezidento sprendimà. 
Karo padëties ástatymo 3 skirsnyje reglamentuojamas Lietuvos Respub-
likos pilieèiø ir uþsienieèiø teisiø ir laisviø apribojimas bei pareigø nusta-
tymas. Karo padëties metu asmenø telefoniniø pokalbiø pasiklausymas, 
susiraðinëjimo, paðto siuntø ar kitokio susiþinojimo tikrinimas gali bûti 
atliekamas be teismo sprendimo. Tikrinti asmenø susiraðinëjimà, paðto 
siuntas, klausytis telefoniniø pokalbiø ar kontroliuoti bet kurá kitoká as-
menø susiþinojimà turi teisæ tik operatyvinës veiklos subjektai, kvotos ir 
tardymo organai, karinës þvalgybos ir kontrþvalgybos skyriai. Lietuvos 
Respublikos valstybës institucijos ir pareigûnai privalo laikytis ir pagal 
savo kompetencijà bei galimybes uþtikrinti, kad visi Lietuvos Respubli-
kos jurisdikcijai karo padëties metu priklausantys asmenys laikytøsi vi-
suotinai pripaþintø tarptautinës humanitarinës teisës normø.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje kai kurios teisës gali bûti ribo-
jamos ir dël asmens specialaus teisinio statuso, pvz.: apribojimas policijos 
pareigûnams bûti Seimo nariais, t.y. pasyviosios rinkimø teisës ribojimas. 
Konstitucijos 141 str. nurodoma, kad asmenys, atliekantys tikràjà karo 
arba alternatyviàjà tarnybà, taip pat neiðëjæ á atsargà kraðto apsaugos 
sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkai, puskarininkiai ir likti-
niai, kitø sukarintø ir saugumo tarnybø apmokami pareigûnai negali bûti 
Seimo nariais ir savivaldybiø tarybø nariais. Jie negali uþimti renkamø ar 
skiriamø pareigø civilinëje valstybinëje tarnyboje, dalyvauti politiniø par-
tijø ir politiniø organizacijø veikloje. 

Tokie politiniø teisiø ribojimai kelia abejoniø, kadangi, pvz.: iðrinkus 
toká asmená Seimo nariu, pagal Konstitucijà vis tiek jo ágaliojimai kitose 
tarnybose nutrûktø, nes Konstitucijos 60 str. nurodoma, kad Seimo nario 
pareigos, iðskyrus jo pareigas Seime, nesuderinamos su jokiomis kitomis 
pareigomis valstybinëse ástaigose ir organizacijose, taip pat su darbu 
verslo, komercijos bei kitose privaèiose ástaigose ar ámonëse. Savo ágalio-
jimø laikui Seimo narys atleidþiamas nuo pareigos atlikti kraðto apsaugos 
tarnybà. Taigi tokiam asmeniui norint pasinaudoti teise bûti renkamu, 
pvz.: Seimo nariu, pagal Seimo rinkimø ástatymo 2 str. 4 d. likus 65 die-
noms iki rinkimø, reikia iðeiti á atsargà ið kraðto apsaugos sistemos, poli-
cijos ir kitø sukarintø ir saugumo tarnybø, nors toks asmuo gali bûti ir 
neiðrinktas Seimo nariu. Kitø profesijø asmenims tokie papildomi apri-
bojimai, norint bûti áregistruotam kandidatu á Seimo narius, netaikomi.  
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Nors reikalavimai aktyviajai ir pasyviajai rinkimø teisei skiriasi ir yra 
pateisinami, taèiau atskirø profesiniø grupiø iðskyrimas ir pasyviosios 
rinkimø teisës apribojimai ðiuo pagrindu galëtø bûti diskusijos objektu. 

Kitø valstybiø konstitucijose taip pat minimos asmens teisiø ribojimo 
sàlygos, pvz.: 1949 m. Vokietijos Konstitucijos 13 str. ne tik reglamentuo-
jama bûsto nelieèiamybë, bet ir ávardijamos aplinkybës, kada ði teisë gali 
bûti ribojama. Vokietijos Konstitucijoje nustatytos ir kai kuriø kitø as-
mens teisiø ribojimo galimybës (18 str.). Ðios Konstitucijos 19 str. formu-
luojami reikalavimai ástatymams, kuriais gali bûti ribojamos pagrindinës 
teisës.  

Svarbios yra ir sàlygos, kada gali bûti ribojamos asmens teisës, ávardy-
tos Europos þmogaus teisiø konvencijoje. Ðioje konvencijoje, deklaruo-
jant atskirà teisæ, kai kuriais atvejais nurodomos ir sàlygos, kada ði teisë 
gali bûti ribojama. Tai bûtinumas demokratinëje visuomenëje valstybës 
saugumo, visuomenës apsaugos, ðalies, ekonominës gerovës interesai, 
siekis uþkirsti kelià vieðosios tvarkos paþeidimams ar nusikaltimams, 
þmoniø sveikata ar moralë ar kitø asmenø teisiø ir laisviø apsauga ir kt.  

Europos þmogaus teisiø konvencijos nuostatos turi bûti aiðkinamos 
atsiþvelgiant á Europos þmogaus teisiø teismo jurisprudencijà. Konstitu-
cinis Teismas 2000 m. geguþës 8 d. nutarime paþymëjo, kad „Europos 
þmogaus teisiø teismo jurisprudencija kaip teisës aiðkinimo ðaltinis yra 
aktuali ir Lietuvos teisës aiðkinimui ir taikymui”. Tame paèiame nutari-
me, nagrinëjant Konstitucijos 22 str. 3 d. nuostatas, Konstitucinis Tei-
smas atkreipë dëmesá, kad ðios Konstitucijos nuostatos derinasi su Kon-
vencijos 8 str. 2 d. nustatytais standartais, kada gali bûti ribojama þmo-
gaus teisë á privatø gyvenimà. Tokie apribojimai gali bûti ámanomi: „1) 
kai tai bûtina demokratinëje visuomenëje valstybës saugumo, vieðosios 
tvarkos ar ðalies ekonominës gerovës interesams, siekiant uþkirsti kelià 
teisës paþeidimams ar nusikaltimams, taip pat gyventojø sveikatai ar do-
rovei arba kitø þmoniø teisëms ir laisvëms apsaugoti; 2) kai teisës á priva-
tø gyvenimà ribojimo atvejai numatomi ástatymuose, o informacija apie 
privatø asmens gyvenimà gali bûti renkama tik motyvuotu teismo spren-
dimu ir tik pagal ástatymà”. 

Konvencijoje taip pat formuluojami ir kai kurie bendri pagrindai, lei-
dþiami teisiø ribojimai ir kai kurioms asmenø grupëms, pvz.: uþsienie-
èiams. Pagal Konvencijos 16 str. „Uþsienieèiø politinës veiklos suvarþy-
mai” – jokia Konvencijos 10, 11 ir 14 str. nuostata negali bûti laikoma 
kliûtimi Aukðtosioms Susitarianèiosioms Ðalims taikyti uþsienieèiø poli-
tinës veiklos suvarþymus.  

Konvencijos 17 str. „Piktnaudþiavimo teisëmis uþdraudimas” teigia, 
kad jokia ðios Konvencijos nuostata negali bûti aiðkinama kaip suteikian-
ti kuriai nors valstybei, grupei ar asmeniui teisæ vykdyti tam tikrà veiklà 
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ar atlikti tam tikrà veiksmà, kuriais siekiama panaikinti tam tikras ðioje 
Konvencijoje numatytas teises ir laisves ar jas apriboti daugiau nei nusta-
tyta ðioje Konvencijoje.  

Konvencijos 18 str. formuluojamas bendras teisiø ribojimo principas. 
Pagal ðià Konvencijà, joje skelbiamø teisiø ir laisviø apribojimai netai-
komi jokiais kitais tikslais, iðskyrus tuos, kuriø siekiant ðie apribojimai 
buvo nustatyti.  

Ir kituose tarptautiniuose dokumentuose reglamentuojama galimybë 
riboti teises. Visuotinës þmogaus teisiø deklaracijos 29 str. nurodoma, 
kad kiekvienas þmogus turi pareigas visuomenei, kurioje tik ir gali laisvai 
ir visiðkai vystytis jo asmenybë. „Ágyvendindamas savo teises ir naudoda-
masis savo laisvëmis, kiekvienas þmogus negali patirti kitokiø apribojimø 
kaip ástatymo numatyti vien tik tam, kad garantuotø kitø þmoniø teisiø ir 
laisviø deramà pripaþinimà ir gerbimà siekiant patenkinti teisingus mo-
ralës, vieðosios tvarkos ir visuotinës gerovës reikalavimus demokratinëje 
visuomenëje. Ðios teisës ir laisvës jokiu bûdu negali bûti ágyvendinamos, 
jeigu tai prieðtarauja Jungtiniø Tautø Organizacijos tikslams ir princi-
pams”. 
 

 
 
 

3 poskyris 
ÞMOGAUS TEISIØ GARANTIJOS. EUROPOS ÞMOGAUS TEISIØ 
KONVENCIJOS REIKÐMË 
 
 
 
3.1. Þmogaus teisiø garantijos 
3.2. Europos þmogaus teisiø konvencija 
 
 
3.1. Þmogaus teisiø garantijos 
 

Þmogaus teisiø ir laisviø garantijos – tai tam tikra sistema teisës nor-
mø, principø ir priemoniø, kuriø pagalba yra uþtikrinamos þmogaus tei-
sës ir laisvës.  

Þmogaus teisiø garantijas galëtume skirti á teisines ir neteisines. Tei-
sinës – tai teisës normø ir institucijø sistema. Neteisinëms bendro pobû-
dþio garantijoms galëtume priskirti valstybës valdþios ágyvendinimo pa-
grindus, valstybës formà, jos politiná reþimà, valdþiø padalijimo principà 
ir kt. Prie bendro pobûdþio tokiø garantijø galëtume priskirti ir visuo-
menës kultûros lygá.  
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Teisines þmogaus teisiø garantijas galima skirti á materialines, proce-
sines ir institucines. Materialinëms garantijoms priskirtina Konstitucija, 
ástatymai ir kiti teisës aktai, kuriuose átvirtintos þmogaus teisës ir jø ap-
sauga. Procesinëms garantijoms visø pirma reikëtø priskirti Konstitucijo-
je átvirtintà asmens, kurio teisës ir laisvës yra paþeidþiamos, teisæ kreiptis 
á teismà. Prie procesiniø garantijø priskirtina ir Peticijø ástatyme numaty-
ta teisë kreiptis peticija á tokias valstybës institucijas, kaip Seimas, Vy-
riausybë, kad bûtø sprendþiami svarbûs su þmogaus teisëmis susijæ klau-
simai ir kt. Institucinës garantijos – tai institucijos, kurioms yra priskirta 
þmogaus teisiø gynyba. Tarp teisiniø instituciniø garantijø svarbiausia 
vieta tenka teismams, ne maþiau svarbios ir ávairios kontrolieriø instituci-
jos. 

Þmogaus teisiø garantijas pagal jø galiojimo pobûdá galima bûtø skir-
ti á nacionalines ir tarptautines1. Ið tarptautiniø þmogaus teisiø garantijø 
reikëtø ypaè iðskirti Europos þmogaus teisiø teismà. 

Svarbiausia þmogaus teisiø materialinë garantija – tai tokiø teisiø ka-
talogo átvirtinimas Konstitucijoje ir jø bendrøjø garantijø formulavimas. 
Kaip jau buvo minëta, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje suformuluo-
tas platus þmogaus teisiø ir laisviø katalogas, apimantis pilietines ir poli-
tines bei socialines, ekonomines ir kultûrines teises. Svarbus yra Konsti-
tucijos 6 str. suformuluotas principas, kad Konstitucija yra vientisas ir 
tiesiogiai taikomas aktas; kiekvienas gali savo teises ginti remdamasis 
Konstitucija.  

Prie svarbiø konstituciniø principø, turinèiø átakà þmogaus teisiø ga-
rantijoms, galëtume priskirti ir Konstitucijos 7 str. deklaruojamas nuo-
statas, kad negalioja joks ástatymas ar kitas aktas, prieðingas Konstituci-
jai, ir galioja tik paskelbti ástatymai. Konstitucijos 30 str. formuluojama 
nuostata, kad asmuo, kurio konstitucinës teisës ar laisvës paþeidþiamos, 
turi teisæ kreiptis á teismà; asmeniui padarytos materialinës ir moralinës 
þalos atlyginimà nustato ástatymas. Prie svarbiø asmens teisiø konstituci-
niø garantijø galëtume priskirti ir Konstitucijos 31 str. 6 d. formuluojamà 
nuostatà, kad asmeniui, kuris átariamas padaræs nusikaltimà, ir kaltina-
majam nuo jø sulaikymo arba pirmosios apklausos momento garantuo-
jama teisë á gynybà.  

Svarbu ir tai, kad Konstitucijoje nëra normos, suteikianèios galimybes 
nuolat apriboti konstitucines þmogaus teises, kaip nurodoma Konstituci-
jos 145 str. Tai gali bûti daroma tik laikinai ir ávedus karo ar nepaprastà-
jà padëtá, ir tik kai kuriø teisiø atþvilgiu (t.y. teisë á privataus gyvenimo 
nelieèiamybæ, teisë á bûsto nelieèiamybæ, saviraiðkos laisvë, teisë laisvai 

                                                 

 

1 Plaèiau apie tarptautines þmogaus teisiø garantijas: Paksas A. Tarptautinës ir naciona-
linës þmogaus teisiø apsaugos priemonës ir institucijos. Vilnius. 2000. 



Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas Lietuvos Respublikos konstitucinėje teisėje  349

kilnotis ir pasirinkti gyvenamàjà vietà, teisë laisvai vienytis á bendrijas, 
politines partijas ir asociacijas ir teisë rinktis á taikius susirinkimus).  

Prie konstituciniø þmogaus teisiø garantijas formuluojanèiø principø 
galëtume priskirti ir Konstitucijos 5 str. nuostatà, kad valdþios ástaigos 
tarnauja þmonëms. 

Institucinëms þmogaus teisiø garantijoms yra skirtas Konstitucijos 73 
str., kuriame nurodoma, kad pilieèiø skundus dël valstybës ir savivaldy-
biø pareigûnø (iðskyrus teisëjus) piktnaudþiavimo ar biurokratizmo tiria 
Seimo kontrolieriai; prireikus Seimas gali steigti ir kitas kontrolës insti-
tucijas. Konstitucijos 124 str. nurodoma, kad savivaldybiø tarybø, jø vyk-
domøjø organø bei jø pareigûnø aktai ar veiksmai, paþeidþiantys pilieèiø 
ir organizacijø teises, gali bûti skundþiami teisme. 

Taigi Konstitucijoje suformuluotos plaèios galimybës þmogaus teisiø 
garantijø sistemai funkcionuoti. 

Civiliniame, baudþiamajame, administraciniø teisës paþeidimø, civili-
nio ir baudþiamojo proceso ir kituose kodeksuose, atskiruose ástatymuo-
se taip pat formuluojamos kai kurios svarbios materialinës ir procesinës 
þmogaus teisiø garantijos ir detalizuojami Konstitucijos principai. Ið ásta-
tymø norëtøsi iðskirti Peticijø ástatymà (1999 m.) ir Valstybës garantuo-
jamos teisinës pagalbos ástatymà (2000 m.). Kalbant apie galimybæ asme-
niui kreiptis á teismà dël savo paþeistø teisiø svarbu, kad asmuo, kuris 
neturi pakankamai lëðø, gautø tinkamà teisinæ pagalbà civilinëse ir bau-
dþiamosiose bylose.  

Ið instituciniø garantijø visø pirma norëtøsi iðskirti teismus. Teismø 
sistemos organizacija ir veiklos konstituciniai pagrindai aptariami skyriu-
je „Teisminë valdþia”. Lietuvoje veikia Aukðèiausiasis Teismas, Lietuvos 
apeliacinis teismas, apygardø ir apylinkiø teismai, administraciniai tei-
smai. Atskirai reikëtø iðskirti Lietuvos Respublikos Konstituciná Teismà.  

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas gali bûti traktuojamas ir 
kaip þmogaus teisiø apsaugos institucija, nors skirtingai nuo kai kuriose 
kitose valstybëse galiojanèios praktikos, kad pilieèiai gali tiesiogiai kreip-
tis su skundu á konstituciná teismà, pvz.: Vokietijoje ar Austrijoje, vis dël 
to nemaþai klausimø Lietuvos Respublikos Konstituciná Teismà pasiekia 
asmenims ágyvendinant Konstitucijos 6 str. nuostatas, kad kiekvienas 
savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija. Teismas, vadovaudamasis 
Konstitucijos 110 str. nuostata, jog teisëjas negali taikyti ástatymo, kuris 
prieðtarauja Konstitucijai, ir matydamas, kad ástatymas ar kitas teisës 
aktas, taikytinas konkreèioje byloje, prieðtarauja Konstitucijai, sustabdo 
bylos nagrinëjimà ir kreipiasi á Konstituciná Teismà su praðymu, spræsti, 
ar ástatymas ar kitas teisës aktas atitinka Konstitucijà. Ir nors asmuo ne-
turi teisës tiesiogiai reikalauti, kad teismas tam tikru klausimu kreiptøsi á 
Konstituciná Teismà, vis dëlto neretai advokatai, gindami asmens intere-
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sus, sugeba pagrásti tokio þingsnio reikalingumà, ir problemà sprendþia 
Konstitucinis Teismas. Vargu, ar toks sudëtingas kelias yra pakankamai 
efektyvus; ateityje reikëtø tikëtis, kad Konstitucijos ir ástatymø nuostatos 
bus papildytos, ir asmuo galës kreiptis á Konstituciná Teismà tiesiogiai.  

Konstitucinio Teismo nutarimuose atskleidþiami Konstitucijoje átvir-
tintø pagrindiniø teisiø ávairûs aspektai. Ypaè daþnai Konstitucinis Tei-
smas interpretuoja Konstitucijos nuostatas, kuriose átvirtinta nuosavybës 
teisë; daug dëmesio skirta asmens lygiateisiðkumo principui; ávairûs savi-
raiðkos teisës aspektai taip pat daþnai nagrinëjami, daug diskusijø sukëlë 
ir teisës á gyvybæ (mirties bausmës problemos) teisës á privataus gyveni-
mo nelieèiamumà interpretavimas. Neabejotina, kad Konstitucinis Tei-
smas yra svarbus konstituciniø þmogaus teisiø garantas, nes jo kompe-
tencijai priskirta viena svarbiausiø – teisës aktø atitikties Konstitucijai 
funkcijø.  

Prie teisiniø instituciniø garantijø galima priskirti ir Vyriausiosios 
administraciniø ginèø komisijos veiklà. Vyriausioji administraciniø ginèø 
komisija buvo ásteigta vykdant Lietuvos Respublikos administraciniø 
bylø teisenos ir Administraciniø ginèø komisijos ástatymus, kurie ásigalio-
jo 1999 m. Taigi Lietuvoje buvo pirmà kartà áteisintas ikiteisminis admi-
nistraciniø ginèø nagrinëjimas. Pagal Lietuvos Respublikos administraci-
niø bylø teisenos, Administraciniø ginèø komisijø, Vieðojo administravi-
mo ir kitus teisës aktus Vyriausiosios administracinës komisijos kompe-
tencijai yra priskirta nagrinëti fiziniø asmenø (ir juridiniø asmenø) skun-
dus dël centriniø valstybinio administravimo subjektø priimtø individua-
liø administraciniø aktø ir veiksmø teisëtumo, taip pat dël vilkinimo at-
likti jø kompetencijai priskirtus veiksmus. 

Svarbø vaidmená, garantuojant þmogaus teises, vaidina ir Seimo kont-
rolieriø bei kitos kontrolieriø institucijos. Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos 73 str. numatyta, kad pilieèiø skundus dël valstybës ir savivaldybiø 
pareigûnø (iðskyrus teisëjus) piktnaudþiavimo ar biurokratizmo tiria 
Seimo kontrolieriai; jie turi teisæ siûlyti teismui kaltus pareigûnus atleisti 
ið uþimamø pareigø; Seimo kontrolieriø ágaliojimus nustato ástatymas. 
Ðio Konstitucijos straipsnio 3 d. nurodoma, kad prireikus Seimas steigia 
ir kitas kontrolës institucijas, kuriø sistemà ir ágaliojimus nustato ástaty-
mas.  

Toks konstitucinis reguliavimas lëmë, kad turime ne vienà, bet kelis 
Seimo kontrolierius, kad, be Seimo kontrolieriø, turime ir kitas kontro-
lieriø institucijas. Konstitucijos 73 str. Seimo kontrolieriø kompetencija 
ávardyta konkreèiai – valstybës ir savivaldybiø pareigûnø piktnaudþiavi-
mo ar biurokratizmo tyrimas, ir nëra pakankamai plati, neapima kitø 
þmogaus teisiø paþeidimø kitose srityse. Dël ðios prieþasties buvo ásteig-
tos dar dvi kontrolës institucijos – moterø ir vyrø lygiø galimybiø kontro-
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lieriaus ir vaiko teisiø apsaugos kontrolieriaus institucijos. Jø kompeten-
cija ðiose konkreèiose srityse yra daug platesnë ir apima ne tik santykius, 
kylanèius dël netinkamo vieðojo administravimo funkcijø vykdymo. 

Seimo kontrolieriø ir kitos þmogaus teisiø kontrolieriø institucijos – 
tai kitø valstybiø patirties panaudojimas kuriant Lietuvoje veiksmingà 
þmogaus teisiø apsaugos sistemà. Ðios institucijos yra kildinamos ið om-
budsmeno institucijos, kuri susiformavo dar XVII a. Ðvedijoje. Ðiuo me-
tu ombudsmeno institucija yra paplitusi Europos valstybëse, jø vaidmuo 
ypaè stiprus Skandinavijos valstybëse. Paprastai ákuriama vieno ombuds-
meno institucija (pvz.: Danijoje, Lenkijoje ir kt.), taèiau kai kuriose vals-
tybëse, pvz.: Ðvedijoje, jø yra keletas, atsakingø uþ skirtingas sritis. Kai 
kuriose valstybëse yra steigiama þmogaus teisiø komisaro (ágaliotinio) 
institucija, kuri yra analogiðka ombudsmeno institucijai. Ombudsmeno 
ágaliojimai – teikti rekomendacijas ir tokiu bûdu átakoti þmogaus teisiø 
padëtá ðalyje. Paprastai ombudsmenu skiriamas asmuo, þinomas visuo-
menëje, galintis átakoti situacijà pareikðdamas savo nuomonæ, á kurià 
paprastai yra atsiþvelgiama.  

Ombudsmeno institucija yra steigiama ne tik atskirose valstybëse, bet 
ir Europos Sàjungoje, o tokioje tarptautinëje organizacijoje, kaip Euro-
pos Taryba, yra ásteigta Þmogaus teisiø komisaro pareigybë, kuri pradëjo 
funkcionuoti nuo 1999 m. 

Ombudsmeno institucija, ásteigta Europos Sàjungoje, pradëjo veikti 
1995 m.; ji yra skirta skundams dël jos institucijø pareigûnø veiksmø tirti. 
Europos bendrijos steigimo sutarties 195 str. nurodoma, kad Europos 
Parlamentas skiria ombudsmenà, kuris yra ágaliotas priimti Europos Sà-
jungos pilieèiø arba kiekvieno fizinio ar juridinio asmens, reziduojanèio 
valstybëje narëje arba turinèio joje savo buveinæ, skundus dël Bendrijos 
institucijose arba ástaigose pasitaikanèiø netinkamo administravimo atve-
jø. Ombudsmenas yra skiriamas Europos Parlamento kadencijai. Om-
budsmeno ágaliojimai yra daugiau rekomendacinio pobûdþio. Jeigu jis 
nustato netinkamo administravimo atvejá, kreipiasi á atitinkamà instituci-
jà, kuri per tris mënesius turi informuoti ombudsmenà apie savo poþiûrá. 
Tada ombudsmenas siunèia praneðimà Europos Parlamentui ir atitinka-
mai institucijai, asmuo pateikæs skundà, taip pat informuojamas.  

Teisë kreiptis á Europos Sàjungos ombudsmenà átvirtinta ir Europos 
Sàjungos pagrindiniø teisiø chartijos 43 str. „Ombudsmenas”, kuriame 
numatyta, kad Sàjungos pilieèiai ir bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, 
gyvenantis ar turintis savo registruotà bûstinæ kurioje nors valstybëje 
narëje, turi teisæ Sàjungos ombudsmenui nurodyti netinkamo Bendrijos 
institucijø ar organø administracinio darbo atvejus.  

Þmogaus teisiø komisaro Europos Taryboje institucija yra nepriklau-
soma ir neðaliðka, jos paskirtis – rûpintis þmogaus teisiø padëtimi valsty-
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bëse Europos Tarybos narëse, skatinti þmogaus teisiø ðvietimà, padëti 
valstybiø ombudsmeno institucijoms funkcionuoti, identifikuoti atvejus, 
kai valstybiø teisë neatitinka þmogaus teisiø standartø ir skatinti þmogaus 
teisiø normø, nustatytø ávairiuose Europos Tarybos dokumentuose, ágy-
vendinimà valstybiø teisëje. Þmogaus teisiø komisaras netiria individua-
liø skundø. Á ðias pareigas asmuo skiriamas ðeðeriems metams ir negali 
bûti perrenkamas. 

Ávairiose Tarptautinëse organizacijose, pvz.: Jungtinëse Tautose, yra 
taip pat steigiamos ávairios þmogaus teisiø struktûros ir pareigybës, pvz.: 
JTO Þmogaus teisiø komisaro. Tarptautinës organizacijos vykdo ir mo-
nitoringà þmogaus teisiø padëèiai ávairiose valstybëse nustatyti.  

Seimo kontrolieriø institucija Lietuvoje buvo ákurta 1994 m. realizuo-
jant Konstitucijos 73 str. nuostatas. Buvo ásteigtos 5 Seimo kontrolieriø 
pareigybës. 1994 m. sausio 11 d. buvo priimtas Seimo kontrolieriø ásta-
tymas, kuris 1998 m. buvo pakeistas priimant naujà ástatymà ir jame ðiek 
tiek prapleèiant Seimo kontrolieriø ágaliojimus, pakoreguojant terminus, 
pakeièiant kai kurias socialines garantijas (nustatyti kitokie atlyginimai 
uþ Seimo kontrolieriø darbà) ir kt. 

1998 m. Seimo kontrolieriø ástatymas nustato Lietuvos Respublikos 
Seimo kontrolieriø veiklos teisinius pagrindus, taip pat Lietuvos Respub-
likos Seimo kontrolieriø ástaigos organizacinæ struktûrà ir ágaliojimus. 
Kiekvienas pilietis turi teisæ pateikti Seimo kontrolieriui skundà dël vals-
tybës ar savivaldybës institucijos, priskirtos kontrolieriaus kompetencijai, 
pareigûno piktnaudþiavimo ar biurokratizmo.  

Seimo kontrolieriai tiria pilieèiø skundus dël valdþios, valdymo, savi-
valdos, kariniø bei joms prilygintø institucijø pareigûnø piktnaudþiavimo 
ir biurokratizmo. Karinëms institucijoms prilyginamos Kraðto apsaugos 
ministerija, Vidaus reikalø ministerija, Valstybës saugumo departamen-
tas ir jiems pavaldþios institucijos. 

Seimo kontrolieriai netiria Respublikos Prezidento, Seimo nariø, 
Ministro Pirmininko, Vyriausybës (kaip kolegialios institucijos), valsty-
bës kontrolieriaus ir Konstitucinio Teismo ir kitø teismø teisëjø veiklos, 
vietos savivaldybiø tarybø (kaip kolegialiø institucijø) veiklos, taip pat 
prokurorø, tardytojø ir kvotëjø procesiniø sprendimø teisëtumo ir pagrás-
tumo. Seimo kontrolieriai netiria skundø, kylanèiø ið darbo teisiniø san-
tykiø, skundø, kuriuos turi nagrinëti teismas, taip pat netikrina teismø 
priimtø sprendimø, nuosprendþiø ir nutarèiø pagrástumo ir teisëtumo.  

Seimo kontrolieriumi gali bûti skiriamas nepriekaiðtingos reputacijos 
Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukðtàjá teisiná iðsimokslinimà ir ne 
maþesná kaip 5 metø teisinio darbo arba darbo valstybës valdþios bei val-
dymo institucijose staþà. Seimas skiria penkis Seimo kontrolierius 4 m. 
laikotarpiui nurodydamas kiekvieno kontrolieriaus veiklos sritá: 2 valsty-
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bës ástaigø pareigûnø, 1 kariniø ir joms prilygintø institucijø pareigûnø ir 
2 savivaldybiø ástaigø pareigûnø veiklai tirti. Seimo kontrolieriai, vykdy-
dami savo pareigas, yra nepriklausomi.  

Skundams paduoti nustatomas vieneriø metø nuo skundþiamø veiks-
mø padarymo terminas. Skundai, paduoti praëjus ðiam terminui, nenag-
rinëjami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendþia kitaip. Skundas turi 
bûti iðtirtas ir pareiðkëjui atsakyta per 3 mënesius nuo skundo gavimo 
dienos. Prireikus Seimo kontrolierius tyrimo terminà gali pratæsti iki 6 
mënesiø.  

Baigus nagrinëti skundà, suraðoma paþyma, kurioje nurodoma tyrimo 
metu iðaiðkintos aplinkybës, surinkti árodymai bei pareigûno veikos juri-
dinis ávertinimas. Su tyrimo rezultatais supaþindinamas skundo autorius, 
ástaigos, kurioje buvo atliekamas tyrimas, vadovas bei pareigûnas, kurio 
veiksmai buvo tiriami, o prireikus – ir aukðtesnës pagal pavaldumà insti-
tucijos vadovas, kitos institucijos ar asmenys.  

Seimo kontrolierius, atlikæs tyrimà, gali priimti toká sprendimà: pe-
rduoti medþiagà tardymo organams, kai aptinkama nusikaltimo poþymiø; 
pareikðti ieðkiná teisme dël kaltø piktnaudþiavimu ar biurokratizmu pa-
reigûnø atleidimo ið uþimamø pareigø; siûlyti kolegialiai institucijai ar 
pareigûnui ástatymø nustatyta tvarka panaikinti, sustabdyti ar pakeisti 
ástatymams bei kitiems teisës aktams prieðtaraujanèius sprendimus ar 
siûlyti priimti sprendimus, kurie nepriimti dël piktnaudþiavimo ar biu-
rokratizmo; atkreipti pareigûnø dëmesá á aplaidumà darbe, ástatymø ne-
silaikymà, tarnybinës etikos paþeidimà ar biurokratizmà ir siûlyti imtis 
priemoniø, kad bûtø paðalinti ástatymo paþeidimai, jø prieþastys ir sàly-
gos; siûlyti, kad ástatymø nustatyta tvarka bûtø kompensuojami morali-
niai ar materialiniai nuostoliai, kuriuos patyrë asmuo dël pareigûnø pa-
darytø paþeidimø ir kt. 

Moterø ir vyrø lygiø galimybiø ástatymas buvo priimtas 1998 m. gruo-
dþio 1 d. Nors já rengiant kilo daug diskusijø, taèiau ðios institucijos veik-
la liudija, kad ir ðioje srityje yra nemaþai þmogaus teisiø paþeidimø. Vai-
ko teisiø apsaugos kontrolieriaus ástatymas priimtas 2000 m.geguþës 25 
d., ir tik 2000 m. lapkrièio mën. pradëjo funkcionuoti ði kontrolieriaus 
institucija. 

Lygindami Seimo kontrolieriø, Moterø ir vyrø lygiø galimybiø ir Vai-
ko teisiø apsaugos ástatymus ir kontrolieriø ágaliojimus, galime rasti ne-
maþa panaðumø, taèiau yra ir skirtumø. Juos visus vienija pagrindinis 
tikslas – þmogaus teisiø apsauga. 

Moterø ir vyrø lygiø galimybiø ir vaiko teisiø apsaugos kontrolieriø 
kompetencija ir ágaliojimai platesni; jie nëra varþomi Konstitucijos 73 str. 
1 dalies normos, kaip Seimo kontrolieriai, ir gali tirti ástatymø paþeidi-
mus ne tik valstybës valdymo ir savivaldos srityse. Gali kilti klausimas dël 
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jø kompetencijos atribojimo, kadangi ir moterø ir vyrø lygiø galimybiø 
paþeidimai, ir vaiko teisiø paþeidimai gali bûti padaryti ir pareigûnø, 
piktnaudþiaujanèiø savo ágaliojimais. Ðiuo metu dominuoja poþiûris, kad 
tokius paþeidimus turëtø tirti specializuoti kontrolieriai, nors niekas ne-
draudþia tokiais atvejais kreiptis ir á Seimo kontrolierius 

Moterø ir vyrø lygiø galimybiø ástatymo tikslas yra platesnis, kaip nu-
rodyta ástatymo 1 str., – tai ne tik tokio kontrolieriaus institucijos ásteigi-
mas, bet ir siekis, kad bûtø ágyvendintos Konstitucijoje átvirtintos moterø 
ir vyrø lygios teisës. Taigi jis yra skirtas bet kokiai diskriminacijai ðioje 
srityje panaikinti. Ástatyme nemaþa naujø materialinës teisës normø, skir-
tø þmogaus teisiø apsaugai. Ðiuo poþiûriu jis skiriasi nuo Seimo kontro-
lieriø ir Vaiko teisiø apsaugo kontrolieriø ástatymø.  

Lyginant Moterø ir vyrø lygiø galimybiø kontrolieriaus ágaliojimus, jie 
yra gretintini su Vaiko teisiø apsaugos kontrolieriaus ir yra platesni nei 
Seimo kontrolieriø. Moterø ir vyrø lygiø galimybiø kontrolieriaus institu-
cija gali nagrinëti administraciniø teisës paþeidimø bylas ir skirti admi-
nistracines nuobaudas; tokiø teisiø kiti kontrolieriai neturi. Jeigu á Seimo 
kontrolierius gali kreiptis tik fiziniai asmenys, tai á Moterø ir vyrø lygiø 
galimybiø ir Vaiko teisiø apsaugos kontrolierius – kiekvienas fizinis ar 
juridinis asmuo, o á vaiko teisiø apsaugos kontrolieriø gali kreiptis ir 
ámonë, neturinti juridinio asmens teisiø.  

Nors asmenims, norintiems uþimti Seimo kontrolieriø ar Moterø ir 
vyrø lygiø galimybiø kontrolieriø pareigas reikalavimai tapatûs, – neprie-
kaiðtinga reputacija, aukðtasis teisinis iðsilavinimas ir ne maþesnis kaip 5 
metø teisinio darbo staþas valstybës valdþios bei valdymo institucijose, 
Vaiko teisiø apsaugos kontrolieriui formuluojami kiek kitokie reikalavi-
mai. Juo gali bûti asmuo nepriekaiðtingos reputacijos, turintis aukðtàjá 
teisiná iðsilavinimà, taèiau nereikalaujama specialaus staþo. Vaiko teisiø 
apsaugos kontrolierius turi ir pavaduotojà. Kitiems kontrolieriams pava-
duotojø pareigos nëra nustatytos.  

Vienoda yra visø kontrolieriø skyrimo tvarka. Juos skiria Seimas Sei-
mo Pirmininko teikimu, vienodai 4 metø pradinei kadencijai, taèiau skir-
tingai reglamentuojamos ðiø kontrolieriø pakartotino skyrimo galimybës. 
Jeigu Seimo kontrolieriø ir Moterø ir vyrø lygiø galimybiø kontrolieriaus 
kadencijø skaièius neribojamas, Vaiko teisiø apsaugos kontrolieriumi 
asmuo gali bûti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas ið eilës.  

Skundø padavimo terminai skiriasi. Á Seimo kontrolieriø galima 
kreiptis per vieneriø metø terminà nuo skundþiamø veiksmø. Á Moterø ir 
vyrø lygiø galimybiø kontrolieriø – per 3 mënesiø terminà nuo skun-
dþiamø veiksmø, o á Vaiko teisiø apsaugos kontrolieriø – per 3 metø 
terminà nuo skundþiamø veiksmø. Skundai, praëjus ðiems terminams, 
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gali bûti nagrinëjami, jeigu taip nusprendþia kontrolieriai. Skiriasi ir 
skundø tyrimo terminai.  

Moterø ir vyrø lygiø galimybiø ástatyme pirmà kartà Lietuvos ástaty-
muose formuluojama moterø ir vyrø lygiø teisiø (diskriminacijos) ir sek-
sualinio priekabiavimo sàvokos. Moterø ir vyrø lygiø teisiø paþeidimu 
(diskriminacija) suprantamas pasyvus ar aktyvus elgesys, kuriuo iðreið-
kiamas paþeminimas, paniekinimas, taip pat teisiø apribojimas ar privi-
legijø teikimas dël asmens lyties, iðskyrus: specialià moterø apsaugà nëð-
tumo bei gimdymo ir vaiko þindymo metu; tik vyrams taikoma karinë 
prievolë; skirtingà moterø ir vyrø pensiná amþiø; moterims taikomus 
þmoniø saugos darbe reikalavimus, kuriais, atsiþvelgiant á moterø fiziolo-
gines savybes, siekiama iðsaugoti jø sveikatà; tam tikrà darbà, kurá atlikti 
gali tik konkreèios lyties asmuo.  

Pagal minëtà ástatymà seksualinis priekabiavimas – tai uþgaulus, þo-
dþiu ar fiziniu veiksmu iðreikðtas, seksualinio pobûdþio elgesys su asme-
niu, su kuriuo sieja darbo, tarnybiniai ar kitokio priklausomumo santy-
kiai.  

Ástatyme formuluojama ir diskriminuojanèio skelbimo sàvoka, kuri 
suprantama kaip skelbimas priimti á darbà arba mokytis, kuriame nuro-
domi reikalavimai, suteikiantys pirmenybæ vienai ið lyèiø, ar reikalaujama 
ið darbo ieðkanèiø asmenø informacijos apie jø civilinæ padëtá, privatø 
gyvenimà ar ðeimos planus.  

Ástatyme yra formuluojamos pareigos ágyvendinti lygias moterø ir vy-
rø teises valdþios ir valdymo, ðvietimo ástaigø, mokslo ir studijø instituci-
joms. Ypaè aktualu yra moterø ir vyrø lygybë darbo santykiuose. Ástaty-
mo 5 str. numatoma, kad ágyvendindamas lygias moterø ir vyrø teises, 
darbdavys privalo: priimdamas á darbà, taikyti vienodus atrankos kriteri-
jus; sudaryti vienodas darbo sàlygas, galimybes kelti kvalifikacijà, taip pat 
teikti vienodas lengvatas; naudoti vienodus darbo kokybës vertinimo kri-
terijus; uþ toká pat darbà mokëti vienodà uþmokestá; imtis priemoniø, 
kad darbuotojas nepatirtø seksualinio priekabiavimo; imtis priemoniø, 
kad nebûtø persekiojamas darbuotojas, pateikæs skundà dël diskrimina-
cijos.  

Darbdavio veiksmai yra pripaþástami paþeidþianèiais moterø ir vyrø 
lygias teises, jeigu jis dël asmens lyties: uþ toká pat darbà taiko asmeniui 
maþiau (daugiau) palankias ádarbinimo arba darbo apmokëjimo sàlygas; 
organizuodamas darbà, sukuria darbuotojui blogesnes (geresnes) darbo 
sàlygas; skiria darbuotojui drausminæ nuobaudà, keièia darbo sàlygas, 
perkelia á kità darbà arba nutraukia darbo sutartá; persekioja darbuotojà, 
pateikusá skundà dël diskriminacijos.  

Ðvietimo ástaigø, mokslo ir studijø institucijø veiksmai pripaþástami 
paþeidþianèiais moterø ir vyrø lygias teises, jeigu dël asmens lyties: tai-

 



IV skyrius 356 

komi skirtingi reikalavimai ir sàlygos priimant mokytis ar studijuoti, ren-
giant mokymo programas, vertinant þinias; nustatomos skirtingos dësto-
mø dalykø pasirinkimo galimybës.  

Asmuo, manantis, kad jam buvo taikomi ástatyme ávardyti diskrimi-
nuojantys veiksmai, arba tapæs seksualinio priekabiavimo objektu, turi 
teisæ kreiptis á Moterø ir vyrø lygiø galimybiø kontrolieriø, kuriam yra 
pavesta ðio ástatymo prieþiûra. 

Moterø ir vyrø lygiø galimybiø kontrolierius, iðtyræs skundà, gali pri-
imti tokius sprendimus: perduoti tyrimo medþiagà tardymo organams, 
jeigu nustatomi nusikaltimo poþymiai; kreiptis á atitinkamà asmená ar 
institucijà ir siûlyti nutraukti lygias teises paþeidþianèius veiksmus ar pa-
naikinti su tuo susijusá aktà; nagrinëti administraciniø teisës paþeidimø 
bylas ir skirti administracines nuobaudas; atmesti skundà, jeigu nepasi-
tvirtino jame nurodyti paþeidimai; nutraukti tyrimà, jeigu pareiðkëjas 
skundà atsiima.  

Ástatyme turëjo bûti formuluojami kontrolieriaus veiklos principai, 
taèiau jie kaþkodël yra priskirti paèiai tarnybai, o ne Moterø ir vyrø lygiø 
galimybiø kontrolieriui. Ástatymo 11 str. 2 d. formuluojami tokie princi-
pai, kaip teisëtumo, neðaliðkumo ir teisingumo. Ðiai tarnybai vadovauja 
kontrolierius. Ástatymo 13 ir 14 str. reglamentuojami ðiam kontrolieriui 
keliami reikalavimai.  

Vaiko teisiø apsaugos kontrolieriaus ástatymo (panaðiai kaip ir Seimo 
kontrolieriø ástatymo) pagrindinis tikslas yra skirtas vaiko teisiø apsaugos 
kontrolieriaus institucijai. Ástatymo 2 str. formuluojami Vaiko teisiø ap-
saugos kontrolieriaus veiklos principai – teisëtumo, neðaliðkumo, vieðu-
mo, vaiko teisiø ir jo teisëtø interesø prioritetiðkumo bei nepriklauso-
mumo priimant sprendimus.  

Vaiko teisiø apsaugos kontrolierius, eidamas tarnybines pareigas, yra 
nepriklausomas nuo valstybës ir savivaldybiø institucijø ar ástaigø ir jø 
pareigûnø, nevalstybiniø institucijø ar pilieèiø ir vadovaujasi tik ástaty-
mais. Vaiko teisiø apsaugos kontrolierius: tiria fiziniø ir juridiniø asmenø 
skundus dël valstybës ir savivaldybiø institucijø ar ástaigø ir jø pareigûnø, 
nevalstybiniø institucijø bei kitø fiziniø ir juridiniø asmenø, ámoniø, ne-
turinèiø juridinio asmens teisiø, veiksmø ar neveikimo, dël kuriø paþei-
dþiamos ar gali bûti paþeistos vaiko teisës ar jo teisëti interesai, kontro-
liuoja, kaip yra ágyvendinamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Sei-
mo ratifikuotø konvencijø, Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø teisës 
aktø, reglamentuojanèiø vaiko teisiø ir jo teisëtø interesø apsauga, nuo-
statos Lietuvoje; priþiûri ir kontroliuoja institucijø, susijusiø su vaiko 
teisiø ir jo teisëtø interesø apsauga, veikla, dël kurios paþeidþiamos ar 
gali bûti paþeistos vaiko teisës ar jo teisëti interesai; siûlo Seimui ir Vy-
riausybei priemones, kaip pagerinti Lietuvos Respublikoje ástatymø ir 
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kitø teisës aktø nustatytø vaiko teisiø ir jo teisëtø interesø apsaugà; va-
dovauja Vaiko teisiø apsaugos kontrolieriaus ástaigai; per visuomenës 
informavimo priemones teikia informacijà visuomenei apie vaiko teisiø 
ir jo teisëtø interesø apsaugà Lietuvos Respublikoje.  

Vaiko teisiø apsaugos kontrolierius, atlikdamas savo pareigas, turi 
teisæ: turëdamas informacijà apie paþeidimus, nenurodytus skunduose, 
savo iniciatyva pradëti jø tyrimà arba perduoti juos iðtirti kitoms kompe-
tentingoms valstybës institucijoms; susipaþinti su iðnagrinëtomis teisme 
bylomis, kurios yra susijusios su vaiko teisiø ar jo teisëtø interesø paþei-
dimu; nekliudomas áeiti á valstybës ir savivaldybiø institucijas ar ástaigas, 
nevalstybines vaikø ástaigas ir susipaþinti su jø veikla; reikalauti ir gauti ið 
valstybës ir savivaldybiø institucijø ar ástaigø, nevalstybiniø institucijø bei 
kitø fiziniø ir juridiniø asmenø, ámoniø, neturinèiø juridinio asmens tei-
siø, susijusiø su vaiko teisiø ir jo teisëtø interesø apsauga, informacijà, 
paaiðkinimus, protokolus bei kitus dokumentus, kurie jam reikalingi vyk-
dant ðio ástatymo nustatytas pareigas; suraðyti administracinio teisës pa-
þeidimo protokolà dël vaiko teisiø apsaugos kontrolieriaus reikalavimø 
nevykdymo; teikti pasiûlymus Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriau-
sybei dël galiojanèiø teisës aktø pakeitimø ir naujø teisës aktø priëmimo 
bei politikos, susijusios su vaiko teisiø ir jo teisëtø interesø apsauga, for-
mavimo bei ágyvendinimo ir kt.  

Vaiko teisiø apsaugos kontrolierius, iðnagrinëjæs skundà, priima vienà 
ið ðiø sprendimø: perduoti skundà kitai institucijai; pareikðti ieðkiná tei-
sme; aptikus nusikaltimo poþymiø, perduoti medþiagà atitinkamoms ins-
titucijoms; áspëti asmenis, paþeidusius vaiko teises ar jo teisëtus intere-
sus; ástaigai, áregistravusiai institucijà, susijusià su vaiko teisiø apsauga, 
kuri savo veikla paþeidë vaiko teises ar jo teisëtus interesus, arba institu-
cijos steigëjui teikti siûlymà svarstyti klausimà dël institucijos tolesnës 
veiklos tikslingumo; siûlyti tikrinamø institucijø ar jø aukðtesniøjø insti-
tucijø vadovams, kad jie skirtø drausmines nuobaudas asmenims, kal-
tiems dël vaiko teisës ar jo teisëtus interesus ginanèiø ástatymø ar kitø 
teisës aktø paþeidimø; ir kt. 

Kaip viena svarbiausiø tarptautiniø þmogaus teises garantuojanèiø 
institucijø reikëtø iðskirti Europos þmogaus teisiø teismà. Ðis teismas 
veikia pagal Europos þmogaus teisiø konvencijos nuostatas, Lietuva rati-
fikavo konvencijà 1995 m. balandþio 27 d. (ji ásigaliojo 1995 m. birþelio 
20 d.). Norint kreiptis su peticija á Europos þmogaus teisiø teismà svarbu, 
kad peticija atitiktø Konvencijoje formuluojamus reikalavimus: priima-
mos kiekvieno fizinio asmens, nevalstybinës organizacijos ar grupës as-
menø peticijos, jeigu jose nurodoma, kad yra paþeistos Konvencijoje 
átvirtintos teisës; nagrinëjami bus tik tie skundai, kuriuose yra skundþia-
ma Konvencijà pasiraðiusi ir ratifikavusi valstybë, ir tik dël tø faktø, kurie 
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vyko po Konvencijos ratifikavimo; nagrinëjami tik skundai dël teisiø ir 
laisviø, kurias garantuoja Konvencija ir jos protokolai; peticija bus priim-
ta tik tada, jei buvo panaudotos visos valstybës vidaus teisinës gynybos 
priemonës ir tik per ðeðis mënesius nuo tos dienos, kai buvo priimtas 
galutinis valstybës institucijos (daþniausiai teismo) sprendimas, t.y. ið-
naudotos visos galimybës skøsti ðá sprendimà valstybës institucijose1.  

Ðiuo metu Europos þmogaus teisiø teismas jau nagrinëjo keletà bylø 
prieð Lietuvà. 1997 m. pirmoji priimtina peticija ið Lietuvos buvo pripa-
þinta peticija Juozas Jëèius prieð Lietuvà. Daugiausia asmenys pagrástai 
skundþiasi dël Konvencijos 5 ir 6 str. nuostatø paþeidimo (nepagrásto 
laisvës suvarþymo ir teisës á teisingà teismà paþeidimo). 
 
 
3.2. Europos þmogaus teisiø konvencija 
 

Europos Tarybos priimta 1950 m. Europos þmogaus teisiø konvenci-
ja2 ir ásigaliojusi 1953 m., ðiuo metu galioja ið dalies pakeista protokolu 
Nr. 11 ir yra svarbus þmogaus teises reglamentuojantis dokumentas savo 
efektyviu apsaugos mechanizmu iðsiskiriantis ið kitø tokio pobûdþio tarp-
tautiniø dokumentø. Konvencijà Lietuva ratifikavo 1995 m. balandþio 27 
d., ji ásigaliojo tø paèiø metø birþelio 20 d.  

Ðiuo metu Konvencijà papildo 12 protokolø, ið kuriø dvyliktasis dar 
nëra ásigaliojæs. Jis yra skirtas diskriminacijos uþdraudimui, jo pasiraðy-
mo procedûra prasidëjo 2000 m. lapkrièio 4 d. Lietuva, kaip ir daugelis 
kitø Europos Tarybos nariø, ðá protokolà pasiraðë, jo ásigaliojimo ir rati-
fikacijos procesas vyks ateityje.  

Europos þmogaus teisiø konvencijos jurisprudencijà sudaro ne tik 
konkreèios teisës normos, áraðytos á Konvencijos ir jos protokolø straips-
nius, bet ir Europos Þmogaus teisiø teismo sprendimuose suformuluoti 
precedentai (teismo praktika).  

Konvencija, kaip jau esame minëjæ, yra svarbus Lietuvos konstituci-
nës teisës ðaltinis ne tik kaip viena ið ratifikuotø tarptautiniø sutarèiø, 
pagal Konstitucijos 138 str. nuostatas tapusi Lietuvos Respublikos teisi-
nës sistemos dalimi, bet ir dël jos iðskirtinio turinio – suformuluoto þmo-
gaus teisiø katalogo ir efektyvaus jø ágyvendinimo mechanizmo. Asmuo, 
kuris mano, kad jo teisës, numatytos Konvencijoje yra paþeistos ir iðnau-

                                                 
1 Plaèiau apie Europos þmogaus teisiø teismà ir galimybæ kreiptis á já: Kūris P. Europos 

þmogaus teisiø teismas. Lietuvos narystë Europos Taryboje. Vilnius, 1999. P. 77–83; Bieliū-
nas E. Bylos prieð Lietuvà Strasbûro institucijose // Lietuvos narystë Europos Taryboje. 
Vilnius, 1999. P. 101–113 ir kt.  

2 Jos oficialus pavadinimas – Þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencija. 
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dojæs visas teisinës gynybos priemones savo valstybëje, gali kreiptis á Eu-
ropos Þmogaus teisiø teismà, kad bûtø apgintos jo teisës.  

Labai svarbi yra Konvencijos vieta konstitucinës teisës ðaltiniø vieto-
je, jos santykis su Lietuvos Respublikos Konstitucija. Ratifikuotø tarp-
tautiniø sutarèiø problema buvo analizuojama nagrinëjant tarptautiniø 
sutarèiø vietà konstitucinës teisës ðaltiniø sistemoje, taèiau þmogaus tei-
siø institutas ðiuo metu vaidina iðskirtiná vaidmená jo santykio su tarptau-
tinëmis sutartimis, nustatanèiomis þmogaus teisiø standartus aspektu, 
todël norëtøsi dar kartà gráþti prie ðio klausimo.  

Teisës doktrinoje ypaè daug ginèø dël Europos þmogaus teisø kon-
vencijos santykio su kitais konstitucinës teisës ðaltiniais. Kai kurie auto-
riai neabejoja tarptautinës teisës prioritetu vidaus teisës atþvilgiu þmo-
gaus teisiø srityje1. Austrijoje Europos þmogaus teisiø konvencijai suteik-
tas konstitucinio ástatymo statusas. Tokiose valstybëse, kaip Nyderlandai, 
Prancûzija, Ispanija ir kt., ji savo teisine galia yra virðesnë uþ paprastus 
ástatymus, o Vokietijoje ir kai kuriose kitose valstybëse jai suteikiama 
ástatymo galia2. Neþiûrint Konvencijos vaidmens valstybiø teisës ðaltiniø 
sistemoje ávairovës, ji neabejotinai visur vaidina svarbø vaidmená, átako-
dama visø valstybiø, ratifikavusiø ðià konvencijà, konstitucinius þmogaus 
teisiø institutus. 

Konstitucinis Teismas ne kartà paþymëjo, kad Europos þmogaus tei-
siø Konvencija yra svarbi Lietuvos teisës sudedamoji dalis (2000 m. ge-
guþës 8 d. nutarime ir kt.). Konstitucinis Teismas tame paèiame nutari-
me paþymëjo, kad „Europos Þmogaus teisiø teismo jurisprudencija kaip 
teisës aiðkinimo ðaltinis yra aktuali ir Lietuvos teisës aiðkinimui, ir taiky-
mui” (manytume, kad Europos þmogaus teisiø teismo sprendimuose 
formuluojami precedentai negali bûti atsieti nuo Konvencijos turinio ir 
kartu su ja yra vertintini kaip konstitucinës teisës ðaltinis). Konstitucinis 
Teismas nagrinëdamas, ar tam tikra Lietuvos Respublikos ástatymø nuo-
stata atitinka Konstitucijà, nagrinëja Konvencijos tekstà, taip pat nagri-
nëja ir Europos þmogaus teisiø teismo jurisprudencijà.  

Svarbus yra Europos þmogaus teisiø konvencijos ir Lietuvos Respub-
likos Konstitucijos santykis. Konstitucijos ir Europos þmogaus teisiø kon-
vencijos tekstø lyginamoji analizë leidþia daryti iðvadà apie ðiø aktø turi-
nio artumà. Europos þmogaus teisiø konvencijos átaka Konstitucijai aki-
vaizdi; kai kurie Konstitucijos straipsniai ypaè artimi (Konstitucijos 21 
str. 3 d. ir Konvencijos 3 str. formuluotës, draudþianèios þmogø kankinti 

                                                 
1 Problemy obðèej teorii prava i gosudarstva. Pod. red. V. S. Nersesianca. Moskva, 1999. 

S. 222. 

 

2 Plaèiau apie Europos þmogaus teisiø konvencijos santyká su valstybiø vidaus teise: Jo-
čienė D. Europos þmogaus teisiø konvencijos taikymas uþsienio valstybiø ir Lietuvos Res-
publikos teisëje. Vilnius, 2000. 
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ir þiauriai su juo elgtis; panaðios ir Konstitucijos straipsniuose formuluo-
jamos nuostatos, leidþianèios riboti laisvæ, reikðti ásitikinimus, gauti ir 
skleisti informacijà, minties, tikëjimo ir sàþinës laisvæ su Konvencijoje 
formuluojamomis aplinkybëmis ir kt.), panaðus ir pats pilietiniø ir politi-
niø teisiø katalogas, deklaruojamas Konstitucijoje.  

Konstitucinis Teismas 1995 m. sausio 24 d. iðvadoje „Dël Europos 
þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos 4, 5, 9, 14 str. 
ir jos ketvirtojo protokolo 2 str. atitikimo Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai” iðdëstë Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir konvencijos santy-
ká, pabrëþdamas Konvencijos kaip ypatingo tarptautinio teisës ðaltinio 
svarbà, Konstitucija átvirtina þmogaus teisiø garantijas ðalies, o Konven-
cija – tarptautiniu lygiu. Konstitucinis Teismas pabrëþë, kad „Konvenci-
jos nuostatos, apibrëþianèios þmogaus teises ir laisves, gali bûti taikomos 
kartu su Konstitucijos nuostatomis, jeigu jos pastarosioms neprieðtarau-
ja”.  

Europos þmogaus teisiø konvencija – svarbus Lietuvos konstitucinës 
teisës ðaltinis, vaidinantis iðskirtiná vaidmená Lietuvos konstitucinëje jus-
ticijoje. Ðia tema plaèiai diskutuoja konstitucinës teisës specialistai. Ga-
lima bûtø pritarti kai kurioms jø iðvadoms, kad: Konstitucinis Teismas 
yra pripaþinæs konvencijà reikðmingu konstitucinës teisës ðaltiniu, pade-
danèiu spræsti sudëtingas teisës aktø konstitucingumo aiðkinimo proble-
mas; Konstitucijos ir Konvencijos sàveika suvokiama kaip procesas, ver-
èiantis Konstituciná Teismà besikeièianèiame tikrovës kontekste ieðkoti 
naujø argumentø norint pagrásti konkreèius sprendimus, kuriais laiduo-
jama Konstitucijoje átvirtintø bendraþmogiðkøjø vertybiø apsauga1. 

Konvencijoje numatytos tokios þmogaus teisës, kaip teisë á gyvybæ (2 
str.); kankinimø, neþmoniðko ar orumà þeminanèio elgesio ir baudimo 
draudimas (3 str.); vergijos ir priverèiamojo darbo draudimas (4 str.); 
teisë á laisvæ ir saugumà (5 str.); teisë á teisingà bylos nagrinëjimà (6 str.); 
draudimas asmená nuteisti ir bausti uþ veiksmus ar neveikimà, kurie jø 
ávykdymo metu nebuvo laikomi nusikaltimais (7 str.); teisë á privataus ir 
ðeimos gyvenimo gerbimà (8 str.); minties, sàþinës ir religijos laisvë (9 
str.); saviraiðkos laisvë (10 str.); susirinkimø ir asociacijø laisvë (10 str.); 
teisë tuoktis ir kurti ðeimà (12 str.).  

Konvencijos 13 str. formuluojama teisë á veiksmingà teisinës gynybos 
priemonæ; 14 str. skirtas asmens diskriminacijos uþdraudimui; 15 str. 
reglamentuojama galimybë valstybëms riboti kai kurias asmens teises ir 
laisves karo ar nepaprastosios padëties atveju; 16 str. formuluojamos 
galimybës taikyti uþsienieèiø politinës veiklos suvarþymus; Konvencijos 

                                                 

 

1 Jarašiūnas E. Þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencija ir konstitucinë 
justicija // Lietuvos narystë Europos Taryboje. Vilnius, 1999. P. 100. 
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17 str. draudþiama piktnaudþiauti teisëmis; Konvencijos 18 str. skirtas 
teisiø apribojimo riboms.  

Didelæ Konvencijos straipsniø dalá sudaro nuostatos, skirtos Europos 
þmogaus teisiø teismui.  

Konvencijà ðiuo metu papildo 12 protokolø (protokolas Nr. 12 dar 
negalioja). Kai kuriuose protokoluose taip pat formuluojamos kai kurios 
teisës – Konvencijos protokole Nr. 1 yra átvirtintos tokios teisës, kaip 
teisë á nuosavybæ (1 str.); teisë á mokslà (2 str.); teisë á laisvus rinkimus (3 
str.). Konvencijos protokolà Nr. 1 Lietuva ratifikavo 1995 m. gruodþio 7 d.  

Konvencijos protokole Nr. 4 formuluojamas laisvës atëmimo draudi-
mas sutartiniø prievoliø nevykdymo atveju (draudimas ákalinti dël sko-
los) (1 str.); judëjimo laisvë (teisë laisvai judëti ir pasirinkti gyvenamàjà 
vietà) (2 str.); pilieèiø iðsiuntimo ið savo ðalies draudimas ir teisë sugráþti 
á savo ðalá (3 str.); draudimas kolektyviai iðsiøsti uþsienieèius (4 str.). Ðá 
protokolà Lietuva ratifikavo 1995 m. balandþio 27 d.  

Konvencijos protokolas Nr. 6 skirtas mirties bausmës panaikinimui. Já 
Lietuva ratifikavo 1999 m. birþelio 22 d. 

Konvencijos protokole Nr. 7 formuluojamos tokios asmens teisës, 
kaip kiekvieno asmens, teismo nuteisto uþ nusikaltimà, teisë apskøsti 
kaltinamàjá nuosprendá ar bausmæ (2 str.); teisë á þalos atlyginimà dël 
klaidingo nuosprendþio (3 str.); teisë nebûti dukart teisiamam ar nubaus-
tam uþ tà patá nusikaltimà (4 str.); sutuoktiniø lygybë civilinës teisës po-
bûdþio teisiø atþvilgiu bei savo vaikø atþvilgiu (5 str.). Ðá protokolà Lie-
tuva ratifikavo 1995 m. balandþio 27 d.  

Svarbus yra Konvencijos protokolas Nr. 12, skirtas asmens diskrimi-
nacijos uþdraudimui. Jo pasiraðymo procedûra prasidëjo 2000 m. lapkri-
èio 4 d., jis dar neásigaliojo. Ðis protokolas ypaè glaudþiai sietinas su vals-
tybiø vidaus teise, nes diskriminacijos draudimas bus vertinamas ir vals-
tybës vidaus teisës poþiûriu. Ðio protokolo 1 str., skirtame bendrajam 
diskriminacijos uþdraudimui, nurodoma, kad naudojimasis bet kuria ásta-
tyme átvirtinta teise yra uþtikrinamas be jokios diskriminacijos dël lyties, 
rasës, odos spalvos, kalbos, religijos, politiniø ar kitokiø paþiûrø, tautinës 
ar socialinës kilmës; priklausymo tautinei maþumai, nuosavybës, gimimo 
ar kitokios padëties; niekas negali bûti diskriminuojamas jokios vieðosios 
valdþios në vienu paminëtu pagrindu1. Ypaè svarbus ðio protokolo santy-
kis su Konvencijos 14 str. (nors draudþiamos diskriminavimo sritys ir 
tokios paèios), jis yra siauresnis taikymo poþiûriu, nes kalba apie naudo-
jimàsi Konvencijoje pripaþintomis teisëmis ir laisvëmis, o protokolas Nr. 
12 taikymo poþiûriu daug platesnis, kadangi yra skirtas valstybiø ástaty-
muose esanèios diskriminacijos draudimui.  

                                                 
1 Þmogaus teisës: Europos Tarybos ir Europos Sàjungos dokumentai. Vilnius, 2000. P. 45.  
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Nors Konvencija ir buvo rengiama atsiþvelgiant á 1948 m. JTO Visuo-
tinæ þmogaus teisiø deklaracijà, Konvencijoje dominuoja pilietinës ir 
politinës teisës. Konvencijos protokole Nr. 1 yra ávardyta ir tokia kultûri-
në teisë, kaip teisë á mokslà; ir nors teisæ á nuosavybæ (protokolas Nr. 1) 
galima traktuoti ne tik kaip pilietinæ, bet ir kaip socialinæ þmogaus teisæ, 
akivaizdu, kad socialinëms, ekonominëms ir kultûrinëms teisëms Kon-
vencijoje beveik visiðkai neskirta dëmesio.  

Europos þmogaus teisiø teismas, savo sprendimuose interpretuoda-
mas vienà ar kità Europos þmogaus teisiø konvencijoje ávardytà teisæ, 
kartais palieèia ir tokias socialines teises, kaip teisë á ðvarià aplinkà1, ta-
èiau tai yra iðimtiniai atvejai. 

Socialinës, ekonominës teisës, pripaþástamos Europos Tarybos, yra 
reglamentuotos kitoje Europos Tarybos konvencijoje – Europos sociali-
nëje chartijoje (ir pataisytoje Europos socialinëje chartijoje), taèiau ði 
Konvencija neturi tokio efektyvaus ágyvendinimo mechanizmo, ir dël ðios 
prieþasties neprilygintina savo efektyvumu Europos þmogaus teisiø kon-
vencijai.  
 
 

     
 
 

Kaip buvo minëta, 1995 m. sausio 24 d. Konstitucinio Teismo iðvada 
buvo plaèiai komentuojama Lietuvos teisininkø ir politologø. Kai kurie 
autoriai kritikavo Konstitucinio Teismo suformuluotà diferencijuotà po-
þiûrá á Konvencijos taikymo galimybes civilinëje ir baudþiamojoje teisëje2. 
Be to, nemaþø diskusijø sukëlë ir ðioje iðvadoje Konstitucinio Teismo 
suformuluota nuostata dël Konvencijos vietos Lietuvos teisës ðaltiniø 
sistemoje. Konstitucinis Teismas, nustatydamas Konvencijos tolygumà 
ástatymams, formulavo ðià nuostatà ne interpretuodamas plaèiau Konsti-
tucijos 138 str. (jis já tik pacitavo primindamas, kad ratifikuotos tarptau-
tinës sutartys yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinës sistemos da-

                                                 
1 Sprendþiant bylà Guerra ir kiti prieš Italiją, (1998 m. vasario 19 d.), interpretuota Kon-

vencijos 8 str. 2 dalis, kad valdþia negali kiðtis á privataus gyvenimo nelieèiamumà, iðskyrus, 
kai tai bûtina demokratinëje visuomenëje siekiant uþkirsti kelià teisës paþeidimams ir nusi-
kaltimams, taip pat gyventojø sveikatai apsaugoti ir kita. Ðioje byloje valstybei nustatyta 
pozityvi pareiga kiðtis á privataus ir ðeimyninio gyvenimo nelieèiamumà siekiant apginti 
asmens gerovæ. Ðioje byloje skøstasi, kad valstybë nesiëmë tinkamø priemoniø apsaugoti ir 
informuoti gyventojus apie chemijos fabriko tarðà, ir dël to kentëjo aplinkiniø gyventojø 
sveikata ir gerovë. 

 

2 Birmontienė T. Þmogaus teisiø problemos Lietuvos Respublikos dabartis ir perspekty-
vos. Vilnius. 1998. P. 121-122.; Jočienė D. Europos þmogaus teisiø konvencijos taikymas 
uþsienio valstybiø ir Lietuvos Respublikos teisëje. Vilnius. 2000. P. 140-143.; ir kt. 
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lis, giliau ðios nuostatos nenagrinëjo), bet remdamasis 1991 m. Tarptau-
tiniø sutarèiø ástatymo 12 str. – Konvencijos „… nuostatos Lietuvos Res-
publikos teisës ðaltiniø sistemoje atitinka ástatymø lygmená, kadangi 1991 
m. geguþës 21 d. ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos tarptautiniø sutar-
èiø” 12 str. nustatyta, jog „Lietuvos Respublikos tarptautinës sutartys 
turi Lietuvos Respublikos teritorijoje ástatymo galià”. Norëtøsi atkreipti 
dëmesá, kad ðis ástatymas1 buvo priimtas dar iki 1992 m. Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos priëmimo ir galëjo bûti Konstitucinio Teismo ver-
tinamas ir atitikimo Konstitucijai poþiûriu.  

Taigi Konvencijos tolygumas ástatymams buvo Konstitucinio Teismo 
vertinamas remiantis ástatymo, o ne Konstitucijos, nuostatomis.  

Dabar galioja kitas Tarptautiniø sutarèiø ástatymas, priimtas 1999 m. 
Jis kiek kitaip, nors gal ir nepakankamai aiðkiai ir korektiðkai, apibrëþia 
ratifikuotø sutarèiø santyká su ástatymais numatydamas, kad konkurenci-
jos (prieðtaravimo) atveju pirmumas teikiamas ratifikuotoms tarptauti-
nëms sutartims (Tarptautiniø sutarèiø ástatymo 11 str. 2 d. numatyta: jei 
ásigaliojusi ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautinë sutartis nustato 
kitokias normas negu Lietuvos Respublikos ástatymai, kiti teisës aktai, 
galiojantys ðios sutarties sudarymo metu arba ásigaliojæ po ðios sutarties 
ásigaliojimo, taikomos Lietuvos Respublikos tarptautinës sutarties nuo-
statos). Gal ir buvo galima ðiame ástatyme bandyti tiesiogiai suformuluoti 
tokiø sutarèiø pirmumo paprastiems (ne konstituciniams) ástatymams 
principà? Tai ir atitinka ðiø dienø tikrovæ, ypaè Europos þmogaus teisiø 
konvencijos poþiûriu.  

Prisiminkime, kad kai kurie autoriai yra siûlæ Europos þmogaus teisiø 
konvencijai Lietuvos teisëje suteikti konstitucinio ástatymo statusà2. Va-
dovëlio pirmo skyriaus poskyryje „Lietuvos konstitucinës teisës ðaltiniai” 
jau nurodëme aplinkybes, kodël nesinorëtø pritarti tokiai ganëtinai pat-
raukliai nuostatai. Be to, reikëtø prisiminti, kad paties Konstitucinio ásta-
tymo sàvoka Lietuvos konstitucinës teisës doktrinoje nëra pakankamai 
vienareikðmiai traktuojama. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 69 str., 
reglamentuojantis konstitucinius ástatymus, skirtas daugiau procedûri-
niams klausimams – jø priëmimo ir keitimo tvarkai (tokie ástatymai yra 
priimami, jei uþ juos balsuoja daugiau nei pusë visø Seimo nariø, o kei-
èiami ne maþesne kaip 3/5 visø Seimo nariø dauguma; konstituciniø ásta-
tymø sàraðà 3/5 Seimo nariø balsø dauguma nustato Seimas). Konstituci-
joje tiesiogiai net nepaminëta konstituciniø ástatymø (iðskyrus tø, kurie 
keistø ar papildytø Konstitucijà ir savaime ágautø jai tolygø statusà) vir-

                                                 
1 Lietuvos Respublikos tarptautiniø sutarèiø ástatymas // Þinios. 1991. Nr. 16–415; 1992, 

Nr. 30–915. 

 

2 Jočienė D. Europos þmogaus teisiø konvencijos taikymas uþsienio valstybiø ir Lietuvos 
Respublikos teisëje. Vilnius, 2000. 
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ðenybë paprastø ástatymø atþvilgiu; tai turëtø bûti aiðkinama remiantis 
konstitucinës teisës doktrina.  

Jeigu traktuosime Europos þmogaus teisiø konvencijà kaip konstitu-
ciná ástatymà, tai kils klausimas ir dël jos santykio su Konstitucijos nor-
momis, kadangi formaliai jos daugeliu atvejø sutampa. Taèiau vis tik kai 
kur Konvencijos normos kiek kitaip interpretuoja vienà ar kità Konstitu-
cijos átvirtintà nuostatà. Konvencija yra keièiama priimant papildomus 
protokolus, o kaip jie bus inkorporuojami, ar reikës juos ratifikuoti ir 
papildomai priimti konstitucinio ástatymo pataisas. O jeigu Lietuva kurio 
nors papildomo protokolo neratifikuos, tai turësime lyg ir du Konvenci-
jos variantus (nors akivaizdu, kad ir ðiuo metu, jeigu Lietuva kurio nors 
papildomo protokolo neratifikuoja, Konvencija veikia Lietuvos teisinëje 
sistemoje be neratifikuoto protokolo; taèiau kadangi Konvencija ðiuo 
metu iðlaiko aiðkø vienareikðmá tarptautinës sutarties statusà vidaus tei-
sëje, dël to nekyla problemø).  

Kadangi Europos þmogaus teisiø konvencijos nuostatos yra pripaþás-
tamos ir Europos Sàjungos teisës dalimi, taigi jos statusas ateityje, Lietu-
vai tapus Europos Sàjungos nare, natûraliai sustiprës. Tai, kad kai kurio-
se valstybëse, pvz.: 1964 m. Austrijoje, Europos þmogaus teisiø konvenci-
jai buvo suteiktas konstitucinio ástatymo statusas, neturëtø bûti besàly-
giðkai sektinas pavyzdys, o ir konstituciniø ástatymø doktrina ávairiose 
valstybëse skiriasi (Austrijoje daug konstituciniø ástatymø ir paprastø 
federaliniø ástatymø, turinèiø konstituciniø nuostatø).  
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1 poskyris.  Lietuvos Respublikos pilietybė 
2 poskyris.  Užsieniečių teisinė padėtis. Prieglobsčio teisė 
 

1. Pilietybė – nuolatinis asmens teisinis ryšys su konkrečia valstybe yra 
svarbus asmens konstitucinio teisinio statuso elementas. Nacionalinės teisės 
normos, reguliuojančios pilietybės santykius, sudaro savarankišką pilietybės 
teisinį institutą. 

Lietuvos Respublikoje pilietybės santykius reguliuojančios normos įtvir-
tintos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Pilietybės įstatyme, poįstatymi-
niuose teisės aktuose 

Pilietybės instituto turinį padeda atskleisti Lietuvos Respublikos teisės 
norminių aktų, reguliuojančių pilietybės santykius, nagrinėjimas. 

2. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 str., Lietuvos pilietybė 
įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Išskyrus įstatymo 
numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir 
kitos valstybės pilietis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstaty-
mas. 

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo normos reguliuoja įvairias pilie-
tybės santykių grupes: dėl pilietybės įgijimo,jos išsaugojimo ir atstatymo, pi-
lietybės netekimo ir grąžinimo, taip pat pilietybės klausimų sprendimo tvar-
ką. 

3. Nagrinėjant pilietybės teisinį institutą, teks susidurti su įvairiomis pro-
blemomis. Vienos problemos būdingos tik šalims, kurių istorinis likimas 
panašus į Lietuvos (pilietybės atstatymo, išsaugojimo klausimai), kitos pro-
blemos būdingos daugeliui šalių, pvz.: dvigubos pilietybės, tėvų ir vaikų pilie-
tybė, pilietybė ir santuoka. 

4. Užsieniečiai – asmenys, kurie nėra Lietuvos Respublikos piliečiai, ne-
atsižvelgiant į tai, ar jie turi kurios nors užsienio valstybės pilietybę ar neturi 
jokios. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 
teisinį reglamentavimą, juos galima skirti į nuolat gyvenančius Lietuvoje ir 
laikinai Lietuvoje esančius. Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje atsklei-
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džiama nagrinėjant jų atvykimą ir išvykimą iš Lietuvos Respublikos, jų lai-
kiną ar nuolatinį apsigyvenimą, užsieniečių teises, laisves ir pareigas, teisinę 
atsakomybę ir išsiuntimą iš Lietuvos. 

5. Užsieniečiai, kurie dėl gresiančio pavojaus jų gyvybei ar laisvei yra pri-
versti palikti savo šalį ir ieškoti prieglobsčio kitur, vadinami pabėgėliais. 
Prieglobsčio teisė tarptautinėje teisėje suprantama kaip suvereni valstybės 
teisė, bet ne pareiga suteikti pagalbą ieškantiems prieglobsčio. 

Prieglobsčio teisė pasižymi dvilypumu dviem aspektais: asmens teisę ieš-
koti prieglobsčio ir valstybės teisę suteikti prieglobstį. Lietuvoje 1995 m. lie-
pos 14 d. priimtas įstatymas „Dėl pabėgėlių Lietuvos Respublikoje statuso” 
(vėliau pakeistas) nustatė užsieniečių, kurie ieško prieglobsčio Lietuvoje, 
pabėgėlio statuso suteikimo ir išvykimo sąlygas, tvarką, pabėgėlio teises, pa-
reigas, atsakomybę, įvažiavimo ir išsiuntimo pagrindus. 
 
 
1 poskyris 
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBË 
 
 
 
 
1.1. Lietuvos Respublikos pilietybës sàvoka ir poþymiai 
1.2. Lietuvos Respublikos pilietybës ágijimas 
1.3. Lietuvos Respublikos pilietybës netekimas 
1.4. Dviguba pilietybë. Pilietybë ir santuoka. Tëvø ir vaikø pilietybë 
1.5. Valstybës institucijos, tvarkanèios pilietybës klausimus 
 
 
 
1.1. Lietuvos Respublikos pilietybës sàvoka ir poþymiai 

 
1990 m. kovo 11 d. buvo teisiðkai atstatyta Lietuvos Respublikos ne-

priklausomybë. Lietuvos valstybei iðkilo bûtinybë kurti naujas valstybines 
institucijas, priimti naujus ástatymus derinant juos su tarptautinës teisës 
aktais, kuriuos pasiraðë ir ásipareigojo vykdyti ir gerbti Lietuvos Respub-
lika. 

Pilietybës problema buvo viena tø, kurià Lietuvos valstybei teko 
spræsti ir ðio amþiaus pradþioje, atkûrus nepriklausomybæ 1918 m., ir at-
staèius nepriklausomybæ po penkiasdeðimt metø trukusios sovietinës 
priespaudos. Pilietybës klausimø svarbà lemia tai, kad pilietybë áprasmina 
paèià valstybæ ir yra viena bûtiniausiø ðiuolaikinës civilizuotos valstybës 
elementø. Galima sakyti, kad pilietybë yra vienas ið trijø banginiø, ant 
kuriø laikosi valstybë. Taip pat pilietybë – viena ið demokratijos garantø, 
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numatanèiø asmens, turinèio pilieèio statusà, dalyvavimà valstybës val-
dyme.  

Pilietybë – jungiamoji grandis tarp Tautos suvereniteto ir asmens lais-
vës. Ágyvendindama savo pilietines teises ir pareigas, asmenybë dalyvauja 
realizuojant Tautos suverenitetà.  

Su pilietybe glaudþiai siejasi þmogaus teisës, laisvës bei pareigos, jø 
apimtis ir turinys. Pilietybë yra bûtina prielaida, kad asmuo turëtø visas 
Konstitucijoje ir ástatymuose átvirtintas teises ir laisves, kad jo teisëti inte-
resai bûtø ginami ir ðalies viduje, ir uþ jos ribø. Taigi pilietybë gali bûti 
apibûdinama kaip tam tikra visuomeninë–valstybinë vertybë (gëris), ku-
rios pasiekimo galimybæ bûtina uþtikrinti kiekvienam þmogui.  

Pilietybë teisës literatûroje suprantama dviem aspektais:  
a) kaip objektyviai egzistuojantis asmens teisinis ryðys su valstybe; 
b) kaip teisës normø, reguliuojanèiø pilietybës santykius, visuma, t.y. 

kaip savarankiðkas konstitucinës teisës institutas. 
Atskleisti pilietybës turiná mums padës Lietuvos Respublikos teisiniø 

aktø, reguliuojanèiø pilietybës santykius, nagrinëjimas. Pagal teisiná turiná 
Lietuvos Respublikos pilietybë yra apibûdinama kaip asmens nuolatinis 
teisinis ryðys su Lietuvos valstybe. „Ryðys su valstybine teritorija, – raðë 
Mykolas Römeris, – tai tas, kas sudaro þmogaus „pavaldinybæ” – jo pri-
skyrimà tam tikrajai tos teritorijos valstybei ir jos valdþiai. Svarbiausieji 
ðio ryðio poþymiai yra ðie: 

1) gimimas teritorijoje arba – gimimas ið tam tikros teritorijos tëvø 
(teritorinë kilmë) ir 

2) tam tikras apsigyvenimas teritorijoje ir ypaè iðgyvenimo laikas (na-
tûralizacijos staþas)”1. 

Taèiau ne kiekvienas asmens ryðys su Lietuvos valstybe laikomas pilie-
tybe. Antai tarp uþsienieèiø, nuolatos ar laikinai gyvenanèiø Lietuvoje, 
taip pat atsiranda teisinis ryðys su Lietuvos valstybe. Skirtumas yra tas, 
kad ryðys tarp pilieèio ir valstybës yra nuolatinis, t.y. jis atsiranda nuo gi-
mimo arba pilietybës ágijimo momento ir baigiasi pilieèio mirtimi arba 
netekus pilietybës ástatymo numatytais atvejais. Ðis ryðys nenutrûksta ir 
tada, kai pilietis iðvyksta ið savo ðalies. „Lietuvos pilieèius uþ Lietuvos 
Respublikos ribø gina ir globoja Lietuvos valstybë”, – átvirtinta Lietuvos 
Respublikos pilietybës ástatymo 5 str. 2 d. Tokià gynybà Lietuvos valstybë 
vykdo per savo diplomatines ir konsulines atstovybes uþsienyje. Vadinasi, 
pilietybë neapribota ir erdvëje, t.y. valstybës teritoriniø ribø. Tuo tarpu 
teisinis ryðys su uþsienieèiu nutrûksta jam iðvykus ið Lietuvos. Taigi pilie-
tybës nekintamumas laike ir erdvëje yra pagrindinis teisinis kriterijus, 

                                            
1 Römeris M. Valstybë ir jos konstitucinë teisë. I d. Valstybë. T. I. Kaunas, 1934. P. 10. 
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leidþiantis atskirti teisiná ryðá, egzistuojantá tarp valstybës ir laikinai ar 
nuolatos joje esanèiø uþsienieèiø nuo teisinio ryðio su pilieèiais. 

Skiriasi taip pat ir teisiø bei laisviø apimtis, kurias valstybë suteikia 
savo pilieèiams bei kitiems asmenims (uþsienieèiams bei asmenims be 
pilietybës, esantiems Lietuvos Respublikoje). Þmogaus prigimtinës teisës 
(á gyvybæ, laisvæ, nuosavybæ, garbæ ir orumà, sàþinës laisvæ ir kt.) priskir-
tinos prie universaliø teisiø, visuotinai yra pripaþástamos civilizuotø vals-
tybiø ir suteikiamos visiems asmenims. Tuo tarpu svarbiausios politinës 
teisës ir ypaè tos, kurios susijusios su valstybës funkcionavimu, jos sau-
gumo uþtikrinimu, su valstybiniø institutø kûrimu ir valstybinës valdþios 
funkcijø ágyvendinimu, gali bûti suteikiamos tik valstybës pilieèiams. „Pi-
lietybë, tai tam tikra kvalifikuota asmenybë, kuri reiðkiasi ypaè politinë-
mis ir ið dalies pilietinëmis, siauràja prasme, teisëmis”, – raðë M. 
Römeris, norëdamas pabrëþti pilietybës ir politiniø teisiø ryðá1. 

Lietuvos Respublikos pilietybës ástatymo 3 str. átvirtinta, kad „Lietu-
vos Respublikos pilieèiai turi visas socialines ekonomines, politines ir 
asmenines teises bei laisves, kurias skelbia ir garantuoja Lietuvos Res-
publikos Konstitucija ir ástatymai, taip pat Lietuvos Respublikos tarptau-
tinës sutartys”. Ypaè svarbu, kad pilietis ágyja iðimtinæ teisæ dalyvauti val-
dant savo valstybæ. Tik Lietuvos pilieèiai turi aktyviàjà ir pasyviàjà rinki-
mø teisæ, kuri ágyvendinama ástatymø numatyta tvarka, taip pat teisæ da-
lyvauti referendume. Lietuvos Respublikos pilietis turi laikytis Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos ir ástatymø, saugoti Lietuvos Respublikos inte-
resus, padëti stiprinti jos galià ir autoritetà, bûti jai iðtikimas. 

Taigi pilietybë suteikia asmeniui socialiai svarbø vaidmená visuomenë-
je – galimybæ dalyvauti tvarkant ir sprendþiant valstybinio gyvenimo rei-
kalus, garantijø socialiniame gyvenime minimumà, valstybës globà bei 
gynybà. Vadinasi, Lietuvos pilietybë yra nuolatinis teisinis asmens ryðys 
su Lietuvos valstybe, grindþiamas abipusëmis teisëmis ir pareigomis ir ið 
jø kylanèiu savitarpio pasitikëjimu, gynyba bei asmens iðtikimybe valsty-
bei.  

Pilietybë kaip Lietuvos Respublikos konstitucinës teisës institutas yra 
visuma Lietuvos Respublikos konstitucinës teisës normø, reguliuojanèiø 
pilietybës santykius. Paþymëtina, kad valstybë savarankiðkai nustato es-
minius pilietybës pradus ir ðio instituto konkretø turiná. Konstitucijoje ir 
ástatymuose valstybë apibrëþia, kokie asmenys laikomi valstybës pilieèiais, 
kokios yra jø teisës ir pareigos, kokia yra pilietybës ágijimo ir netekimo 
tvarka bei sàlygos.  

Dabartiniu metu pilietybës teisiná institutà sudaranèios normos, regu-

                                            
1 Römeris M. Lietuvos konstitucinës teisës paskaitos. I d. Kaunas, 1937. P. 209. 
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liuojanèios pilietybës santykius, yra átvirtintos Lietuvos Respublikos Kon-
stitucijoje, 1991 m. gruodþio 5 d. priimtame Pilietybës ástatyme (su vëles-
niais pakeitimais ir papildymais) bei poástatyminiuose teisës aktuose. 
Rengiant pilietybæ reguliuojanèius teisës aktus, buvo atsiþvelgta á piliety-
bës santykiø teisinio reguliavimo tradicijas prieðkario Lietuvoje. Paþymë-
tina, kad atkurtos „nepriklausomos Lietuvos valstybës pilietybës institu-
tas kyla ne ið „Lietuvos TSR”, kuri niekada nebuvo ir negalëjo bûti Lie-
tuvos valstybë, o yra Lietuvos Respublikos pilietybës instituto, egzistavu-
sio tarpukario laikotarpiu, tàsa”1. Be to, rengiant pilietybës santykius re-
guliuojanèius aktus, buvo atsiþvelgta ir á svarbiausias tarptautinës teisës 
nuostatas ir principus dël pilietybës instituto. 
 
 
1.2. Lietuvos Respublikos pilietybës ágijimas 

 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 str. nustatyta, kad Lietuvos pi-

lietybë ágyjama gimstant ir kitais ástatymo nustatytais pagrindais. Piliety-
bës ágijimo ir netekimo tvarkà nustato ástatymas.  

Lietuvos Respublikos Pilietybës ástatymo analizë rodo, kad ðio ástaty-
mo normos reguliuoja ávairias pilietybës santykiø grupes: dël pilietybës 
ágijimo, pilietybës iðsaugojimo ir atstatymo, pilietybës netekimo ir gràþi-
nimo, taip pat Lietuvos pilietybës klausimø sprendimo tvarkà.  

Teisës normos, reguliuojanèios pilietybës santykius, priklauso nuo ða-
lies istoriniø, kultûriniø, teisiniø tradicijø. Kriterijai, pagal kuriuos api-
brëþiami asmenys laikomi valstybës pilieèiais, rodo valstybës politikà pi-
lietybës klausimais, kokioms asmenø grupëms ji teikia prioritetus ar 
lengvatas suteikiant pilietybæ. 

Pilietybës ástatymo 1 str. nustatyta, kad Lietuvos Respublikos pilieèiai 
yra:  

1) asmenys, iki 1940 m. birþelio 15 d. turëjæ Lietuvos pilietybæ, jø vai-
kai ir vaikaièiai (jeigu ðie asmenys, jø vaikai ar vaikaièiai nerepatri-
javo ið Lietuvos); 

2) asmenys, 1919 m. sausio 9 d.–1940 m. birþelio 15 d. nuolat gyvenæ 
dabartinëje Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat jø vaikai ir 
vaikaièiai, jeigu jie Pilietybës ástatymo ásigaliojimo dienà nuolat gy-
veno ir ðiuo metu gyvena Lietuvoje, ir nëra kitos valstybës pilieèiai; 

3) lietuviø kilmës asmenys, gyvenantys kitose valstybëse, jeigu jie iðvy-
ko ið Lietuvos teritorijos iki 1918 m. vasario 16 d. ir neágijo kitos 
valstybës pilietybës; 

                                            
1 Sinkevičius V. Teisiniai Lietuvos Respublikos pilietybës pagrindai // Politologija. 2000. 

Nr. 4. P. 23. 
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4) asmenys, iki 1991 m. lapkrièio 4 d. ágijæ Lietuvos Respublikos pilie-
tybæ pagal Pilietybës ástatymà, galiojusá iki Pilietybës ástatymo pri-
ëmimo 1991 m. gruodþio 5 dienà; 

5) kiti asmenys, kurie ágijo Lietuvos Respublikos pilietybæ pagal Pilie-
tybës ástatymà.  

Lietuvos pilietybæ patvirtinantis dokumentas yra Lietuvos Respubli-
kos pilieèio pasas.  

Kaip minëta pilietybë yra viena svarbiausiø valstybës suvereniteto ið-
raiðkø. Jos ágijimo ir netekimo bûdus ir pagrindus valstybë ástatymais gali 
reguliuoti savarankiðkai atsiþvelgdama á paèios valstybës bei jos pilieèiø 
interesus. Tarptautinëje teisëje pripaþinta, kad valstybë pati nustato pilie-
tybës ágijimo ir netekimo bûdus. Taèiau valstybë nëra visiðkai laisva ðioje 
srityje. Pilietybës santykiø „<…> teisinis reguliavimas turi uþtikrinti 
þmogaus teisës á pilietybæ ágyvendinimà, atitikti tarptautines konvencijas, 
paprotinæ tarptautinæ teisæ ir teisës principus, kurie paprastai yra sietini 
su pilietybe”1. 

Lietuvos Respublikos Pilietybës ástatymo 7 str. nustatyta, kad pilietybë 
gali bûti ágyjama ðiais bûdais: 1) gimus; 2) suteikus Lietuvos Respublikos 
pilietybæ (natûralizacijà); 3) ágyvendinus teisæ á Lietuvos Respublikos 
pilietybæ; 4) optavimo bûdu ar kitais Lietuvos Respublikos tarptautiniø 
sutarèiø numatytais pagrindais; 5) kitais Lietuvos Respublikos Pilietybës 
ástatymo numatytais pagrindais.  

1. Pilietybës ágijimas gimimu (filiacija) yra pagrindinis ir visuotinai 
pripaþintas pilietybës ágijimo bûdas. Paþymëtina, kad pilietybæ ágyjantis 
asmuo neiðreiðkia ir negali iðreikðti savo valios, kurios valstybës pilieèiu 
jis norëtø bûti. Remiamasi narystës prezumpcija, pagal kurià gimstant 
vaikui yra pakankamai didelë tikimybë, kad jis bus lojalus valstybei, ku-
rioje gimë2. 

Valstybiø ástatymai, reguliuojantys pilietybës ágijimà filiacijos pagrin-
du, gali vadovautis skirtingais pilietybës ágijimo principais. Filiacijos atve-
ju naujagimis gali ágyti savo tëvø pilietybæ nepriklausomai nuo to, ar jis 
gimë tëvø pilietybës valstybëje, ar uþ jos ribø, t.y. kraujo teisës principas 
(jus sanguinis), arba ágyti savo gimimo vietos valstybës pilietybæ nepri-
klausomai nuo tëvø pilietybës, t.y. þemës teisës principas (jus soli). Dau-
gelio valstybiø ástatymai numato abu ðiuos principus, kur kraujo teisës 
principas yra derinamas su þemës teisës principu. Principø pasirinkimas 
paprastai priklauso nuo tradicijø, nuo valstybës vykdomos demografinës 
politikos. 

                                            
1 Sinkevičius V. Pilietybës samprata // Teisë. 2001. Nr. 39. P. 100. 
2 Þr.: Brubaker R. Citizenship and Nationhood in France and Germany. Harvard, 1992. 

P. 82. 
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Lietuvoje, taikant ðá pilietybës ágijimo bûdà, remiamasi ir kraujo tei-
sës, ir þemës teisës principais. Prioritetas yra teikiamas kraujo teisës prin-
cipui. Tai patvirtina Pilietybës ástatymo 8 str. átvirtinta norma, kad vaikas, 
kurio abu tëvai jo gimimo metu buvo Lietuvos Respublikos pilieèiai, yra 
Lietuvos pilietis nepriklausomai nuo to, ar jis gimë Lietuvos teritorijoje, 
ar uþ jos ribø. 

Sudëtingiau sprendþiamas vaikø pilietybës klausimas, kai tëvai yra 
skirtingø valstybiø pilieèiai. Daþniausiai, tokiais atvejais nustatant vaiko 
pilietybæ, derinami þemës ir kraujo principai prioritetà skiriant pirmajam. 
Pilietybës ástatymo 9 str. nustatyta: esant skirtingai tëvø pilietybei, jeigu 
vaiko gimimo metu vienas ið jø buvo Lietuvos Respublikos pilietis, vaikas 
yra Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu:  

a) jis gimë Lietuvos Respublikos teritorijoje;  
b) jis gimë uþ Lietuvos Respublikos ribø, bet tëvø arba vieno ið jø 

nuolatinë gyvenamoji vieta tuo metu buvo Lietuvos Respublikos 
teritorijoje. 

Esant skirtingai tëvø pilietybei, jeigu vaiko gimimo metu vienas ið jø 
buvo Lietuvos pilietis ir jeigu tuo metu abiejø tëvø nuolatinë gyvenamoji 
vieta buvo uþ Lietuvos Respublikos ribø, gimusio uþ Lietuvos Respubli-
kos ribø, pilietybë iki jam sukaks 18 metø nustatoma pagal tëvø susitari-
mà. 

Minëti principai taip pat derinami, kai sprendþiamas vaiko pilietybës 
klausimas vienam ið tëvø esant Lietuvos pilieèiui, o kitam – asmeniui be 
pilietybës arba neþinomam. Jeigu vaiko gimimo momentu vienas ið tëvø 
buvo Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – asmuo be pilietybës arba 
neþinomas, vaikas yra Lietuvos Respublikos pilietis nepriklausomai nuo 
gimimo vietos. 

Þemës teisës principo prioritetas átvirtintas Pilietybës ástatymo 10 ir 
11 str. Ástatymo 10 str. nustatyta, kad asmenø be pilietybës, nuolat gyve-
nanèiø Lietuvoje, vaikas, gimæs Lietuvos Respublikos teritorijoje, ágyja 
Lietuvos Respublikos pilietybæ, o 11 str., – kad Lietuvos Respublikoje 
rastas vaikas, kurio abu tëvai neþinomi, laikomas gimusiu Lietuvoje ir yra 
Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu nepaaiðkës aplinkybiø, dël kuriø jis 
ágytø kitoká statusà. Pagal Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël Lietuvos 
Respublikos pilietybës ástatymo ágyvendinimo tvarkos” 1 str. 2 d. Lietu-
vos Respublikoje rasti ar gyvenantys vaikai, kuriø tëvai neþinomi arba 
miræ, arba tëvams atimtos tëvystës teisës ir kurie globojami globos ir rû-
pybos ástaigose arba giminaièiø, prilyginami Lietuvos Respublikos pilie-
tybës ástatymo 11 str. nurodytiems vaikams.  

Paþymëtina, kad ðiuose straipsniuose implementuotos dviejø svarbiø 
tarptautiniø dokumentø nuostatos dël þmogaus teisiø. „Tarptautinio pi-
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lietiniø ir politiniø teisiø pakto”1, priimto 1966 m. 24 str. 3 p. skelbia, kad 
„kiekvienas vaikas turi teisæ ágyti pilietybæ”, o Jungtiniø Tautø konvenci-
joje, priimtoje 1961 m. „Dël bepilietybës maþinimo”2 rekomenduojama, 
kad valstybës suteiktø savo pilietybæ jos teritorijoje gimusiam asmeniui, 
kuris kitokiu atveju neturëtø pilietybës.  

2. Lietuvos pilietybë gali bûti ágyjama suteikiant jà ástatymo nustatyta 
tvarka. Toks pilietybës ágijimo bûdas vadinamas natûralizacija. Dël pilie-
tybës suteikimo asmenys gali kreiptis ávairiais sumetimais. Yra ðeimyni-
nio pobûdþio natûralizacija (santuoka su uþsienieèiu, ávaikinimas) ir ne-
ðeimyninio pobûdþio natûralizacija (pilietybës suteikimas uþsienieèiui, 
atvykusiam nuolat gyventi á valstybæ)3.  

Ðeimyninio pobûdþio natûralizacijos atveju ávairiose ðalyse skirtingai 
teisiðkai reglamentuojamos iðtekëjusios uþ uþsienieèio moters pilietybës 
problemos. Daugelyje Lotynø Amerikos ðaliø galioja vyro pilietybës prio-
riteto principas. Pagal já moteris, iðtekëjusi uþ ðiø ðaliø pilieèio, automa-
tiðkai ágyja vyro valstybës pilietybæ. Moterø kova dël pilietiniø teisiø iðkë-
lë ir jø lygiateisiðkumo suteikiant pilietybæ klausimà. Siekiant iðplësti mo-
terø teises ðioje srityje, 1957 m. buvo pasiraðyta Konvencija dël iðtekëju-
sios moters pilietybës4. Jà pasiraðiusios ðalys susitarë, kad nei santuokos 
sudarymas, nei jos nutraukimas, nei vyro pilietybës pasikeitimas, kai jie 
yra santuokoje, automatiðkai neturi átakos þmonos pilietybei. Ði progre-
syvi norma átvirtinta ir Lietuvos Pilietybës ástatymo 4 str., kad Lietuvos 
Respublikos pilieèio ar pilietës santuokos sudarymas su asmeniu, kuris 
yra kitos valstybës pilietis arba asmuo be pilietybës, taip pat tokios san-
tuokos nutraukimas savaime nekeièia sutuoktiniø pilietybës. 

Neðeimyninio pobûdþio natûralizacijos atvejai yra ðie: kai pilietybë su-
teikiama asmeniui be pilietybës; kai vienos ðalies pilietybë pakeièiama 
kita, t.y. pilietybë suteikiama uþsienieèiui. 

Visose ðiuolaikinëse demokratinëse valstybëse yra nustatyta ganëtinai 
grieþta natûralizacijos tvarka. Suteikiant uþsienieèiui pilietybæ, paprastai 
reikalaujama atsisakyti turëtos pilietybës, reikalaujama duoti iðtikimybës 
naujai valstybei priesaikà ir t.t. Lietuvos Respublikos Pilietybës ástatymo 
12 str. nustatyta, kad Lietuvos pilietybë gali bûti suteikiama asmeniui 
pagal jo praðymà, jeigu jis sutinka prisiekti Lietuvos Respublikai ir atitin-
ka ðias sàlygas: 

a) iðlaikë lietuviø kalbos egzaminà (moka kalbëti ir skaityti lietuvið-
kai); 

                                            
1 Þr.: Þmogaus teisës. Tarptautiniø dokumentø rinkinys. Vilnius, Mintis, 1991. P. 31. 
2 Ten pat. P. 197. 
3 Þr.: Kūris P., Požarskas M. Tarptautinës teisës apybraiþos. Vilnius, 1985. P. 285. 
4 Þr.: Þmogaus teisës. Tarptautiniø dokumentø rinkinys. P. 193. 
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b) turi nuolatinæ gyvenamàjà vietà Lietuvos Respublikos teritorijoje 
pastaruosius deðimt metø; 

c) turi nuolatinæ darbo vietà arba nuolatiná legalø pragyvenimo ðaltiná 
Lietuvos Respublikos teritorijoje; 

d) iðlaikë Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindø egzaminà; 
e) yra be pilietybës arba yra pilietis tokios valstybës, pagal kurios ásta-

tymus Lietuvos Respublikos pilietybës ágijimo atveju praranda tos 
valstybës pilietybæ, arba raðtu praneða apie savo sprendimà atsisa-
kyti turimos kitos valstybës pilietybës, kai jam bus suteikta Lietuvos 
Respublikos pilietybë. 

Reikalavimas laikyti lietuviø kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijos pagrindø egzaminus netaikomas asmenims, sulaukusiems 65 metø, I 
ir II grupiø invalidams, taip pat sergantiems sunkiomis chroninëmis psi-
chinëmis ligomis. 

Minëtos pilietybës suteikimo sàlygos sudaro materialiná–teisiná pa-
grindà ágyti Lietuvos Respublikos pilietybæ. Asmuo, praðantis suteikti jam 
Lietuvos Respublikos pilietybæ, turi atitikti visas Pilietybës ástatymo 12 
str. nustatytas sàlygas. 

Kaip minëta, ástatyme numatytas sëslumo cenzas – reikalaujama, kad 
siekiantis ágyti Lietuvos pilietybæ asmuo turëtø nuolatinæ gyvenamàjà 
vietà Lietuvoje pastaruosius deðimt metø. Toks reikalavimas „yra grin-
dþiamas nuostata, kad nuolatinis gyvenimas Lietuvoje yra prielaida uþsi-
enieèiui integruotis á Lietuvos visuomenæ, suvokti tautos mentalitetà ir 
jos siekius, pasirengti prisiimti atsakomybæ uþ valstybës dabartá ir ateitá, 
uþmegzti su Lietuvos valstybe efektyvø faktiná ryðá”1.  

Paþymëtina, kad poþymius, apibûdinanèius nuolatinio gyvenimo Lie-
tuvoje cenzà, nustatë Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël asmenø, lai-
komø nuolat gyvenanèiais arba gyvenanèiais Lietuvos Respublikoje”. 
Pagal ðio ástatymo 5 str. uþsienietis laikomas nuolat gyvenanèiu Lietuvo-
je, jeigu jis teisëtai gavo leidimà nuolat gyventi Lietuvoje ir yra ðios sàly-
gos: 

– asmuo yra ásigijæs pagal nuosavybës teisæ arba iðsinuomojæs gyve-
namàjà patalpà Lietuvoje, arba yra savininko ar nuomininko ðeimos 
narys ir jo asmens dokumente yra áraðas apie asmens nuolatinæ gy-
venamàjà vietà; ir 

– ne maþiau kaip pastaruosius vienerius metus dirba Lietuvoje ar turi 
kità apmokestinamà uþsiëmimà Lietuvoje, arba gauna Lietuvoje le-
galià pensijà, arba yra iðlaikomas Lietuvoje kitø asmenø, arba turi 
legalø pragyvenimo ðaltiná; ir 

                                            
1 Sinkevičius V. Nuolatinis gyvenimas Lietuvoje – viena ið natûralizacijos sàlygø // Jurisp-

rudencija. 2001. T. 19(11). P. 125. 
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– ne maþiau kaip pastaruosius vienerius metus moka Lietuvos terito-
rijoje pajamø ir kitus Lietuvos Respublikos ástatymø nustatytus mo-
kesèius arba Lietuvos Respublikos ástatymø nustatyta tvarka yra 
nuo jø atleistas; ir  

– ne maþiau kaip pastaruosius vienerius metus moka socialinio drau-
dimo ámokas (iðskyrus nedirbanèius pensininkus). 

Nustatant, ar asmuo nuolat gyvena Lietuvoje, atsiþvelgiama ir á juridi-
nius, ir á faktinius gyvenimo Lietuvoje poþymius. Asmuo laikomas nuolat 
gyvenanèiu Lietuvoje, kai yra visos nurodytos sàlygos, jø visetas. Vadina-
si, ástatymo 5 str. nurodyti terminuoti poþymiai yra ne maþiau kaip deðimt 
pastarøjø metø.  

Paþymëtina, kad Pilietybës ástatyme numatytas deðimties metø sëslu-
mo cenzas nëra absoliutus. Nors apskritai ástatyme nustatytos natûraliza-
cijos sàlygos yra pakankamai grieþtos, taèiau atskiroms asmenø kategori-
joms numatomos ir lengvatinës natûralizacijos sàlygos. Antai asmeniui, 
sudariusiam santuokà su Lietuvos pilieèiu ir gyvenanèiam ðioje santuoko-
je pastaruosius trejus metus Lietuvoje, Lietuvos Respublikos pilietybë 
suteikiama, jeigu jis iðlaikë lietuviø kalbos ir Lietuvos Respublikos Kons-
titucijos pagrindø egzaminus ir raðtu praneðë, kad atsisako turëtos pilie-
tybës, kai jam bus suteikta Lietuvos pilietybë (14 str. 1 d.).  

Ástatymo 14 str. 2 d. nustatyta, kad asmenims, sudariusiems santuokà 
su Lietuvos Respublikos pilieèiais: tremtiniais, politiniais kaliniais ir jø 
vaikais, gimusiais tremtyje, – Lietuvos Respublikos pilietybë suteikiama, 
jei jie gyvena ðioje santuokoje pastaruosius trejus metus, persikelia nuo-
lat gyventi á Lietuvà kartu su sutuoktiniu, kuris yra Lietuvos Respublikos 
pilietis, ir atitinka ðio ástatymo 12 str. 1 d. 4, 5 p. nustatytas sàlygas, t.y. 
iðlaikë Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindø egzaminà ir atsisakë 
turëtos pilietybës. 

Pilietybës ástatymo 16 str. nustatyta, kad Respublikos Prezidentas, va-
dovaudamasis ðiuo ástatymu, gali suteikti Lietuvos Respublikos pilietybæ 
nusipelniusiems Lietuvai uþsienio valstybiø pilieèiams iðimties tvarka. 
Tokiu atveju jiems ðio ástatymo 12 str. numatytos pilietybës suteikimo 
sàlygos netaikomos. 

Lietuvos Respublikos pilietybës suteikimas iðimties tvarka savaime 
nesukelia teisiniø pasekmiø pilietybæ ágijusio asmens ðeimos nariams.  

Kaip minëta, pilietybë asmeniui suteikiama, kai jis pateikia raðtiðkà 
praðymà, sutinka prisiekti Lietuvos Respublikai ir atitinka minëtus reika-
lavimus. Priesaika yra viena ið pilietybës ágijimo natûralizacijos bûdu pro-
cedûros daliø, todël ji svarbi ne tiek savaime, kiek visame pilietybës ágiji-
mo procedûros kontekste. Priesaika yra viena ið sàlygø pilietybei gauti. 
Priesaika yra asmens vieðas, iðkilmingas bei tvirtas pasiþadëjimas prisiimti 
já saistanèias pareigas ir jas vykdyti, t.y. asmuo, praðantis pilietybës, pasi-
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þada bûti iðtikimas Lietuvos Respublikai, laikytis LR Konstitucijos bei 
ástatymø, ginti Lietuvos nepriklausomybæ, saugoti valstybës teritorijos 
vientisumà, gerbti valstybinæ kalbà, kultûrà ir paproèius, stiprinti Lietu-
vos demokratinæ valstybæ. Priesaika yra asmens politinis–teisinis ásiparei-
gojimas valstybei, kuri asmeniui suteikia pilietybæ. 

Natûralizacijos aktas visada yra individualus. Priesaikà turi duoti ne 
tik asmenys, tampantys pilieèiais natûralizacijos bûdu, bet ir tie, kurie 
pilietybæ ágyja optavimo bûdu ar iðimties tvarka.  

Prie praðymo suteikti Lietuvos Respublikos pilietybæ asmuo turi pri-
dëti: asmens tapatybæ patvirtinantá dokumentà, gimimo liudijimà; doku-
mentà, patvirtinantá nuolatinæ gyvenamàjà vietà ir darbà (uþsiëmimà) 
arba kità legalø pragyvenimo ðaltiná bei dokumentus, patvirtinanèius, jog 
nëra chroniðkas narkomanas, alkoholikas ar toksikomanas bei neserga 
ypaè pavojingomis infekcinëmis ligomis. Visus ðiuos dokumentus bei pra-
ðymà asmuo paduoda Respublikos Prezidentui per vietos savivaldos vyk-
domàjà institucijà. 

Paþymëtina, kad asmenims, atitinkantiems Pilietybës ástatymu nusta-
tytos natûralizacijos sàlygas, Lietuvos Respublikos pilietybë teikiama at-
siþvelgiant á Lietuvos Respublikos interesus. Vadinasi, ji gali ir nebûti 
suteikta, nors praðantis asmuo ir atitiktø natûralizacijos sàlygas. Piliety-
bës suteikimas ðiuo atveju yra valstybës diskrecija. Pilietybës ástatymo 13 
sk. iðskiriama asmenø kategorija, kuriems Lietuvos Respublikos pilietybë 
apskritai neteikiama. Á ðá ratà patenka asmenys, kurie: 

a) padarë tarptautinës teisës numatytø nusikaltimø þmogiðkumui ar 
vykdë genocidà; 

b) dalyvavo nusikalstamoje veikloje prieð Lietuvos valstybæ; 
c) iki atvykimo gyventi á Lietuvà kitoje valstybëje buvo bausti laisvës 

atëmimo bausme uþ tyèiná nusikaltimà, uþ kurá baudþiamàjà atsa-
komybæ nustato ir Lietuvos Respublikos ástatymai, arba buvo baus-
ti Lietuvoje uþ tyèiná nusikaltimà, uþ kurá numatoma laisvës atëmi-
mo bausmë; 

d) yra chroniðki narkomanai, alkoholikai ar toksikomanai; 
e) serga ypaè pavojingomis infekcinëmis ligomis.  
Toks ðiø asmenø iðskyrimas yra visiðkai suprantamas ir pateisinamas. 

Kuri valstybë bûtø suinteresuota suteikti pilietybæ nusikaltëliams arba 
kitokiems socialiai pavojingiems asmenims? Tokios nuostatos numatytos 
daugelio valstybiø teisiniuose aktuose, reguliuojanèiuose pilietybës klau-
simus. 

3. Pilietybës ágijimas ágyvendinus teisæ á Lietuvos Respublikos piliety-
bæ yra naujas ir Lietuvos konstitucinëje teisëje netradicinis pilietybës ági-
jimo bûdas.  

Rengiant Lietuvos Respublikos pilietybës ástatymà, daug diskusijø su-
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këlë klausimas, ar pripaþinti Lietuvos iðeiviams, ágijusiems kitos valstybës 
pilietybæ, Lietuvos pilietybæ. Bûtent minëtø asmenø Lietuvos pilietybës 
problemai spræsti ir skirtas Pilietybës ástatymo 17 str. 

Pilietybës ástatymo 17 str. nustatyta, kad teisë á Lietuvos Respublikos 
pilietybæ neterminuotai iðsaugoma: 

1) asmenims, iki 1940 m. birþelio 15 d. turëjusiems Lietuvos pilietybæ, 
jø vaikams ir vaikaièiams (jeigu ðie asmenys, jø vaikai ar vaikaièiai 
nerepatrijavo ið Lietuvos), gyvenantiems kitose valstybëse; 

2) lietuviø kilmës asmenims, gyvenantiems kitose valstybëse. 
Teisës á pilietybæ iðsaugojimas reiðkia, jog ðiems asmenims pripaþás-

tama pirmumo teisë á Lietuvos pilietybæ ir paprastesnë (netaikant 12 str. 
nustatytø natûralizacijos sàlygø) tos pilietybës ágijimo tvarka. Iki ðios tei-
sës realizavimo minëti asmenys su savo ðeimos nariais gali atvykti á Lietu-
vos Respublikà be vizø ir gyventi, netaikant jiems Imigracijos ástatymo 
reikalavimø, ið jos iðvykti. Asmenims, kuriems iðsaugoma teisë á Lietuvos 
Respublikos pilietybæ, pagal jø praðymà iðduodami ðià teisæ patvirtinantys 
dokumentai.  

Ástatymo 17 str. 1 d. 1 p. nurodyti asmenys yra tie patys, kurie pagal 
Pilietybës ástatymo 1 str. 1 d. laikomi Lietuvos Respublikos pilieèiais, tik 
gyvenantys kitose valstybëse. Palyginus ástatymo 1 str. 1 d. ir 17 str. nusta-
tytà teisiná reguliavimà, galima daryti iðvadà, kad ðie asmenys gali ið karto 
gauti arba Lietuvos Respublikos pilieèio pasà, arba teisæ á Lietuvos Res-
publikos pilietybæ patvirtinanèius dokumentus. 

Taip buvo nustatyta atsiþvelgiant á ðiø asmenø pageidavimus: jie ne vi-
sada nori turëti Lietuvos Respublikos pilieèio pasà, t.y. ágyti Lietuvos 
pilietybæ, nes valstybiø, kur jie gyvena, ástatymai daþnai numato, kad atli-
kus bet koká veiksmà siekiant ágyti kitos valstybës pilietybæ, juo labiau 
gavus kitos valstybës pilieèio pasà, galima netekti turimos pilietybës. Tai 
ypaè aktualu Lietuvos iðeiviams, gyvenantiems valstybëse, kurios dvigu-
bos pilietybës nepripaþásta ið esmës. Todël tokiems asmenims priimtiniau 
turëti ne pilieèio pasà, o dokumentà, patvirtinantá, kad asmuo turi teisæ á 
Lietuvos pilietybæ. Kita vertus, asmuo, kurio teisës á Lietuvos pilietybæ 
iðsaugotos, gali bet kada kreiptis dël Lietuvos pilieèio paso iðdavimo, ir 
ðis turi bûti nedelsiant jam iðduotas be jokiø papildomø sàlygø ar reikala-
vimø1. 

Teisæ á Lietuvos pilietybæ neterminuotai taip pat iðsaugo lietuviø kil-
mës asmenys. Pagal ástatymà lietuviø kilmës asmeniu laikomas asmuo, 
kurio tëvai ar seneliai arba vienas ið tëvø ar seneliø yra lietuviai, ir pats 
asmuo pripaþásta esàs lietuvis.  

                                            
1 Sinkevičius V. Lietuvos Respublikos pilietybës teisiniai pagrindai // Konstitucija, þmo-

gus, teisinë valstybë. Vilnius, 1997. P. 119–120. 
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Minëti asmenys teisæ á Lietuvos Respublikos pilietybæ ágyvendina, kai 
atsisako turimos kitos valstybës pilietybës ir gráþta nuolat gyventi á Lietu-
và.  

Asmenys, nurodyti Pilietybës ástatymo 17 str. 1 d. 1 p., praðymus ágy-
vendinti teisæ á Lietuvos Respublikos pilietybæ paduoda Lietuvos Res-
publikos vidaus reikalø ministerijos ástaigoms ar Lietuvos Respublikos 
diplomatinëms atstovybëms, ar konsulinëms ástaigoms uþsienyje. 

Asmenys, nurodyti ðio ástatymo 17 str. 1 d. 2 p., praðymus ágyvendinti 
teisæ á Lietuvos Respublikos pilietybæ paduoda Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalø ministerijai per vietos savivaldos vykdomàjà institucijà. 

Prie praðymo ágyvendinti teisæ á Lietuvos Respublikos pilietybæ pride-
dami dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo iki 1940 m. birþelio 15 d. 
turëjo Lietuvos Respublikos pilietybæ (yra tokio asmens vaikas ar vaikai-
tis); dokumentai, patvirtinantys asmens tapatybæ (pasas ar já atitinkantis 
dokumentas), lietuviø kilmæ, turëtà kitos valstybës pilietybæ ir jos atsisa-
kymà (arba dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo yra be pilietybës), taip 
pat nuolatinæ gyvenamàjà vietà. 

Dokumentai, árodantys, jog asmuo iki 1940 m. birþelio 15 d. turëjo 
Lietuvos Respublikos pilietybæ, yra: iðlikæ Lietuvos Respublikos vidaus ar 
uþsienio pasai, iðduoti iki 1940 m. birþelio 15 d.; Lietuvos Respublikos 
uþsienio pasai, iðduoti Lietuvos diplomatiniø atstovybiø ar konsuliniø 
ástaigø po 1940 m. birþelio 15 d.; dokumentai apie tarnybà Lietuvos ka-
riuomenëje ar darbà valstybinëje tarnyboje; gimimo liudijimai arba kiti 
dokumentai, kuriuose tiesiogiai nurodyta apie turëtà Lietuvos pilietybæ. 
Jeigu ðiø dokumentø nëra, galima pateikti: dokumentus apie mokymàsi, 
darbà, gyvenimà Lietuvoje iki 1940 m. birþelio 15 d.; priesaikiná pareið-
kimà, patvirtintà notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinës atstovy-
bës ar konsulinës ástaigos pareigûno; notaro patvirtintus trijø Lietuvos 
Respublikos pilieèiø, kurie patys turëjo Lietuvos Respublikos pilietybæ 
iki 1940 m. birþelio 15 d., liudijimus apie tai, kad asmuo iki 1940 m. birþe-
lio 15 d. turëjo Lietuvos Respublikos pilietybæ; uþsienio valstybës paso 
patvirtintà kopijà ir kitus dokumentus.  

Lietuviø kilmæ patvirtina dokumentai, tiesiogiai ar netiesiogiai áro-
dantys, kad asmens tëvai ar seneliai, vienas ið tëvø ar seneliø yra lietuviai, 
taip pat asmens raðytinis pareiðkimas, patvirtinantis, kad jis laiko save 
lietuviu. Jeigu nëra patikimø dokumentø, árodanèiø lietuviø kilmæ, ðá 
klausimà sprendþia Pilietybës reikalø komisija. Pateikiami dokumentai 
turi atitikti Lietuvos Respublikos ástatymø nustatytus reikalavimus. 

Sprendimus dël teisës á Lietuvos Respublikos pilietybæ ágyvendinimo 
priima Lietuvos Respublikos vidaus reikalø ministras.  

4. Pagal Pilietybës ástatymo 7 str. Lietuvos Respublikos pilietybë taip 
pat gali bûti ágyta optavimo bûdu ar kitais Lietuvos Respublikos tarptau-
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tiniø sutarèiø numatytais pagrindais. Optacija – tai laisvas savo noru pi-
lietybës pasirinkimas tais atvejais, kai keièiasi valstybës teritorija. Piliety-
bës ágijimas ðiuo bûdu taikomas tais atvejais, kai tam tikros buvusios vals-
tybës teritorijoje susikuria nauja valstybë arba ið buvusios valstybës teri-
torijos yra atskiriama tam tikra jos dalis, kuri átraukiama á kitos valstybës 
teritorijà. Ðiuo atveju, keièiamos teritorijos dalies pilieèiams leidþiama 
pasirinkti: ar likti savo buvusios teritorinës valstybës pilieèiais, ar tapti 
naujos valstybës, á kurios teritorijà ta dalis átraukiama, pilieèiais. Asmuo, 
pasirinkæs pilietybæ, paprastai iðvyksta gyventi á pasirinktos pilietybës 
valstybæ. Vadinasi, optavimo atveju pilietybë keièiasi remiantis Lietuvos 
Respublikos tarptautine sutartimi su uþsienio valstybe. O ðios sutarties 
pagrindu Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos priima teisiná 
aktà, kuriame detalizuojamos optacijos sàlygos, bûdai ir tvarka.  

Paþymëtina, kad netipiðkas pilietybës ágijimo optavimo bûdu atvejis 
buvo numatytas 1989 m. lapkrièio 3 d. Pilietybës ástatyme. Ðio ástatymo 1 
str. 3 d. buvo nustatyta, kad asmenys, kurie iki ðio ástatymo ásigaliojimo 
dienos nuolat gyveno Lietuvos Respublikos teritorijoje ir turi èia nuolati-
næ darbo vietà arba nuolatiná legalø pragyvenimo ðaltiná, gali per dvejus 
metus nuo Pilietybës ástatymo ásigaliojimo dienos laisvai apsispræsti, ar 
priimti Lietuvos pilietybæ, ar likti SSRS pilieèiais.  

Toká pilietybës ágijimo atvejá su tam tikromis iðlygomis galima laikyti 
pilietybës ágijimu optacijos bûdu, nes buvo suteikta teisë pasirinkti Lietu-
vos Respublikos pilietybæ tiems gyventojams, kurie praeityje neturëjo 
tvirtø teisiniø ryðiø su buvusia nepriklausoma Lietuvos valstybe.  

5. Pilietybës ástatyme yra numatyta galimybë ágyti Lietuvos pilietybæ 
kitais ðio ástatymo numatytais atvejais. Kokie tie atvejai? 

Pirmiausia – tai Lietuvos pilietybës gràþinimas (22 str.). Ðis atvejis yra 
ypatingas tuo, kad asmuo jau yra turëjæs Lietuvos pilietybæ, bet dël tam 
tikrø prieþasèiø buvo jos netekæs. Tokiems asmenims (jø praðymu) gali 
bûti gràþinta Lietuvos Respublikos pilietybë su sàlyga, jei praðymo patei-
kimo metu ðis asmuo nuolat gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje ir 
atitinka Pilietybës ástatymo 12 str. 1 d. 2, 3 ir 5 p. numatytas sàlygas. Þi-
noma, kiekvienu atveju ðis sprendimas priimamas individualiai, t.y. grà-
þinti ar ne, sprendþia Lietuvos Respublikos Prezidentas, gavæs motyvuotà 
Pilietybës reikalø komisijos pasiûlymà.  

Prie tokiø pilietybës ágijimo atvejø galima priskirti ir vaikø pilietybës 
ágijimà keièiantis tëvø pilietybei. Pasikeitus tëvø pilietybei, kai abu tëvai 
ágyja Lietuvos Respublikos pilietybæ arba abu jos netenka, atitinkamai 
pasikeièia ir jø vaikø, neturinèiø 14 metø amþiaus, pilietybë (24 str.). 

Sudëtingiau ðis klausimas sprendþiamas, kai Lietuvos pilietybæ ágyja 
vienas ið tëvø. Detaliai ðie atvejai reglamentuojami Pilietybës ástatymo 
25–26 str. Antai ðio ástatymo 25 str. nustatyta, kad Lietuvos pilieèiu tapus 
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vienam ið tëvø, kai kitas lieka kitos valstybës pilieèiu, jø vaikas gali ágyti 
Lietuvos Respublikos pilietybæ, jei to raðtu praðo abu vaiko tëvai. 

Tais atvejais, kai vaiko tëvai iðsituokæ, vaikas gali ágyti Lietuvos Res-
publikos pilietybæ, jei to raðtu praðo ágijæs Lietuvos Respublikos pilietybæ 
vienas ið tëvø, pas kurá teismo sprendimu liko gyventi vaikas arba pas kurá 
vaikas faktiðkai nuolat gyvena.  

Jeigu Lietuvos Respublikos pilieèiu tampa vienas ið tëvø, o kitas lieka 
asmeniu be pilietybës, jø vaikas gali ágyti Lietuvos Respublikos pilietybæ, 
jei to raðtu praðo ágijæs Lietuvos Respublikos pilietybæ vienas ið tëvø.  

Pilietybës ástatymo 26 str. átvirtinta, kad tais atvejais, kai Lietuvos 
Respublikos pilietybës netenka vienas ið tëvø, o kitas yra Lietuvos Res-
publikos pilietis, jø vaikas, nesukakus jam 14 metø, lieka Lietuvos Res-
publikos pilietis.  

Paþymëtina, kad Pilietybës ástatyme, sprendþiant vaikø pilietybës 
klausimà, keièiantis tëvø pilietybei, reikalaujama atsiþvelgti á vaikø amþiø. 
Vaikø iki 14 metø amþiaus pilietybës pasikeitimui jø sutikimo nereikia, o 
vaikø nuo 14 iki 18 metø pilietybë, pasikeitus jø tëvø pilietybei, gali bûti 
pakeista tik remiantis raðtiðku vaiko sutikimu (27 str.). Toks vaikø am-
þiaus skirstymas á du etapus yra visiðkai pagrástas, kadangi priklausomai 
nuo amþiaus keièiasi vaikø teisinis statusas. Iki 14 metø vaikas paprastai 
yra priklausomas nuo tëvø, o nuo 14 iki 18 metø vaikas jau ágyja daliná 
veiksnumà. Visais minëtais atvejais vaikø pilietybës pasikeitimo klausi-
mus sprendþia ir dokumentus tvarko Lietuvos Respublikos vidaus reikalø 
ministerija (32 str.).  
 
 
1.3. Lietuvos Respublikos pilietybës netekimas 

 
Pilietybës netekimas reiðkia, kad nutrûksta teisinis ryðys tarp asmens 

ir valstybës. Pagrindinë pilietybës netekimo pasekmë ta, kad keièiasi as-
mens teisinis statusas, jam netaikoma tos valstybës jurisdikcija, asmuo 
nebegali naudotis valstybës uþtarimu bei globa. Jis tampa asmeniu be 
pilietybës. Jei pilietybës netekimo momentu ðis asmuo turëjo ir kitos vals-
tybës pilietybæ, jis ágyja uþsienieèio statusà Lietuvos Respublikoje. Kiek-
vienu konkreèiu atveju valstybë sprendþia, ar leisti tokiam asmeniui pasi-
likti gyventi valstybës teritorijoje, ar pasiûlyti palikti ðalá. 

Pilietybës netekimo pagrindus, formà bei tvarkà kiekviena valstybë 
savarankiðkai nustato savo ástatymais. Lietuvos Respublikos Pilietybës 
ástatymo 19 str. nustatyta, kad Lietuvos Respublikos pilietybës netenka-
ma:  

1) atsisakius Lietuvos Respublikos pilietybës; 
2) ágijus kitos valstybës pilietybæ; 
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3) nutraukus faktinius ryðius su Lietuvos valstybe;  
4) Lietuvos Respublikos tarptautiniø sutarèiø numatytais pagrindais. 
Bene labiausiai paplitæs pilietybës netekimo bûdas yra jos atsisaky-

mas. Pilietybës ástatyme nedetalizuojama, kokiais atvejais asmenys gali 
atsisakyti pilietybës. Daþniausiai atsisakymo prieþastis bûna santuoka su 
uþsienieèiu, emigracija ir kt. Lietuvos pilietybës ástatymas nenumato jo-
kiø papildomø sàlygø ar draudimø asmenims, atsisakantiems Lietuvos 
pilietybës. „Lietuvos Respublikos pilieèio teisë atsisakyti pilietybës negali 
bûti varþoma, iðskyrus ðiame str. nurodytus atvejus”, – átvirtinta Pilietybës 
ástatymo 20 str. Tokia nuostata derinasi su „Visuotinës þmogaus teisiø 
deklaracijos” 15 str. 2 d. taisykle, kad „niekam negali bûti savavaliðkai 
atimta pilietybë ar teisë jà pakeisti”.  

Kokiais gi atvejais vis tik asmens praðymas atsisakyti Lietuvos Res-
publikos pilietybës negali bûti patenkintas? Pilietybës ástatymo 20 str. 2 d. 
nustatyta, kad asmens praðymas negali bûti nagrinëjamas, jeigu to pra-
ðantis asmuo: patrauktas baudþiamojon atsakomybën kaltinamuoju; jo 
atþvilgiu yra ásiteisëjæs ir vykdytinas teismo nuosprendis.  

Taèiau ði nuostata nereiðkia, kad asmuo apskritai negalës kreiptis dël 
pilietybës atsisakymo. Kai iðnyks minëtos prieþastys, asmuo galës pakar-
totinai kreiptis dël pilietybës ástatymo nustatyta tvarka. 

Pilietybës ástatyme numatyta, kad klausimus dël Lietuvos Respublikos 
pilietybës atsisakymo sprendþia Lietuvos Respublikos Prezidentas leis-
damas dekretus pagal suinteresuoto asmens raðytiná praðymà.  

Praðymai atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybës paduodami Lietu-
vos Respublikos Prezidentui per vietos savivaldos vykdomàjà institucijà. 
Lietuvos Respublikos pilieèiai, nuolat gyvenantys uþsienio valstybëse, 
praðymus atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybës gali paduoti per Lie-
tuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines ástaigas uþsieny-
je. 

Prie praðymo atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybës pridedama: 
Lietuvos Respublikos pilieèio pasas, kitos valstybës paso nuoraðas, patvir-
tintas notaro ar pareigûno, kuris priima praðymà dël pilietybës atsisaky-
mo; dokumentai, patvirtinantys asmens nuolatinæ gyvenamàjà vietà ir 
darbà (uþsiëmimà); sumokëtos valstybinës rinkliavos kvitas.  

Lietuvos Respublikos pilietybës netenkama ágijus kitos valstybës pilie-
tybæ. Pilietybës ástatymo 23 str. 3 d. nustatyta, kad Lietuvos Respublikos 
pilietis, ágijæs kitos valstybës pilietybæ ar gavæs kitos valstybës pilieèio pa-
sà arba kità tos valstybës pilietybæ patvirtinantá dokumentà po to, kai jam 
buvo iðduoti Lietuvos Respublikos pilietybës dokumentai, netenka Lietu-
vos Respublikos pilietybës nuo kitos valstybës pilietybës ágijimo ar tos 
valstybës pilieèio paso ar kito tos valstybës pilietybæ patvirtinanèio doku-
mento iðdavimo dienos.  

 



Lietuvos Respublikos pilietybė. Užsieniečių teisinė padėtis  381

Pilietybës netekimo faktà konstatuoja vidaus reikalø ministras.  
Asmuo gali bûti pripaþintas netekusiu Lietuvos pilietybës, jeigu jis nu-

traukia faktinius ryðius su Lietuvos valstybe. Pilietybës ástatymo 21 str. 
nustatyta, kad tokie ryðiai laikomi nutrûkusiais, jeigu: asmuo ilgiau nei 
trejus metus be pertraukos gyvena uþsienyje su negaliojanèiu Lietuvos 
Respublikos pilieèio pasu; stoja kitos valstybës karinën tarnybon ar pa-
reigûnu valstybinën tarnybon be Lietuvos Respublikos kompetentingø 
organø leidimo. 

Pirmuoju atveju, sprendþiant klausimà, ar nutrûkæs faktinis ryðys su 
Lietuvos valstybe, svarbu yra tai, kad asmuo nustatytà trejø metø laiko-
tarpá uþsienyje su negaliojanèiu pasu gyvena be pertraukos. 

Antruoju atveju svarbi aplinkybë yra ta, kad asmuo dirbtø kitos vals-
tybës labui neturëdamas tam kompetentingø Lietuvos valstybës instituci-
jø leidimo.  

Ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos pilietybës ástatymo ágyvendinimo 
tvarkos” 6 str. nustatyta, kad tokia kompetentinga institucija, iðduodanti 
leidimus stoti kitos valstybës karinën tarnybon ar dirbti pareigûnu, yra 
Vyriausybë. 

Teikimus pripaþinti asmená netekusiu Lietuvos Respublikos pilietybës 
dël faktiniø ryðiø nutrûkimo, turi teisæ paduoti Lietuvos vidaus reikalø 
ministerija, taip pat Lietuvos Respublikos uþsienio reikalø ministerija. 

Nustaèius, kad asmuo nutraukë faktinius ryðius su Lietuvos valstybe, 
jis gali bûti pripaþintas netekusiu Lietuvos Respublikos pilietybës. Kiek-
vienu konkreèiu atveju sprendimà priima Lietuvos Respublikos Prezi-
dentas ir dël to leidþia dekretus. Vertinant ðiame Pilietybës ástatymo str. 
numatytus pilietybës netekimo pagrindus galima pastebëti, kad jie savo 
esme yra nevienareikðmiai. Nekyla abejonës, kad stojimas kitos valstybës 
karinën tarnybon ar pareigûnø valstybinën tarnybon be Lietuvos Respub-
likos kompetentingø organø leidimo gali bûti pagrindas netekti piliety-
bës. Pati ði veikla nesiderina su pilietybës kaip teisinio ryðio su valstybe 
suvokimu. Tai faktiðkai yra ðio ryðio paneigimas.  

Faktiniø ryðiø su Lietuvos valstybe nutraukimas ðiuo atveju vyksta pi-
lieèio valia. Tai yra sàmoningi veiksmai, kuriais asmuo iðreiðkia savo ne-
norà palaikyti pilietybës santykius. Tokio pilietybës netekimo pagrindo 
nustatymas derinasi ir su tarptautinës teisës principais. 

Kitaip vertintinas kitas pilietybës netekimo dël asmens faktiniø ryðiø 
su valstybe nutrûkimo pagrindas. Gyvenimas uþsienyje su negaliojanèiu 
Lietuvos Respublikos pasu, vargu, ar yra pakankamas ir objektyvus pa-
grindas netekti pilietybës. Kaip teisingai nurodyta literatûroje, pilietybë 
laiko ir erdvës atþvilgiu nëra apribota, todël ji neturëtø priklausyti net 
nuo to, ar asmuo apskritai turi pilietybës dokumentus. Juo labiau piliety-
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bë neturëtø bûti saistoma tokiø dokumentø galiojimo termino1.  
Lietuvos pilietybës galima netekti ir Lietuvos Respublikos tarptauti-

niø sutarèiø numatytais pagrindais. Pilietybës ástatymo 36 str. nustatyta, 
jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinë sutartis numato kitokias taisykles 
negu iðdëstytos ðiame ástatyme, tai taikomos tarptautinës sutarties taisyk-
lës. Ið ðios nuostatos seka, kad Lietuvos Respublikos tarptautine sutarti-
mi numaèius kitokius negu Pilietybës ástatymo 19 str. nustatytus piliety-
bës netekimo atvejus, bus vadovaujamasi tarptautinës sutarties taisyklë-
mis. 

Lietuvos Respublikos Pilietybës ástatymo 23 str. „Lietuvos Respubli-
kos pilietybës suteikimo akto pripaþinimas negaliojanèiu” nustatyta gali-
mybë pripaþinti negaliojanèiu Lietuvos Respublikos pilietybës suteikimo 
aktà, jeigu asmenys, kuriems buvo suteikta pilietybë, nuslëpë apie save 
þinias, kurios turëjo lemiamos átakos dël pilietybës suteikimo. Minëto 
straipsnio 1 d. numatytos kelios aplinkybës, kurioms paaiðkëjus ðis aktas 
pripaþástamas negaliojanèiu. Bûtent: 

a) jei natûralizuotas asmuo arba optantas ágijo Lietuvos Respublikos 
pilietybæ pagal suklastotus dokumentus arba kitokios apgaulës bûdu. Va-
dinasi, ði norma taikoma asmeniui, kuris, atlikdamas tam tikrus forma-
lumus, bûtinus Lietuvos Respublikos pilietybei gauti, sàmoningai pateikë 
þinias ir dokumentus, kuriais remiantis ir buvo suteikta pilietybë. Èia 
svarbu yra tai, kad asmuo þinojo ir norëjo pateikti apie save klaidingas 
þinias arba kitokios apgaulës bûdu sudarë sàlygas Lietuvos Respublikos 
pilietybei ágyti; 

b) jei neatsisakë kitos valstybës pilietybës. 
Turimos pilietybës atsisakymas yra viena ið Pilietybës ástatymo 12 str. 

5 d. numatytø natûralizacijos sàlygø. Jeigu asmuo, kai jam buvo suteikta 
Lietuvos Respublikos pilietybë, neávykdë ðios natûralizacijos sàlygø, pilie-
tybës suteikimo aktas pripaþástamas negaliojanèiu; 

c) kai teismas nustato, jog asmuo iki pilietybës suteikimo ar po to pa-
darë tarptautinës teisës numatytø nusikaltimø þmogiðkumui, vykdë geno-
cidà arba padarë nusikaltimø Lietuvos Respublikai. Ðiuo atveju pagrin-
das pripaþinti Lietuvos pilietybës suteikimo aktà negaliojanèiu yra teismo 
priimtas sprendimas, paremtas faktais ir neginèytinais árodymais, kad ðis 
asmuo atliko minëtus veiksmus. 

Taigi Pilietybës ástatymo 23 str. 1 d. átvirtinta norma yra imperatyvinio 
pobûdþio. Nustaèius nurodytus faktus, pilietybës suteikimo aktas pripa-
þástamas negaliojanèiu. 

Ðio straipsnio 2 d. átvirtinta dispozityvinë norma, numatanti, kad Lie-
tuvos Respublikos pilietybës suteikimo aktas gali bûti pripaþintas nega-

                                            
1 Sinkevičius V. Op. cit. P. 126. 
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liojanèiu ir tuo atveju, kai teismas nustatys, jog konkretus asmuo po 1940 
m. birþelio 15 d. organizavo ar vykdë gyventojø trëmimus ar gyventojø 
naikinimà, slopino rezistenciná judëjimà Lietuvoje, ar po 1990 m. kovo 11 
d. dalyvavo veiksmuose, nukreiptuose prieð Lietuvos Respublikos nepri-
klausomybæ ir jos teritorijos vientisumà. 

Pilietybës ástatymo 23 str. numatytais atvejais pilietybës suteikimo ak-
to pripaþinimo negaliojanèiu klausimus sprendþia Lietuvos Respublikos 
Prezidentas. Pripaþinus pilietybës suteikimo aktà negaliojanèiu, asmuo 
netenka Lietuvos Respublikos pilietybës. Jam atsiranda tos paèios teisi-
nës pasekmës, kaip ir netekus Lietuvos Respublikos pilietybës Pilietybës 
ástatymo 19 str. numatytais atvejais. 

Taigi Pilietybës ástatymo 23 str. numatyta konstitucinë sankcija – pi-
lietybës atëmimas asmenims, ágijusiems pilietybæ natûralizacijos arba 
optavimo bûdu.  

Ávykdþiusiems ðiame straipsnyje numatytas veikas asmenims, atsiþvel-
giant á teisës paþeidimo pobûdá, gali arba turi bûti atimta Lietuvos Res-
publikos pilietybë. 
 
1.4. Dviguba pilietybë. Pilietybë ir santuoka.  
       Tëvø ir vaikø pilietybë 

 
Pilietybë, kaip minëta, yra nuolatinis asmens teisinis ryðys su valstybe. 

Paprastai asmuo yra nuolatiniame teisiniame ryðyje su viena valstybe, yra 
vienos valstybës pilietis. Taèiau bûna atvejø, kai asmuo tuo paèiu metu 
turi ir kitos valstybës pilietybæ. Taigi dviguba pilietybë arba bipatrizmas – 
tai toks asmens teisinis statusas, kai pastarasis vienu metu turi dviejø ar 
daugiau valstybiø pilietybæ.  

Bipatrizmas yra paplitæs tarptautinëje praktikoje reiðkinys ir egzistuo-
ja objektyviai, nepriklausomai nuo to, ar valstybës já pripaþásta, ar ne. 
Valstybës, savo konstitucijose ar ástatymuose átvirtindamos dvigubos pi-
lietybës nepripaþinimo principà, ið esmës nepripaþásta teisiniø pasekmiø, 
kylanèiø dël to, kad asmuo tuo paèiu metu turi keliø valstybiø pilietybæ1. 

Istoriðkai dvigubos pilietybës atsiradimas siejamas su valstybiø terito-
riniais pasikeitimais, gyventojø migracija, valstybiø ástatymø, reguliuojan-
èiø pilietybës ágijimo ir netekimo tvarkà, kolizija ir kitomis prieþastimis. 

Dvigubos pilietybës atsiradimo prieþastis daþnai yra ávairiø valstybiø 
ástatymø, reguliuojanèiø pilietybës santykius, kolizijos. Kiekvienos valsty-
bës suvereni teisë ástatymais nustatyti savo pilietybës ágijimo sàlygas ir 
tvarkà. Vadinasi, dvigubos pilietybës atsiradimas yra susijæs su valstybës 

                                            
1 Bojars J. R. Graþdanstvo gosudarstv mira. Ryga, 1993. S. 304. 
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laisve savo nuoþiûra pasirinkti kriterijus, bûtinus tos valstybës pilietybei 
ágyti1. 

Dviguba pilietybë gali atsirasti ágyjant pilietybæ ávairiais bûdais, net ir 
gimimo bûdu, iðkilus „þemës teisës principo” ir „kraujo teisës principo” 
nesuderinamumui. Tokiu atveju vaikas, gimæs tëvams uþsienieèiams ðaly-
je, kur dominuoja þemës teisës principas, pagal „kraujo teisës principà” 
ágys savo tëvø pilietybæ, o pagal „þemës teisës principà” – ðalies, kurioje 
gimë, pilietybæ. Remiantis tarptautinëmis sutartimis „þemës teisës prin-
cipas” yra netaikomas tik uþsienio diplomatø bei konsulø vaikams.  

Dviguba pilietybë atsiranda ir nepriklausomai nuo vaiko, kurio tëvai 
turi skirtingas pilietybes, gimimo vietos. Tuo atveju, kai valstybiø, kuriø 
pilieèiai yra tëvai, ástatymai numato, kad „kraujo teisës principas” galioja 
net ir tada, kai tik vienas ið tëvø turi tos valstybës pilietybæ, vaikas jau 
gimdamas taps dviejø valstybiø pilieèiu, t.y. ágys ir tëvo, ir motinos pilie-
tybæ. Jeigu tokios ðeimos vaikas gimsta treèioje valstybëje, kurioje taiko-
mas „þemës teisës principas”, jis ágyja trijø valstybiø pilietybæ.  

Bipatrizmas galëjo bûti ir santuokø tarp asmenø, turinèiø skirtingø 
valstybiø pilietybæ, pasekmë. Moteris galëjo ágyti dvigubà pilietybæ iðte-
këdama uþ uþsienieèio, jeigu ji pagal savo ðalies ástatymus nepraranda 
turëtos pilietybës, o pagal vyro ðalies ástatymus automatiðkai ágyja jo ða-
lies pilietybæ. Situacija, kaip jau buvo minëta, pasikeitë 1957 m. JT Gene-
ralinei Asamblëjai priëmus konvencijà „Dël iðtekëjusiø moterø piliety-
bës”. Joje buvo átvirtinta nuostata, kad santuokos su uþsienio valstybës 
pilieèiø atveju, moteris automatiðkai neágyja vyro valstybës pilietybës, o 
kitos valstybës pilietybës ágijimas negali trukdyti moteriai iðlaikyti savo 
pilietybæ.  

Dviguba pilietybë gali atsirasti ir natûralizacijos bûdu ágyjant piliety-
bæ, jeigu pilietybæ suteikianti valstybë nereikalauja atsisakyti turimos pi-
lietybës. Tokia galimybë buvo numatyta ir prieðkario Lietuvoje. 1928 m. 
Lietuvos Konstitucijos 10 str. 2 d. buvo átvirtinta nuostata, kad Lietuvos 
pilietis nepraranda savo pilietybës teisiø, patapæs kurio nors Amerikos 
kraðto pilieèiu, jei atlieka tam tikras ástatymo nurodytas pareigas2. Gali-
mybë ágyti dvigubà pilietybæ ágyjant jà natûralizacijos atveju buvo numa-
tyta ir 1938 m. Lietuvos Konstitucijoje bei 1939 m. pilietybës ástatyme. 

Dviguba pilietybë, atsirandanti dël ávairiø minëtø prieþasèiø, daugelio 
autoriø nuomone – netoleruotinas teisinis reiðkinys. Daugelio valstybiø 
konstitucijose ir ástatymuose átvirtintas dvigubos pilietybës nepripaþinimo 
principas. Bipatrizmas sukelia daug nepatogumø ir problemø ir valstybei, 

                                            
1 Hofmann R. Overview of Nationality and Citizenship in International Law. Citizenship 

and nationality status in the new Europe. London, 1998. P. 15–17. 
2 Valstybës þinios. Vilnius, 1928, 25, Nr. 275–1778. 
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ir asmeniui, turinèiam keliø valstybiø pilietybæ. 
Pilietybë – laisvo asmens sàmoningas pasirinkimas bûti konkreèios 

valstybës nariu, susieti save nuolatiniais teisiniais ryðiais su ta valstybe. 
Bipatrizmo neigiama pasekmë – visuotinis aiðkaus asmens teisinio statu-
so reglamentavimo paþeidimas. Asmuo negali turëti dviejø lygiaverèiø 
ryðiø su skirtingomis valstybëmis. 

Kaip minëta, tik valstybës pilietis turi iðimtinæ teisæ dalyvauti valdant 
savo valstybæ, rinkti ir bûti iðrinktu á valstybës atstovaujamosios valdþios 
institucijas, jam numatyta pareiga tarnauti savo valstybës kariuomenëje, 
ginti savo ðalá, vykdyti kitas pilieèio pareigas. Pilietis duoda iðtikimybës 
priesaikà savo valstybei. Kaip suderinti ðiuos dalykus, jei asmuo yra ne 
vienos, o keliø valstybiø pilietis? Kuriai valstybei toks asmuo privalo vyk-
dyti pilietines pareigas? 

Nustatant asmens pilietinæ priklausomybæ, tarptautinëje praktikoje 
ðalys daþniausiai taiko aktyvios pilietybës doktrinà, t.y. didelá dëmesá ski-
ria pilietybës pastovumui ir faktiniam pilieèio ryðiui su valstybe. Aktyvios 
pilietybës kriterijams priskiriama: 

– nuolatinë gyvenamoji vieta arba vieta, kur daþniausiai gyvenama; 
– nuolatinë darbo vieta; 
– karinës ar valstybinës tarnybos atlikimo vieta; 
– vieta, kur asmuo realiai naudojasi savo pilietinëmis arba politinëmis 

teisëmis; 
– kai kuriais atvejais – asmens nekilnojamojo turto buvimo vieta.  
Iðkilus klausimui dël bipatrido pilietybës, tarptautinëje praktikoje 

daþniausiai priimamas sprendimas tos valstybës, su kuria asmens faktinis 
ryðys glaudesnis, naudai.  

Dvigubos pilietybës problema sprendþiama ir valstybiø pilietybës ásta-
tymuose nustatant bipatrizmo negalimumo atvejus ágyjant valstybës pilie-
tybæ, ir sudarant dviðales bei daugiaðales sutartis dël dvigubos pilietybës 
nepripaþinimo. 

Remiantis prieðkario Lietuvos pilietybës santykiø reguliavimo tradici-
ja, dvigubos pilietybës nepripaþinimo principas átvirtintas ir Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje, ir Pilietybës ástatyme. Antai Konstitucijos 12 
str. 2 d. nustatyta, kad „iðskyrus ástatymo numatytus atskirus atvejus, nie-
kas negali bûti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybës pilietis”. 
Taigi Konstitucijoje pavesta ástatymo leidëjui nustatyti atvejus, kada ga-
lima dviguba pilietybë. Pilietybës ástatymo turinio analizë rodo, kad ásta-
tymø leidëjas numato du atvejus, kai asmuo, turintis Lietuvos pilietybæ, 
kartu gali turëti ir kitos valstybës pilietybæ. Pagal ástatymo 1 str. 1 p. bûti 
Lietuvos pilieèiais ir turëti kitos valstybës pilietybæ gali asmenys, kurie iki 
1940 m. birþelio 15 d. turëjo Lietuvos Respublikos pilietybæ, ir jø vaikai 
bei vaikaièiai (jeigu ðie asmenys, jø vaikai ir vaikaièiai nerepatrijavo ið 
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Lietuvos) kitos valstybës pilietybæ ágijo prieð tapdami Lietuvos pilieèiais. 
Kitas atvejis yra susijæs su pilietybës suteikimu iðimties tvarka. Piliety-

bës ástatymo 16 str. nustatyta, kad Respublikos Prezidentas, vadovauda-
masis ðiuo ástatymu, gali suteikti Lietuvos Respublikos pilietybæ nusipel-
niusiems Lietuvai uþsienio valstybiø pilieèiams iðimties tvarka – netaikant 
jiems ðio ástatymo 12 str. numatytø pilietybës suteikimo sàlygø.  

Ástatyme nenustatyta jokiø kriterijø, pagal kuriuos galima vertinti as-
menø nuopelnus Lietuvai. Tai yra Respublikos Prezidento iðimtinë teisë 
vertinti ir spræsti, ar yra pagrindas suteikti pilietybæ ar ne. Lietuvos pilie-
tybës suteikimas iðimties tvarka savaime nesukelia teisiniø pasekmiø pi-
lietybæ ágijusio asmens ðeimos nariams.  

Pagal nusistovëjusià tarptautinæ praktikà, sàlygotà valstybiø suvere-
nios lygybës principo, valstybës nepripaþásta asmeniui jokiø teisiø ir pa-
reigø dël to, kad pastarasis turi dar ir kitos valstybës pilietybæ.  

Paþymëtina, kad ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, ir ástatymuo-
se nepripaþástama savo pilieèiams jokiø teisiø, kurias jie turi dël to, kad 
yra ir kitø valstybiø pilieèiai. Vadinasi, ðie asmenys Lietuvoje turi tik Lie-
tuvos pilieèiø teises ir vykdo Lietuvos pilieèiams nustatytas pareigas. Dvi-
gubos pilietybës turëjimas nesudaro teisiniø prielaidø vengti pilieèio pa-
reigø vykdymo.  
 
 
1.5. Valstybës institucijos, tvarkanèios pilietybës klausimus 
 

Lietuvos Respublikos Pilietybës ástatyme bei kituose teisës aktuose 
apibrëþiama valstybës ir savivaldybiø institucijø, priimanèiø sprendimus 
ávairiais pilietybës klausimais, kompetencija, taip pat pilietybës klausimø 
sprendimo tvarka. 

Pilietybës ástatyme átvirtinta, kad pilietybës suteikimo, teisës á Lietu-
vos Respublikos pilietybæ ágyvendinimo, atsisakymo ir gràþinimo klausi-
mai svarstomi pagal suinteresuoto asmens raðtiðkà praðymà. Ði ástatymo 
nuostata reiðkia, kad, sprendþiant iðvardytus pilietybës klausimus, reika-
laujama ne tik asmens valios pareiðkimo, bet ir nustatoma forma tai valiai 
pareikðti. Vadinasi, tik pats asmuo gali spræsti, ar susieti save pilietybës 
ryðiais su konkreèia valstybe, ar nutraukti ðiuos ryðius.  

Kaip minëta, praðymai suteikti Lietuvos Respublikos pilietybæ, atsisa-
kyti pilietybës ar jà gràþinti teikiami Respublikos Prezidentui per vietos 
savivaldos vykdomàjà institucijà.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybës patvirtintose „Lietuvos Respubli-
kos pilietybës dokumentø rengimo ir nagrinëjimo taisyklëse” nustatyta, 
kad dokumentus Lietuvos Respublikos pilietybei ágyti, atsisakyti piliety-
bës ar jà gràþinti rengia vietos savivaldos vykdomosios institucijos paskir-
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tas pareigûnas arba vietos savivaldos vykdomosios institucijos sprendimu 
sudaryta komisija. Pareigûnas patikrina, ar asmens praðymas atitinka Pi-
lietybës ástatyme numatytas sàlygas, ar nëra aplinkybiø, dël kuriø minëti 
Lietuvos Respublikos pilietybës klausimai negali bûti sprendþiami. Ðios 
informacijos pagrindu pareigûnas rengia iðvados projektà, kurá teikia 
nagrinëti vietos savivaldos vykdomajai institucijai. Vietos savivaldos vyk-
domoji institucija nagrinëja asmens praðymà; ðá praðymà kartu su pridë-
tais prie jo dokumentais bei nurodytàja iðvada siunèia Respublikos Prezi-
dentui.  

Lietuvos Respublikos pilieèiai, nuolat gyvenantys uþsienio valstybëse, 
praðymus atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybës gali paduoti per Lietu-
vos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines ástaigas uþsienyje.  

Pilietybës klausimams preliminariai svarstyti Respublikos Prezidentas 
sudaro pilietybës reikalø komisijà ir tvirtina Pilietybës klausimø nagrinë-
jimo ðioje komisijoje taisykles. Pilietybës reikalø komisija preliminariai 
svarsto ir teikia pasiûlymus Respublikos Prezidentui dël: 

1) Lietuvos Respublikos pilietybës suteikimo; 
2) Lietuvos Respublikos pilietybës gràþinimo; 
3) Lietuvos Respublikos pilietybës netekimo; 
4) Lietuvos Respublikos pilietybës suteikimo akto pripaþinimo nete-

kusiu galios.  
Pilietybës reikalø komisija teikia rekomendacinio pobûdþio iðvadas 

Migracijos departamentui prie Vidaus reikalø ministerijos, Konsuliniam 
departamentui prie Uþsienio reikalø ministerijos – jeigu asmenys negali 
nustatyta tvarka gauti reikiamø dokumentø, patvirtinanèiø iki 1940 m. 
birþelio 15 d. turëtà Lietuvos pilietybæ arba lietuviø kilmæ. 

Komisija nagrinëja praðymus suteikti Lietuvos Respublikos pilietybæ 
pagal Pilietybës ástatymo 16 str., t.y. uþ nuopelnus Lietuvos valstybei, ir 
teikia siûlymus Respublikos Prezidentui. 

Pilietybës reikalø komisija savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, 
ástatymais, Seimo ir Vyriausybës nutarimais, Prezidento dekretais. Ji turi 
teisæ á savo posëdá kviesti asmená, kurio pilietybës klausimas yra spren-
dþiamas, bei pavesti valstybës institucijoms, kad jos pateiktø reikiamus 
dokumentus ir pareikðtø savo motyvuotà iðvadà dël komisijos nagrinëja-
mo praðymo. Jeigu komisija nustato, kad yra aplinkybiø, trukdanèiø pa-
tenkinti praðymà, ar reikia papildomø dokumentø bei paaiðkinimø, ne 
vëliau kaip per 7 dienas nuo tokio sprendimo priëmimo privalo raðtu 
praneðti apie tai pareiðkëjui. 

Komisijos posëdþiai yra teisëti, kai juose dalyvauja ne maþiau kaip du 
treèdaliai jos nariø. Komisijos sprendimai priimami paprasta visø komisi-
jos nariø balsø dauguma ir áforminami protokolu, kurá pasiraðo visi posë-
dyje dalyvavæ komisijos nariai.  
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Lietuvos Respublikos pilietybës suteikimo, jos atsisakymo, gràþinimo, 
netekimo ar pilietybës suteikimo akto pripaþinimo negaliojanèiu atvejais 
Respublikos Prezidentas leidþia dekretus; ðie dekretai skelbiami „Valsty-
bës þiniose”.  

Pakartotiniai asmenø praðymai suteikti Lietuvos Respublikos piliety-
bæ ar jà gràþinti priimami ne anksèiau kaip po vieneriø metø nuo anks-
tesnio sprendimo priëmimo.  
 
 
 
 
2 poskyris 
UÞSIENIEÈIØ TEISINË PADËTIS LIETUVOJE.  
PRIEGLOBSÈIO TEISË 
 
 
 
2.1. Uþsienieèiø teisinës padëties Lietuvos Respublikoje  
       reglamentavimas. Uþsienieèio sàvoka 
2.2. Uþsienieèiø atvykimas á Lietuvos Respublikà ir iðvykimas ið Lietuvos  
       Respublikos 
2.3. Laikinas ir nuolatinis uþsienieèiø apsigyvenimas Lietuvoje 
2.4. Uþsienieèiø teisës, laisvës ir pareigos 
2.5. Uþsienieèiø teisinë atsakomybë ir jø iðsiuntimas ið Lietuvos  
       Respublikos 
2.6. Prieglobsèio teisë 
 
 
 
2.1. Uþsienieèiø teisinës padëties Lietuvos Respublikoje  
       reglamentavimas. Uþsienieèio sàvoka 
 

Lietuvai tapus nepriklausoma Respublika, kurià pripaþino dauguma 
pasaulio valstybiø, iðkilo bûtinumas ne tik reguliuoti pilietybës santykius, 
bet ir nustatyti kitø asmenø, uþsienieèiø, esanèiø Lietuvos teritorijoje, 
teisiná statusà. Uþsienieèiø teisiná statusà reguliuojanèios nuostatos Lie-
tuvos Respublikoje buvo átvirtintos Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme. 
Taèiau tai tik buvo principinës nuostatos, nubrëþianèios gaires tolesniam 
uþsienieèiø teisinës padëties reguliavimui Lietuvoje. Detaliai uþsienieèiø 
teises ir laisves, pareigas, atvykimo á Lietuvos Respublikà sàlygas ir tvar-
kà, teisinës atsakomybës klausimus reguliavo 1991 m. rugsëjo 4 d. ástaty-
mas „Dël uþsienieèiø teisinës padëties Lietuvos Respublikoje”. Tai buvo 
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pirmas Lietuvos istorijoje tokio pobûdþio ástatymas, kompleksiðkai regu-
liavæs visus uþsienieèiø teisinës padëties aspektus.  

Ðiuo metu uþsienieèiø teisinæ padëtá reglamentuoja 1998 m. gruodþio 
17 d. Lietuvos Respublikos ástatymas dël uþsienieèiø teisinës padëties 
(toliau – Uþsienieèiø teisinës padëties ástatymas. 1995 m. Lietuvos Res-
publikai pasiraðius Europos Asociacijos Sutartá ir siekiant ástoti á Europos 
Sàjungà, vienas ið pagrindiniø uþdaviniø buvo pritaikyti savo ástatymus 
prie Europos Sàjungos ástatymø keliamø reikalavimø uþtikrinti þmogaus 
teisiø laikymàsi visose srityse, tarp jø ir teisiðkai reguliuojant migracijos 
procesø valdymà. 1991 m. Uþsienieèiø teisinës padëties ástatymas turëjo 
tam tikrø spragø ir nebuvo tarpusavyje suderintas su 1991 m. rugsëjo 4 d. 
Imigracijos ástatymu ir ið dalies su 1991 m. gruodþio 10 d. Pilietybës ásta-
tymu, nes dalis svarbiø uþsienieèiø teisinës padëties Lietuvos Respubliko-
je klausimø ðiuose ástatymuose ið viso nëra aptarta, kai kurie yra regla-
mentuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimais, nors pagal svar-
bà jiems buvo bûtina ástatyminë reglamentacija. 1998 m. gruodþio 17 d. 
Uþsienieèiø teisinës padëties ástatymas turëjo uþtikrinti vientisà uþsienie-
èiø teisinës padëties reglamentavimà pagal visuotinai pripaþintas normas 
þmogaus teisiø srityje bei tarptautines konvencijas, prie kuriø prisijungë 
Lietuvos Respublika.  

Uþsienieèiø teisinës padëties ástatymas nustato uþsienieèiø atvykimo 
ir iðvykimo, laikino ir nuolatinio gyvenimo, darbo, teisinës atsakomybës 
bei kitus uþsienieèiø teisinës padëties Lietuvos Respublikoje klausimus.  

Uþsienieèio sàvoka. Pagal Uþsienieèiø teisinës padëties ástatymo 1 str. 
uþsienietis yra asmuo, kuris nëra Lietuvos Respublikos pilietis, neatsi-
þvelgiant á tai, ar jis turi kurios nors uþsienio valstybës pilietybæ, ar neturi 
jokios. Tokia uþsienieèio samprata ið esmës atitinka tarptautinius stan-
dartus. Pagal 1985 m. gruodþio 13 d. Jungtiniø Tautø Generalinës Asam-
blëjos „Asmenø, nesanèiø pilieèiais ðalies, kurioje jie gyvena, teisiø dek-
laracijos” 1 str., uþsienieèiu laikomas „bet koks asmuo, kuris nëra pilietis 
valstybës, kurioje jis ar ji yra”. 

Uþsienieèiø teisinës padëties ástatymo 2 str. 2 dalis reglamentuoja, 
kad ástatymas netaikomas uþsienieèiams, ieðkantiems politinio prieglobs-
èio Lietuvos Respublikoje, taip pat uþsienieèiams, kuriems Lietuvos Res-
publikos ástatymai arba Lietuvos Respublikos tarptautinës sutartys nusta-
to kitokià teisinæ padëtá. Uþsienieèiø teisinës padëties ástatymo nuostatos 
yra netaikomos ir neapima „uþsienieèio” sàvokos Lietuvos Respublikos 
ástatymuose ir Lietuvos Respublikos tarptautinëse sutartyse nustatytas 
privilegijas ir imunitetus turintiems uþsienio valstybiø darbuotojams ir 
konsuliniø atstovybiø vadovams ir jiems prilygintiems asmenims.  

Pagal Uþsienieèiø teisinës padëties ástatyme átvirtintà teisiná regulia-
vimà uþsienieèiai pagal buvimo Lietuvoje trukmæ gali bûti skirstomi á: 
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1) nuolat gyvenanèius; 
2) laikinai esanèius.  
Nuolat gyvenanèiais laikomi tie uþsienieèiai, kurie turi ástatymo nusta-

tyta tvarka iðduotà leidimà, suteikiantá uþsienieèiui teisæ gyventi Lietuvos 
Respublikoje neterminuotai. 

Laikinai esanèiais Lietuvoje laikomi tie uþsienieèiai, kuriems nustaty-
ta tvarka suteikta teisë laikinai apsigyventi Lietuvoje ástatymo nustatytà 
laikà. 
 
 

2.2. Uþsienieèiø atvykimas á Lietuvos Respublikà ir iðvykimas  
       ið Lietuvos Respublikos 

 
Uþsienieèiø atvykimo á Lietuvà ir buvimo joje taisykles nustato Uþsie-

nieèiø teisinës padëties ástatymas. Ðio ástatymo 4 str. 1 d. nustatyta, kad 
uþsienieèiai gali atvykti á Lietuvos Respublikos teritorijà ir iðvykti ið jos 
tik per pasienio kontrolës punktus. To paties ástatymo 4 str. 2 d. nustaty-
ta, kad pasienio kontrolës punkte uþsienietis privalo pateikti kelionës 
dokumentà (uþsienio valstybës pilieèio pasas ar já atitinkantis kelionës 
dokumentas, skirtas vykti á uþsienio valstybæ ir pripaþintas Lietuvos Res-
publikos). Uþsienieèiø teisinës padëties ástatymo 5 str. numatyta, kad 
uþsienietis, atvykstantis á Lietuvos Respublikà, galiojanèiame kelionës 
dokumente privalo turëti Lietuvos Respublikos vizà, jeigu Lietuvos Res-
publikos Vyriausybës nutarimu arba tarptautine sutartimi nenumatyta 
kitaip. Vizà atvykti á Lietuvos Respublikà iðduoda Lietuvos Respublikos 
diplomatinës arba konsulinës ástaigos. Jei Lietuvos Respublikos tarptau-
tine sutartimi nustatytas bevizis reþimas, tai uþsienieèiams vizø nereikia. 

Dël tam tikrø prieþasèiø, kurios nurodytos Uþsienieèiø teisinës padë-
ties ástatymo 7 str., uþsienietis gali bûti neáleidþiamas á Lietuvos Respub-
likà. Uþsienietis neáleidþiamas, jeigu:  

1) neturi galiojanèio kelionës dokumento, vizos, kai bûtina jà turëti; 
2) atsisako pateikti pasienio policijai bûtinus duomenis, patvirtinan-

èius asmens tapatybæ ir kelionës tikslà; 
3) negali pateikti duomenø, patvirtinanèiø, kad turi lëðø, kuriø reikia 

pragyventi Lietuvos Respublikoje, gráþti á savo valstybæ arba vykti á 
kità valstybæ, á kurià turi teisæ iðvykti;  

4) jam uþdrausta atvykti á Lietuvos Respublikà; 
5) jo buvimas Lietuvos Respublikoje keltø grësmæ valstybës saugu-

mui, vieðajai tvarkai, gyventojø sveikatai ar dorovei; 
6) paaiðkëja, kad pateikdamas praðymà atvykti, uþsienietis pateikë ap-

ie save tikrovës neatitinkanèius duomenis; 
7) jis yra padaræs nusikaltimø þmoniðkumui ar vykdë genocidà.  
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Sprendimà neáleisti uþsienieèio á Lietuvos Respublikos teritorijà mi-
nëtais atvejais priima Vidaus reikalø ministerija ar jos ágaliota institucija.  

Jei uþsienietis nebenori daugiau bûti Lietuvos Respublikoje, jam ga-
rantuojama teisë iðvykti ið jos.  

Uþsienietis privalo iðvykti ið Lietuvos Respublikos iki vizos arba lei-
dimo laikinai apsigyventi galiojimo laiko pasibaigimo. Uþsienieèiø teisi-
nës padëties ástatymo 8 str. 2 d. numato: jei uþsienietis atvyko ið valstybës, 
kurios pilieèiams taikoma bevizio vykimo tvarka, tai jis privalo iðvykti ið 
Lietuvos Respublikos iki pasibaigs uþsienieèio buvimo Lietuvos Respub-
likoje laikas, nustatytas Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi arba 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimu. 
 
 
2.3. Laikinas ir nuolatinis uþsienieèiø apsigyvenimas Lietuvoje 

 
Uþsienietis, kuris ketina gyventi Lietuvos Respublikoje ilgiau kaip 3 

mënesius per pusæ metø, skaièiuojant nuo pirmojo ávaþiavimo dienos, 
arba pradëti dirbti ar verstis kita teisëta veikla Lietuvos Respublikoje, 
privalo gauti leidimà laikinai apsigyventi Lietuvoje Respublikoje.  

Leidimas laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje iðduodamas vie-
neriems metams. Pasibaigus leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Res-
publikoje galiojimo laikui, uþsienieèiui jo praðymu naujas leidimas laiki-
nai apsigyventi iðduodamas laikantis nustatytos leidimø laikinai apsigy-
venti Lietuvos Respublikoje iðdavimo tvarkos. 

Pagal Uþsienieèiø teisinës padëties ástatymo 19 str. teisæ gauti leidimà 
laikinai apsigyventi Lietuvoje turi uþsienietis:  

1) jeigu jis iðsaugojo teisæ á Lietuvos Respublikos pilietybæ Pilietybës 
ástatymo nustatyta tvarka; 

2) jeigu Lietuvos Respublikoje gyvena uþsienieèio tëvai arba vienas ið 
jø, kurie yra Lietuvos Respublikos pilieèiai;  

3) jeigu Lietuvos Respublikoje gyvena uþsienieèio vaikai, kurie yra 
Lietuvos Respublikos pilieèiai; 

4) jeigu Lietuvos Respublikoje gyvena uþsienieèio sutuoktinis, kuris 
yra Lietuvos Respublikos pilietis, arba turi leidimà nuolat gyventi 
Lietuvos Respublikoje. 

Kitiems uþsienieèiams leidimai laikinai apsigyventi Lietuvos Respub-
likoje gali bûti iðduoti, jeigu jie: 

1) turi pakankamai pragyvenimo lëðø, gaunamø ið teisëtos veiklos Lie-
tuvos Respublikoje ar uþsienyje; 

2) nustatyta tvarka áregistruoja uþsienio kapitalo ámonæ, kurios ástati-
nis kapitalas ar turimø akcijø vertë yra ne maþesnë kaip 250 000 li-
tø; 
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3) atvyksta á Lietuvos Respublikà dirbti aukðtosiose mokyklose, moks-
lo ar mokymo ástaigose mokslinio arba pedagoginio darbo; 

4) priimti mokytis mokymo ástaigoje arba kelti kvalifikacijà Lietuvos 
Respublikoje; 

5) gavo leidimà dirbti Lietuvos Respublikoje; 
6) yra studentai, atvykstantys staþuoti ar dirbti á Lietuvos Respublikà 

pagal visuomeniniø (nevyriausybiniø) organizacijø vykdomas tarp-
tautines staþuoèiø mainø programas vieneriems metams. Ðá laiko-
tarpá galima pratæsti dar 6 mënesius. 

Leidimas laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje uþsienieèiui gali 
bûti iðduotas dël humanitarinio pobûdþio prieþasèiø. 

Uþsienieèiø teisinës padëties ástatymo 19 str. 1 d. ir 2 d. 1–3 p. nuro-
dytø uþsienieèiø ðeimos nariai ir jø visiðkai iðlaikomi asmenys (vaikai iki 
18 metø ir asmenys, nedarbingi dël amþiaus arba invalidumo) turi teisæ 
kartu laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje. 

Uþsienieèiui, sudariusiam santuokà su Lietuvos Respublikos pilieèiu 
arba nuolat gyvenanèiu Lietuvos Respublikoje uþsienieèiu, leidimas lai-
kinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje iðduodamas vieneriems metams. 
Ðiuo pagrindu naujas leidimas kiekvienais metais iðduodamas uþsienie-
èiui, jeigu santuoka nenutraukta.  

Uþsienietis, norintis nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jo paties 
praðymu gali gauti leidimà nuolat gyventi Lietuvoje, jeigu jis atitinka ásta-
tyme numatytas sàlygas. Uþsienieèiø teisinës padëties ástatymo 22 str. 1 d. 
nustatyta, kad uþsienietis gali gauti leidimà nuolat gyventi Lietuvos Res-
publikos teritorijoje, jeigu atitinka ðias sàlygas:  

1) turëjo leidimà laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje pastaruo-
sius penkerius metus; 

2) turi gyvenamàjà vietà Lietuvos Respublikoje; 
3) turi teisëtà pragyvenimo ðaltiná Lietuvos Respublikoje. 
Ðios sàlygos netaikomos uþsienieèiui, iðsaugojusiam teisæ á Lietuvos 

Respublikos pilietybæ, ir kartu su juo atvykstantiems ðeimos nariams, kai 
jie persikelia nuolat gyventi á Lietuvos Respublikà. 

Uþsienieèiams, nurodytiems Uþsienieèiø teisinës padëties ástatymo 19 
str. 2 ir 3 d. ir atitinkantiems 22 str. 1 d. numatytas sàlygas, leidimai nuo-
lat gyventi Lietuvos Respublikoje iðduodami atsiþvelgiant á Lietuvos 
Respublikos interesus. 

Paþymëtina, kad ástatyme nustatytos humaniðkos sàlygos nuolat apsi-
gyventi Lietuvoje uþsienieèiams, kurie atvyko gyventi á Lietuvà ðeimø 
susijungimo pagrindu, t.y. atvyko gyventi pas tëvus ar vaikus, turinèius 
Lietuvos Respublikos pilietybæ, arba pas sutuoktiná, turintá Lietuvos 
Respublikos pilietybæ, arba leidimà nuolat gyventi Lietuvoje. Jei toks 
uþsienietis pastaruosius dvejus metus gyvena Lietuvoje, tai jam leidimas 
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nuolat gyventi iðduodamas, jei jis atitinka ástatymo 22 str. 2 ir 3 d. nusta-
tytus reikalavimus ir jei nëra pagrindø, nurodytø ðio ástatymo 14 str., atsi-
sakyti iðduoti leidimà nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. 

Pagal Uþsienieèiø teisinës padëties ástatymà leidimas gyventi Lietuvos 
Respublikoje uþsienieèiui neiðduodamas, jeigu: 

1) uþsienieèio gyvenimas Lietuvos Respublikoje grëstø jos saugumui, 
vieðajai tvarkai, gyventojø sveikatai ir dorovei; 

2) duomenys, kuriuos apie save pateikë uþsienietis, neatitinka tikro-
vës; 

3) jam uþdrausta atvykti á Lietuvos Respublikà; 
4) uþsienietis neturi pakankamai lëðø pragyventi Lietuvos Respubli-

koje; 
5) uþsienietis neturi galiojanèio sveikatos draudimà patvirtinanèio do-

kumento (tik iðduodant leidimà laikinai apsigyventi).  
Uþsienietis, kuriam atsisakyta iðduoti leidimà gyventi Lietuvos Res-

publikoje, gali pakartotinai pateikti praðymà praëjus ne maþiau kaip vie-
neriems metams nuo sprendimo priëmimo arba iðnykus prieþastims, dël 
kuriø buvo atsisakyta iðduoti toká leidimà. 

Leidimà gyventi Lietuvos Respublikoje uþsienieèiui iðduoda Vidaus 
reikalø ministerija ar jos ágaliota institucija. Praðymà iðduoti leidimà gy-
venti Lietuvos Respublikoje uþsienietis gali pateikti Lietuvos Respubli-
kos diplomatinei atstovybei arba konsulinei ástaigai. Uþsienietis, esantis 
Lietuvos Respublikoje teisëtai, praðymà iðduoti leidimà gyventi arba pra-
ðymà pakeisti leidimà pateikia Vidaus reikalø ministerijai ar jos ágaliotai 
institucijai.  

Uþsienieèiø teisinës padëties ástatyme numatyti ir leidimo apsigyventi 
Lietuvos Respublikoje panaikinimo pagrindai. Tuo siekiama apsidrausti 
nuo nepageidaujamø asmenø, kurie neteisëtu bûdu buvo gavæ leidimà 
atvykti á Lietuvà.  

Pagal Uþsienieèiø teisinës padëties ástatymo 21 str. leidimas laikinai 
apsigyventi Lietuvos Respublikoje uþsienieèiui panaikinamas, jeigu:  

1) leidimas gautas apgaulës bûdu; 
2) uþsienietis padaro nusikaltimà, uþ kurá nuteisiamas laisvës atëmi-

mu, – po bausmës atlikimo arba atleidimo nuo tolesnio bausmës 
atlikimo Lietuvos Respublikoje; 

3) nevykdoma arba nutraukiama gamybinë–komercinë ar kitokia dar-
binë veikla Lietuvos Respublikoje; 

4) panaikintas leidimas dirbti Lietuvos Respublikoje; 
5) uþsienietis nutraukë mokymàsi ar kvalifikacijos këlimà mokslo ar 

mokymo ástaigose arba yra paðalintas ið jø; 
6) uþsienieèio gyvenimas Lietuvos Respublikoje kelia grësmæ valsty-

bës saugumui, vieðajai tvarkai, gyventojø sveikatai ir dorovei;  
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7) uþsienietis iðvyko ið Lietuvos Respublikos gyventi á kità valstybæ. 
Leidimas laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje gali bûti panai-

kintas nutraukus santuokà, jei santuoka buvo pagrindas laikinai apsigy-
venti Lietuvos Respublikoje leidimui gauti. 

Leidimus laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje panaikina Vi-
daus reikalø ministerija ar jos ágaliota institucija. 

Leidimas uþsienieèiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pagal Uþ-
sienieèiø teisinës padëties ástatymo 24 str. gali bûti panaikintas, jeigu: 

1) leidimas buvo gautas apgaulës bûdu; 
2) uþsienietis Lietuvos Respublikoje padarë tyèiná nusikaltimà, uþ kurá 

ástatymas numato laisvës atëmimo bausmæ, – po bausmës atlikimo 
arba atleidimo nuo tolesnio bausmës atlikimo Lietuvos Respubli-
koje;  

3) jo gyvenimas kelia didelæ grësmæ Lietuvos valstybës saugumui, vie-
ðajai tvarkai, gyventojø sveikatai ir dorovei; 

4) uþsienietis iðvyko nuolat gyventi á kità valstybæ;  
5) nustatyta, kad uþsienietis sudarë fiktyvià santuokà su Lietuvos 

Respublikos pilieèiu arba nuolat gyvenanèiu Lietuvos Respublikoje 
uþsienieèiu.  

Leidimai nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ðio straipsnio 1 dalies 
2 ir 3 p. numatytais atvejais panaikinami teismo sprendimu, o kitais atve-
jais – Vidaus reikalø ministerijos ar jos ágaliotos institucijos sprendimu.  
 
 
2.4. Uþsienieèiø teisës, laisvës ir pareigos 
 

Uþsienieèio teisës ir laisvës yra esminis jo teisinio statuso elementas. 
Valstybës, konstitucijose ir ástatymuose nustatydamos uþsienieèiø teises, 
laisves ir pareigas, yra saistomos tarptautinëje teisëje nusistovëjusiø vi-
suotinai pripaþintø elgesio su uþsienieèiais paproèiø ir standartø. Ðie 
standartai apima uþsienieèio teisæ bûti pripaþintam teisiniø santykiø sub-
jektu, uþsienieèio teisæ á humaniðkà elgesá, suimtas ar teisiamas – á bau-
dþiamojo proceso garantijas, teisæ kreiptis á teismà, teisæ á gyvybës ir lais-
vës apsaugà ir t.t.  

Tarptautinëje praktikoje, atsiþvelgiant á uþsienieèiams taikomø ribo-
jimø nustatant jø teises ir laisves pobûdá, skiriami keli teisiniai reþimai, 
kuriuos valstybë taiko uþsienieèiams, teisëtai esantiems jos teritorijoje. 
Tai didþiausio palankumo, abipusiðkumo ir nacionalinis reþimas. 

Didþiausias palankumo reþimas – uþsienieèiui valstybë suteikia tokias 
teises ir laisves, kokias turi ir jomis naudojasi bet kurios treèios valstybës 
pilieèiai toje ðalyje. Abipusiðkumo reþimas – valstybë suteikia valstybës B 

 



Lietuvos Respublikos pilietybė. Užsieniečių teisinė padėtis  395

pilieèiams savo teritorijoje tokias teises, kokias B valstybë suteikia A vals-
tybës pilieèiams savo teritorijoje. 

Nacionalinis reþimas – uþsienieèiams valstybëje suteikiamos tokios 
pat teisës ir laisvës bei numatomos pareigos, kaip ir savo pilieèiams.  

Paþymëtina, kad Lietuvos Respublikoje nuo pat Nepriklausomybës 
atstatymo uþsienieèiams, teisëtai esantiems Lietuvos Respublikos terito-
rijoje, buvo nustatytas nacionalinis reþimas.  

1990 m. kovo 11 d. priimto Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 17 str. bu-
vo átvirtinta, kad „užsienio piliečiams ir asmenims be pilietybės Lietuvos 
Respublikoje garantuojamos įstatymo numatytos teisės ir laisvės...”. 

Ði humaniðka uþsienieèiø teisiø ir laisviø reguliavimo tradicija átvirtin-
ta ir dabartiniu metu uþsienieèiø teisinæ padëtá reglamentuojanèiuose 
teisës aktuose. Dabar galiojanèio Uþsienieèiø teisinës padëties ástatymo 3 
str. 1 d. átvirtinta, kad uþsienieèiai Lietuvos Respublikoje turi tas teises ir 
laisves, kurias numato Lietuvos Respublikos Konstitucija, ðis ir kiti Lie-
tuvos Respublikos ástatymai bei tarptautinës sutartys. 

Uþsienieèiai Lietuvos Respublikoje yra lygûs pagal ástatymus neatsi-
þvelgiant á jø rasæ, lytá, odos spalvà, kalbà, religijà, politinius ar kitokius 
ásitikinimus, nacionalinæ ir socialinæ kilmæ, priklausymà tautinei maþu-
mai, nuosavybæ, gimimo vietà ar kokià nors kitokià padëtá.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir ástatymuose uþsienieèiams nu-
statomos ir garantuojamos asmeninës, socialinës–ekonominës ir kultûri-
nës teisës bei laisvës, taip pat átvirtintos ir garantuojamos kai kurios poli-
tinës teisës.  

Uþsienieèiams garantuojamos pagrindinës þmogaus teisës: teisë á gy-
vybæ, á þmogaus asmens nelieèiamumà, á þmogaus laisvës nelieèiamybæ. 
Jiems garantuojamas privataus gyvenimo nelieèiamumas, asmens susira-
ðinëjimo, telefoniniø pokalbiø, telegrafo praneðimø ir kitokio susiraðinë-
jimo nelieèiamumas. Uþsienieèiai turi minties, tikëjimo ir sàþinës laisvæ, 
ásitikinimø laisvæ. Lietuvos Respublikoje uþsienieèiams garantuojama 
bûsto ir turto nelieèiamybë. Uþsienieèiø turtiniø teisiø turiná, objektus 
bei realizavimo tvarkà numato Lietuvos Respublikos ástatymai. Uþsienie-
tis, esantis Lietuvos Respublikoje, negali bûti sulaikytas arba suimtas ki-
tais, nei ástatyme nustatytais, pagrindais. 

Uþsienieèiø teisinës padëties ástatymo 45 str. 1 d. nustatyta, kad poli-
cija turi teisæ sulaikyti uþsienietá: 

1) jeigu jis atsisako patvirtinti arba negali árodyti asmens tapatybës; 
2) jeigu yra pagrindas manyti, kad uþsienietis Lietuvos Respublikos 

teritorijoje yra neteisëtai, ir jis neárodo savo buvimo teisëtumo.  
Ðio straipsnio 2 d. nustatyta, kad uþsienietá, kuris negali patvirtinti ar-

ba nepatvirtina asmens tapatybës ar teisëto buvimo Lietuvos Respubliko-
je, policija gali sulaikyti ne ilgiau kaip 48 valandas. Per nurodytà laikà 
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nepavykus nustatyti uþsienieèio asmens tapatybës ar teisëto buvimo Lie-
tuvos Respublikoje, uþsienietis teismo sprendimu siunèiamas á Uþsienie-
èiø registracijos centrà. 

Uþsienieèiui, sulaikytam Lietuvos Respublikoje ástatymø nustatyta 
tvarka ir pagrindais, suteikiama galimybë susisiekti su valstybës, kurios 
pilietybæ jis turi, diplomatine atstovybe ar konsuline ástaiga, atstovaujan-
èia Lietuvos Respublikoje tos valstybës interesams, o jeigu tokios ástaigos 
nëra, – su kitos valstybës diplomatine ar konsuline ástaiga, ágaliota ginti 
valstybës, kurios pilietis yra sulaikytasis uþsienietis, pilieèiø teises ir teisë-
tus interesus. 

Turëdamas leidimà gyventi Lietuvos Respublikoje, uþsienietis gali pa-
sirinkti gyvenamàjà vietà ðalyje, jà keisti, iðvykti ið Lietuvos Respublikos 
ir á jà sugráþti leidimo galiojimo laiku. 

Judëjimo laisvë uþsienieèiui gali bûti apribota tik dël valstybës sau-
gumo ir vieðosios tvarkos interesø Lietuvos Respublikos ástatymø nusta-
tytais atvejais. 

Uþsienieèiai turi teisæ á teisminá gynimà nuo pasikësinimø á asmens 
garbæ ir orumà, gyvybæ ir sveikatà, á laisvæ ir turtà. Ðià teisæ jie gali reali-
zuoti patys arba per savo ágaliotàjá atstovà. Uþsienieèiø ástatymo 46 str. 
nustatyta, kad uþsienietis, kuris mano, kad jo teisës paþeistos, Lietuvos 
Respublikos ástatymø nustatyta tvarka gali apskøsti valdymo institucijø 
bei pareigûnø sprendimus, priimtus remiantis ðiuo ástatymu. 

Uþsienieèiai, esantys Lietuvos Respublikoje, gali sudaryti ir nutraukti 
santuokà su Lietuvos Respublikos pilieèiais arba kitais asmenimis Lietu-
vos Respublikos ástatymø numatyta tvarka. Santuokos ir ðeimos santy-
kiuose jie turi lygias su Lietuvos Respublikos pilieèiais teises ir pareigas.  

Uþsienieèiai Lietuvoje turi ir socialines–ekonomines teises. Pirmiau-
sia reikëtø paminëti teisæ laisvai pasirinkti darbà bei verslà, teisæ turëti 
tinkamas, saugias ir sveikas darbo sàlygas, gauti teisingà apmokëjimà uþ 
darbà ir socialinæ apsaugà nedarbo atveju. Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos 48 str. 2 d. nustatyta, kad uþsienieèiø darbà Lietuvos Respublikoje 
reguliuoja ástatymas. Uþsienieèiø darbo santykiø reguliavimui skirtas Uþ-
sienieèiø teisinës padëties ástatymo ðeðtas skyrius. Ðio ástatymo 25 str. 
nustatyta, kad uþsienietis, kuris nori ásidarbinti Lietuvoje pagal darbo 
sutartá, privalo ásigyti leidimà dirbti. Leidimas dirbti – dokumentas, su-
teikiantis uþsienieèiui teisæ ásidarbinti Lietuvos Respublikoje pagal darbo 
sutartá leidime nurodytà laikà. Uþsienieèiø ástatymo 27 str. numatyta, kad 
leidimà dirbti uþsienieèiui iðduoda Socialinës apsaugos ir darbo ministe-
rija pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybës nustatytà kasmetinæ uþsie-
nieèiø ásidarbinimo Lietuvos Respublikoje kvotà ir vidaus darbo rinkos 
poreikius.  

Uþsienieèiø ádarbinimo kvota – tai ádarbinamø uþsienieèiø skaièius, 
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kurá, atsiþvelgdama á Lietuvos darbo rinkos poreikius, kasmet nustato 
Lietuvos Respublikos Vyriausybë. Vyriausybë 1999 m. kovo 23 d. nuta-
rimu „Dël uþsienieèiø, atvykstanèiø laikinai dirbti á Lietuvos Respublikà, 
ádarbinimo 1999 metø kvotos patvirtinimo” nustatë 1300 asmenø kvotà; 
tokia pat uþsienieèiø ádarbinimo kvota buvo numatyta ir 2000 m.  

Leidimas dirbti uþsienieèiui iðduodamas ne ilgiau kaip dvejiems me-
tams nurodant darbà (pareigas) ir ámonæ (ástaigà), kurioje uþsienietis 
dirbs. Darbdavys gali sudaryti darbo sutartá tik su uþsienieèiu, turinèiu 
galiojantá leidimà dirbti. 

Darbo sutartyje kaip privalomos sàlygos nurodoma, á koká darbà (pa-
reigas) ir kuriam laikui uþsienietis priimamas dirbti, taip pat uþsienieèio 
ásipareigojimai dirbti tik darbo sutartyje nurodytà darbà ir iðvykti ið Lie-
tuvos Respublikos pasibaigus darbo sutartyje nustatytam laikui. 

Darbo sutartis su uþsienieèiu negali bûti sudaroma ilgesniam laikui, 
negu uþsienietis yra gavæs leidimà dirbti. 

Abiejø ðaliø pasiraðytà darbo sutartá darbdavys per 3 dienas áteikia re-
gistruoti Lietuvos darbo birþai, kuri per 2 savaites patikrina, ar uþsienietis 
ásidarbina pagal ðio ástatymo nustatytà tvarkà ir sàlygas. Darbo sutartis 
ásigalioja, kai ji áregistruojama Lietuvos darbo birþoje. 

Uþsienieèiø teisinës padëties ástatyme numatytos ir tam tikros uþsie-
nieèiø kategorijos, kuriems nereikia ásigyti leidimo dirbti Lietuvos Res-
publikoje. Uþsienieèiai atleidþiami nuo pareigos ásigyti leidimà dirbti Lie-
tuvoje, jeigu: 

1) turi leidimà nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje; 
2) turi leidimà laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje, iðduotà pa-

gal ðio ástatymo 19 straipsnio 1 dalá,  19 straipsnio 2 dalies 1-3 
punktus bei 19 straipsnio 3 dalá; 

3) nori ásidarbinti dël bendrø su uþsienio valstybëmis vyriausybiniø 
programø vykdymo; 

4) yra uþsienio ámonës, ástaigos, uþmezgusios ekonominius ryðius su 
Lietuvos Respublikos ámone, ástaiga, vadovas ar jo ágaliotas asmuo; 

5) yra sportininkas profesionalas ir atvyksta dirbti ne ilgiau kaip 6 
mënesius; 

6) yra ámonës su uþsienio kapitalu vadovas arba jo ágaliotas atstovas, 
specialistas, ir atvyksta paleisti, derinti uþsienyje ásigytø árengimø, 
ar mokyti jais dirbti konsultantas, ir atvyksta dirbti ne ilgiau kaip 3 
mënesius; 

7) atvyksta á Lietuvos Respublikà dirbti mokslo ástaigose ar aukðtosio-
se mokyklose atlikti moksliniø tyrimø arba dirbti pedagoginio dar-
bo ne ilgiau kaip 90 dienø; 

8) yra studentas, atvykstantis á Lietuvos Respublikà staþuotis ar dirbti 
pagal visuomeniniø (nevyriausybiniø) organizacijø vykdomas tarp-
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tautines staþuoèiø mainø programas vieneriems metams. Ðá laikà 
galima pratæsti dar 6 mënesius. 

Uþsienieèiai turi ir kitas Konstitucijoje ir ástatymuose átvirtintas socia-
lines–ekonomines bei kultûrines teises. Jie turi teisæ á poilsá, jiems laiduo-
jama medicinos pagalba. Uþsienieèiai turi teisæ á mokslà, teisæ naudotis 
kultûros vertybëmis. Jiems garantuojama teisë vartoti gimtàjà kalbà, sau-
goti ir puoselëti savo kultûrà ir tradicijas.  

Asmeninëmis socialinëmis–ekonominëmis ir kultûrinëmis teisëmis ir 
laisvëmis uþsienieèiai naudojasi lygiais pagrindais su Lietuvos Respubli-
kos pilieèiais, jeigu kitaip nenumato Lietuvos Respublikos ástatymai. Tuo 
tarpu politinës teisës, átvirtintos Konstitucijoje, uþsienieèiams yra riboja-
mos. Taèiau tai nereiðkia, kad jie apskritai Lietuvoje ðiomis teisëmis ne-
sinaudoja. Uþsienieèiai turi þodþio, spaudos, susirinkimø laisvæ. Reali-
zuodami savo ekonominius, kultûrinius, mokslinius, religinius ir kitokius 
interesus, jie gali jungtis á ávairias draugijas ir organizacijas, jeigu tai ne-
prieðtarauja tø organizacijø ástatams. 

Uþsienieèiai Lietuvoje neturi tø politiniø teisiø, kurios susijusios su 
dalyvavimu valstybës valdyme. Uþsienieèiai negali rinkti ir bûti iðrinkti á 
Lietuvos Respublikos atstovaujamosios valstybës valdþios ir kitas renka-
mas valstybës institucijas, taip pat dalyvauti referendumuose (plebisci-
tuose). Uþsienieèiai negali bûti skiriami eiti tam tikras pareigas valstybi-
nëje tarnyboje, jeigu pagal Lietuvos Respublikos ástatymus tokia veikla 
susijusi su Lietuvos Respublikos pilietybës turëjimu (pvz.: bûti teisëju, 
prokuroru, notaru ir kt.). Uþsienieèiai, esantys Lietuvos Respublikoje, 
neprivalo atlikti karinës tarnybos Lietuvos Respublikos kariuomenëje. 
Paþymëtina, kad tokios iðimtys tarptautinëje praktikoje yra pateisinamos 
ir nelaikomos diskriminuojanèiomis.  

Lietuvos Respublikoje uþsienieèiai, naudodamiesi savo teisëmis ir 
laisvëmis, neturi kenkti Lietuvos Respublikos interesams, Lietuvos Res-
publikos pilieèiø ir kitø asmenø teisëms ir teisëtiems interesams. 

Ástatymas ápareigoja uþsienieèius gerbti Lietuvos Konstitucijà bei ásta-
tymus ir jø laikytis. Jie taip pat privalo gerbti lietuviø Tautos ir Lietuvos 
Respublikoje gyvenanèiø tautiniø maþumø paproèius bei tradicijas.  
 
2.5. Uþsienieèiø teisinë atsakomybë ir jø iðsiuntimas  
       ið Lietuvos Respublikos 

 
Uþsienieèiø teisinës padëties ástatyme numatyta uþsienieèiø pareiga 

laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, ástatymø ir kitø teisës aktø. 
Uþ ðios pareigos nevykdymà uþsienieèiams numatyta teisinë atsakomybë. 
Uþsienieèiø teisinës padëties ástatymo 42 str. nustatyta, kad uþsienieèiai, 
padaræ Lietuvos Respublikoje nusikaltimà arba kità teisës paþeidimà, 
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atsako pagal Lietuvos Respublikos ástatymus, jeigu Lietuvos Respublikos 
tarptautinës sutartys nenumato kitaip. Taigi priklausomai nuo teisës pa-
þeidimo pobûdþio, jo sunkumo, uþsienieèiai gali bûti traukiami baudþia-
mojon, administracinën ir kt. atsakomybën. Antai Lietuvos Respublikos 
Administraciniø teisës paþeidimø kodekso 206 str. numatyta administra-
cinë atsakomybë uþ uþsienieèiø atvykimo, buvimo Lietuvos Respublikoje 
ir vykimo per jà tranzitu taisykliø paþeidimà.  

Be minëtø teisinës atsakomybës rûðiø, Uþsienieèiø teisinës padëties 
ástatyme numatyta specifinë, tik uþsienieèiams taikoma, sankcija – áparei-
gojimas iðvykti bei iðsiuntimas ið Lietuvos Respublikos. 

Uþsienieèiø teisinës padëties ástatymo 32 str. 1 d. nustatyta, kad uþsi-
enietis, kurio viza ar leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje buvo panai-
kintas arba jis gyvena su negaliojanèia viza ar leidimu laikinai apsigyventi 
Lietuvoje, ápareigojamas iðvykti ið Lietuvos Respublikos. Ðio straipsnio 2 
d. numatyta, kad bevizio ávaþiavimo á Lietuvos Respublikà atveju uþsie-
nietis ápareigojamas iðvykti ið valstybës, jeigu yra joje ilgiau nei Lietuvos 
Respublikos tarptautine sutartimi ar Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
nutarimu nustatytà buvimo valstybëje laikà. 

Sprendimus dël uþsienieèio ápareigojimo iðvykti priima Vidaus reikalø 
ministerija ar jos ágaliota institucija. 

Sprendimas, kuriuo uþsienietis ápareigojamas iðvykti ið Lietuvos Res-
publikos, privalo bûti ávykdytas ne vëliau kaip per 10 dienø nuo sprendi-
mo áteikimo dienos. 

Uþsienieèiø iðsiuntimas – grieþèiausia sankcija, kurià numato Uþsie-
nieèiø ástatymas.  

Paþymëtina, kad tarptautinëje praktikoje galioja keletas sàlygø ir ap-
ribojimø dël uþsienieèiø iðsiuntimo ið valstybës. Europos þmogaus teisiø 
ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos ketvirtojo protokolo 4 str. 
draudþia kolektyviai iðsiøsti ið ðalies uþsienieèius, septintojo protokolo 1 
str. leidþia iðsiøsti teisëtai atvykusá uþsienietá tik pagal sprendimà, priimtà 
pagal ástatymà, taip pat suteikia jam teisæ pateikti argumentø prieð iðsiun-
timà ir reikalauti, kad jo byla bûtø perþiûrëta, reikalauti, kad jis bûtø pri-
statytas kompetentingam valdþios pareigûnui, sprendþianèiam jo iðsiun-
timo klausimà. 

Uþsienieèiø iðsiuntimo pagrindai nustatyti Uþsienieèiø teisinës padë-
ties ástatymo 34 str..  

Uþsienietis iðsiunèiamas ið Lietuvos Respublikos, jeigu jis: 
1) per nustatytà laikà neávykdë ápareigojimo iðvykti ið Lietuvos Res-

publikos; 
2) neteisëtai atvyko á Lietuvos Respublikà ar neteisëtai gyvena Lietu-

vos Respublikoje. 
Sprendimus dël uþsienieèiø iðsiuntimo ið Lietuvos Respublikos priima 
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Vidaus reikalø ministerija arba jos ágaliota institucija, o sprendimus dël 
uþsienieèiø, turinèiø leidimus nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, iðsi-
untimo ið ðalies Vidaus reikalø ministerijos teikimu priima teismas. 

Sprendimas dël uþsienieèio iðsiuntimo ið Lietuvos Respublikos privalo 
bûti ávykdytas ne vëliau kaip per 10 dienø nuo sprendimo priëmimo die-
nos, jeigu nëra objektyviø aplinkybiø, trukdanèiø ávykdyti ðá sprendimà. 

Ástatyme numatyta, kad, sprendþiant uþsienieèiø iðsiuntimo klausimà, 
gali bûti atsiþvelgiama á jo: 

1) teisëto buvimo ðalyje laikà; 
2) socialinius, ekonominius ir kitus ryðius ðalyje; 
3) iðsiuntimo pasekmæ ðeimos nariams, kurie teisëtai gyvena Lietuvos 

Respublikoje. 
Uþsienieèio iðsiuntimas ið Lietuvos Respublikos atidedamas, jeigu: 
1) valstybëje, á kurià uþsienietis iðsiunèiamas, gresia realus pavojus jo 

gyvybei ar sveikatai arba jis gali bûti persekiojamas dël politiniø ási-
tikinimø ar kitokiø prieþasèiø; 

2) uþsienietá atsisako priimti valstybë, á kurià jis gali bûti iðsiøstas; 
3) sprendimas dël uþsienieèio iðsiuntimo ið Lietuvos Respublikos ap-

skundþiamas teismui; 
4) uþsienieèiui bûtina neatidëliotina medicinos pagalba. Tokiu atveju 

uþsienieèio sveikatos bûklæ turi patvirtinti sveikatos prieþiûros 
ástaigø gydytojø konsultacinë komisija. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2000 m. kovo 23 d. nutarimu pat-
virtintos „Sprendimø dël uþsienieèiø ápareigojimo iðvykti arba jø iðsiun-
timo ið Lietuvos Respublikos vykdymo tvarkos” 16 p. nustatyta, kad uþsi-
enietis gali bûti iðsiøstas á kurià nors ið ðiø valstybiø: 

1) á valstybæ, kurios pilietis jis yra; 
2) á valstybæ, kurioje jis turi gyvenamàjà vietà; 
3) á valstybæ, ið kurios jis atvyko; 
4) á valstybæ, kuri sutinka já priimti.  
Negali bûti priimtas sprendimas dël uþsienieèio iðsiuntimo ið Lietuvos 

Respublikos á valstybæ, kurioje jis bus persekiojamas dël lyties, rasës, tau-
tybës, kalbos, kilmës, tikëjimo, politiniø ar kitokiø paþiûrø, nacionalinës 
ar socialinës kilmës, ir dël to neturës galimybës naudotis ðios valstybës 
gynyba. 

Ástatyme nustatyta, kad uþsienietis ið Lietuvos Respublikos iðsiunèia-
mas: 

1) savo lëðomis; 
2) fiziniø arba juridiniø asmenø, kuriø jis buvo kviestas arba materia-

liai iðlaikomas, lëðomis. 
Nesant lëðø, numatytø Uþsienieèiø ástatymo 39 straipsnio 1 d. 1 ir 2 p., 
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uþsienietis ið Lietuvos Respublikos iðsiunèiamas valstybës lëðomis.  
Uþsienieèiui, kuris buvo iðsiøstas ið Lietuvos Respublikos, gali bûti 

uþdrausta atvykti á Lietuvos Respublikà ribotà ar neribotà laikà. Spren-
dimà dël draudimo uþsienieèiui atvykti á Lietuvos Respublikà priima arba 
panaikina Migracijos departamentas prie Vidaus reikalø ministerijos. 

Vidaus reikalø ministerijos ar jos ágaliotos institucijos sprendimas uþ-
sienietá iðsiøsti ið Lietuvos Respublikos gali bûti apskøstas teismui per 7 
dienas nuo sprendimo áteikimo uþsienieèiui dienos. Teismas sprendimà 
priima ne vëliau kaip per 10 dienø nuo skundo áteikimo. Skundo nagrinë-
jimo metu uþsienietis ið Lietuvos Respublikos neiðsiunèiamas.  
 
 
2.6. Prieglobsèio teisë 

 
XX–XXI a. sandûroje pabëgëliø problema tebëra aktuali pasaulio 

bendruomenei, kuri dël humanistiniø paskatø imasi atsakomybës apsau-
goti pabëgëlius ir teikti jiems visokeriopà pagalbà. 

Pabëgëliais bendràja prasme vadinami asmenys, kurie, negalëdami 
pasinaudoti savo valstybës apsauga dël gresianèio pavojaus jø gyvybei ar 
laisvei, yra priversti palikti savo ðalá ir ieðkoti prieglobsèio svetur.  

JT Generalinës Asamblëjos 1948 m. gruodþio 10 d. priimtoje Visuoti-
nëje þmogaus teisiø deklaracijoje, ðalia kitø pagrindiniø þmogaus teisiø ir 
laisviø, kurios turi bûti garantuotos kiekvienam þmogui, buvo numatyta ir 
teisë á prieglobstá. Ðios deklaracijos 14 str. 1 d. nustatyta, jog „persekio-
jamas kiekvienas þmogus turi teisæ ieðkoti prieglobsèio kitose ðalyse ir juo 
naudotis”1.  

Pabëgëliø statusà universaliu mastu reglamentuoja 1951 m. Jungtiniø 
Tautø ágaliotøjø atstovø konferencijoje priimta Konvencija dël pabëgëliø 
statuso (Þenevos konvencija) bei 1967 m. Protokolas dël pabëgëliø statu-
so. Ðie dokumentai detaliai numato asmenims pabëgëlio statuso suteiki-
mo pagrindus, suteikimo sàlygas, turiná bei pasekmes. Paprastai ðiø teisës 
aktø pagrindinës nuostatos yra perkeliamos á valstybiø nacionalinius tei-
sës aktus, reguliuojanèius pabëgëliø teisiná statusà. 

Paþymëtina, kad pabëgëliø problema aktuali ir Lietuvos Respublikai. 
1990 m. kovo 11 d. atkûrus nepriklausomybæ, ðiuolaikinës migracijos 
tendencijos su visomis joms bûdingomis savybëmis ëmë ryðkëti ir Lietu-
voje. Reikiamos infrastruktûros, teisinës bazës nebuvimas ið pradþiø ap-
sunkino migracijos kontrolæ. Sunku buvo nustatyti, kurie ið atvykstanèiø 
asmenø yra vadinamieji ekonominiai migrantai, o kurie pagal minëtà 
Konvencijà – pabëgëliai, kuriems reikalinga valstybës apsauga. 

                                            
1 Þmogaus teisës. Tarptautiniø dokumentø rinkinys. Vilnius, 1991. P. 15. 

 



V skyrius 402 

Dabartiniu metu Lietuvoje jau sukurtos visos bûtinos teisinës bei or-
ganizacinës prielaidos spræsti prieglobsèio suteikimà. Lietuvos valstybë 
prisiëmë tarptautinius ásipareigojimus dël pabëgëliø ir átvirtino pastarøjø 
teisinæ padëtá nacionalinëje teisëje. 1995 m. liepos 4 d. buvo priimtas ásta-
tymas „Dël pabëgëliø Lietuvos Respublikoje statuso” (toliau – Pabëgëliø 
statuso ástatymas), kuris 2000 m. birþelio 29 d. buvo pakeistas ir iðdëstytas 
nauja redakcija. Tai pirmas Lietuvos istorijoje tokio pobûdþio ástatymas, 
kompleksiðkai reguliuojantis pabëgëliø Lietuvoje teisinës padëties aspek-
tus. 1997 m. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1951 m. Þenevos 
konvencijà dël pabëgëliø statuso bei 1967 m. Protokolà dël pabëgëliø 
statuso. Buvo sukurtos institucijos pabëgëliø problemoms, jø socialinei 
integracijai spræsti.  

Nagrinëjant pabëgëliø problemas bûtina atsiþvelgti á ðias aplinkybes. 
Pirma, pabëgëliø problema ðiuolaikiniame pasaulyje yra visos tarptau-

tinës bendrijos rûpestis. Bûtent tarptautinës teisës normos nustato pabë-
gëliø teisinës padëties pradus. 

Antra, pabëgëlio statuso suteikimas yra kiekvienos valstybës suvereni 
teisë. Atsiþvelgdama á minëtos Konvencijos reikalavimus, valstybë pati 
savarankiðkai nustato procedûras ir tvarkà, pagal kurià suteikiamas as-
menims pabëgëlio statusas toje valstybëje. 

Treèia, pabëgëlio statusas suteikiamas ne visiems uþsienieèiams ar 
asmenims be pilietybës, o tik tiems, kurie atitinka Þenevos konvencijoje 
numatytas sàlygas. Galima teigti, kad prieglobsèio teisë yra tik tam tikros 
uþsienieèiø grupës subjektinë teisë.  

Lietuvos Respublikos Pabëgëliø statuso ástatymas nustato uþsienie-
èiams, kurie ieðko prieglobsèio Lietuvos Respublikoje, pabëgëlio statuso 
suteikimo ir panaikinimo tvarkà, pabëgëliø teises, pareigas, atsakomybæ, 
atvykimo ir iðsiuntimo pagrindus, pabëgëliø socialinës integracijos pa-
grindus.  

Pagal ðio ástatymo 2 str. Lietuvos Respublikoje pabëgëliu pripaþásta-
mas uþsienietis, kuris visiðkai pagrástai baimindamasis bûti persekiojamas 
dël rasës, religijos, tautybës, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar 
dël politiniø ásitikinimø negali arba bijo naudotis tos valstybës, kurios 
pilietis jis yra, gynyba arba neturi tam tikros pilietybës ir yra uþ valstybës, 
kurioje buvo jo nuolatinë gyvenamoji vieta, ribø ir dël iðvardytø prieþas-
èiø negali ar bijo á jà gráþti. 

Toks Lietuvos Respublikos pabëgëliø statuso ástatyme átvirtintas pa-
bëgëlio apibrëþimas ið esmës atitinka 1951 m. Þenevos konvencijoje dël 
pabëgëliø statuso átvirtintà pabëgëlio sampratà.  

Ir Konvencijoje, ir Pabëgëliø statuso ástatyme pateikti pabëgëlio api-
brëþimai numato kokybinius kriterijus asmeniui pripaþinti pabëgëliu. 
Vadinasi, asmuo bus pripaþástamas pabëgëliu su sàlyga, jog jis atitiks tuos 
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kriterijus. Tarptautinëje praktikoje pripaþástami kriterijai:  
1) visiðkai pagrásta baimë bûti persekiojamam; 
2) specifinis persekiojimo pagrindas: rasë, religija, tautybë, priklau-

symas tam tikrai socialinei grupei, politiniai ásitikinimai; 
3) buvimas uþ valstybës, kurios pilietis jis yra arba valstybës, kurioje 

anksèiau buvo jo nuolatinë gyvenamoji vieta, ribø; 
4) negalëjimas naudotis tos valstybës gynyba.  
Pabëgëliø statuso ástatymo 3 str. áteisinta uþsienieèio teisë kreiptis dël 

pabëgëlio statuso Lietuvos Respublikoje suteikimo. 
Pabëgëlio statusà norintys gauti uþsienieèiai á Lietuvos Respublikos 

teritorijà paprastai áleidþiami per veikianèius Lietuvos Respublikos pasi-
enio kontrolës punktus Vyriausybës nustatyta tvarka. Taèiau Pabëgëliø 
statuso ástatymo 6 str. nustatyta humaniðka iðimtis. Uþsienieèiui, neteisë-
tai atvykusiam á Lietuvos Respublikos teritorijà (t.y. ne per valstybës sie-
nos perëjimo punktus) ið valstybës, kurioje jo gyvybei ar laisvei gresia 
pavojus, netaikoma atsakomybë uþ neteisëtà atvykimà ir buvimà Lietuvos 
Respublikoje, jeigu jis nedelsdamas ir ne vëliau kaip per 24 valandas at-
vyksta á Valstybës sienos apsaugos tarnybà, miesto (rajono) policijos ko-
misariatà ar kitas valstybës institucijas ir iðsamiai paaiðkina apie savo ne-
teisëtà atvykimà á Lietuvos Respublikà bei buvimà joje. Paþeidæs nustaty-
tà terminà, uþsienietis nuo atsakomybës gali bûti atleidþiamas, jeigu nu-
statoma, kad terminas buvo paþeistas dël pateisinamos prieþasties.  

Pagal ástatymà kiekvieno uþsienieèio praðymas suteikti pabëgëlio sta-
tusà turi bûti iðnagrinëtas ið esmës, jeigu nëra prieþasèiø, kliudanèiø áleis-
ti uþsienietá á Lietuvos Respublikos teritorijà arba leisti bûti joje, numaty-
tø Pabëgëliø statuso ástatymo 10 str. Ðiame straipsnyje nustatyta, kad uþ-
sienietis neáleidþiamas á Lietuvos Respublikos teritorijà arba jam nelei-
dþiama joje bûti, kai:  

1) jis atvyko ið saugios treèiosios ðalies; 
2) prieglobstá jam jau yra suteikusi kita valstybë; 
3) jis turi keliø valstybiø pilietybæ ir be svarbiø prieþasèiø nepasinau-

doja bent vienos ið valstybiø, kurios pilietis jis yra, gynyba; 
4) jau anksèiau iðnagrinëjus jo praðymà suteikti pabëgëlio statusà, ðio 

ástatymo nustatyta tvarka ir pagrindais buvo priimtas sprendimas 
nesuteikti pabëgëlio statuso, o naujai paduotame praðyme nëra 
svarbios papildomos informacijos;  

5) jo praðymas yra akivaizdþiai nepagrástas.  
Motyvuotà praðymà dël pabëgëlio statuso suteikimo uþsienietis gali 

pateikti raðtu arba þodþiu Lietuvos Respublikos sienos perëjimo punkte 
Valstybës sienos apsaugos tarnybai, miesto (rajono) policijos komisaria-
tui, Uþsienieèiø registracijos centrui ar kitoms valstybës ar savivaldybës 
institucijoms.  
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Ðios institucijos uþsienieèiø praðymus bei surinktus kitus duomenis 
nedelsiant perduoda Migracijos departamentui, kuris per 48 valandas 
turi nuspræsti, ar yra motyvø dël Ástatymo 10 str. numatytø prieþasèiø neá-
leisti uþsienieèio á Lietuvos teritorijà arba neleisti joje bûti. Migracijos 
departamentui priëmus sprendimà neáleisti uþsienieèio á Lietuvos Res-
publikos teritorijà arba neleisti joje bûti, jis gràþinamas arba iðsiunèiamas 
á valstybæ, ið kurios atvyko arba ið kurios yra kilæs. Toká sprendimà uþsie-
nietis per 7 dienas nuo jo gavimo gali apskøsti Vilniaus apygardos admi-
nistraciniam teismui.  

Tais atvejais, kai pagal ástatymà nëra prieþasèiø, trukdanèiø uþsienie-
èiui atvykti á Lietuvos Respublikà ar bûti joje, uþsienieèio praðymas su-
teikti pabëgëlio statusà pradedamas nagrinëti ið esmës.  

Paþymëtina, kad uþsienieèiui, kuris teisëtai yra Lietuvoje ir pateikë 
praðymà suteikti pabëgëlio statusà, Pabëgëliø statuso ástatymo 7 str. nu-
statytos svarbios jo teisiø garantijos, kuriø neturi kiti nuolat ar laikinai 
gyvenantys uþsienieèiai. Toks uþsienietis neiðsiunèiamas ið Lietuvos Res-
publikos ir negràþinamas á valstybæ, kurioje jo gyvybei ar laisvei gresia 
pavojus. Kitaip tariant, ðiame Ástatymo str. átvirtintas tarptautinëje prak-
tikoje þinomas vienas svarbiausiø pabëgëliø apsaugos garantijø – non–
refoulement (neiðsiuntimo) principas. 

Iðimtis yra tie atvejai, kai uþsienietis dël svarbiø prieþasèiø laikomas 
pavojingu Lietuvos Respublikos saugumui arba ásiteisëjusiu teismo nuo-
sprendþiu nuteistas uþ sunkø nusikaltimà ir kelia pavojø visuomenei. 

Praðymo nagrinëjimas ið esmës – uþsienieèio praðymo suteikti pabëgë-
lio statusà nagrinëjimas, kurio metu, remiantis uþsienieèio byloje surink-
tais duomenimis, nustatoma, ar uþsienietis atitinka ðio ástatymo nustaty-
tus pabëgëlio statuso kriterijus. 

Ástatymo 14 str. nustatyta, kad Migracijos departamentas uþsienieèio 
praðymà suteikti pabëgëlio statusà nagrinëja ið esmës bendra arba skubos 
tvarka. Skubos tvarka pagal ástatymà gali bûti taikoma, kai:  

1) uþsienietis atvyko ið saugios ðalies; 
2) uþsienieèio praðymas yra akivaizdþiai nepagrástas; 
3) uþsienietis pateikia melagingà informacijà apie save bei atvykimo á 

Lietuvos Respublikos teritorijà ar buvimo joje aplinkybes; 
4) uþsienietis pagrástai laikomas pavojingu Lietuvos Respublikos sau-

gumui ar vieðajai tvarkai. 
Jei praðymas nagrinëjamas skubos tvarka, uþsienieèio praðymas su-

teikti pabëgëlio statusà turi bûti iðnagrinëtas ne vëliau kaip per 1 mënesá 
nuo iðvados dël praðymo nagrinëjimo ið esmës gavimo Migracijos depar-
tamente dienos. Jei yra pagrástø prieþasèiø, jis nagrinëjamas bendra tvar-
ka, ir apie tai raðtu praneðama Uþsienieèiø registracijos centrui. 

Jei praðymas nagrinëjamas bendra tvarka, uþsienieèio praðymas su-
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teikti pabëgëlio statusà turi bûti iðnagrinëtas ne vëliau kaip per 6 mëne-
sius nuo iðvados dël praðymo nagrinëjimo ið esmës gavimo Migracijos 
departamente dienos. Jei yra pagrástø prieþasèiø, dël kuriø per ðá laiko-
tarpá praðymo iðnagrinëti negalima, Migracijos departamento vadovas 
gali nustatyti ilgesná terminà, taèiau uþsienieèio praðymo suteikti pabëgë-
lio statusà nagrinëjimo bendras terminas negali trukti ilgiau nei 12 mëne-
siø.  

Uþsienietis, kurio praðymas suteikti pabëgëlio statusà nagrinëjamas 
bendra tvarka, apgyvendinamas Pabëgëliø priëmimo centre arba jam lei-
dþiama gyventi pasirinktoje gyvenamojoje vietoje. 

Pabëgëliø statuso ástatyme numatytos uþsienieèio teisës ir pareigos, 
susijusios su pabëgëlio statuso suteikimu. Ástatymo 17 str. átvirtinta, kad 
uþsienietis turi teisæ:  

1) gyventi Uþsienieèiø registracijos centre ar Pabëgëliø priëmimo 
centre bei naudotis jø teikiamomis paslaugomis; 

2) tvarkyti ir notariðkai áforminti dokumentus; 
3) naudotis valstybës teikiama teisine pagalba; 
4) gauti kompensacijà uþ naudojimàsi visuomeninio transporto prie-

monëmis; 
5) naudotis vertëjo paslaugomis; 
6) naudotis medicinos paslaugomis Uþsienieèiø registracijos centre ir 

Pabëgëliø priëmimo centre nustatyta tvarka; 
7) Lietuvos Respublikos Vyriausybës ar jos ágaliotos institucijos nu-

statyta tvarka kas mënesá gauti piniginæ paðalpà smulkioms iðlai-
doms. 

Ðiø uþsienieèiø vaikai turi teisæ mokytis bendrojo lavinimo mokyklose. 
Ástatyme numatytos ir pareigos: 
1) laikytis Lietuvos Respublikos ástatymø ir buvimo Uþsienieèiø re-

gistracijos centre bei Pabëgëliø priëmimo centre nustatytos tvar-
kos; 

2) gyventi Uþsienieèiø registracijos centre, jei uþsienietis atvyko ar yra 
Lietuvos Respublikoje neteisëtai, kol bus nustatyta jo praðymo nag-
rinëjimo ið esmës tvarka;  

3) gyventi Pabëgëliø priëmimo centre, kol jo praðymas suteikti pabë-
gëlio statusà nagrinëjamas ið esmës, jei uþsienieèiui nebuvo leista 
gyventi jo pasirinktoje gyvenamojoje vietoje; 

4) leisti gydytojui patikrinti sveikatos bûklæ pagal Sveikatos apsaugos 
ministerijos nustatytà tvarkà; 

5) praðymo suteikti pabëgëlio statusà nagrinëjimo metu pateikti visus 
turimus dokumentus ir tikrovæ atitinkanèius iðsamius paaiðkinimus 
dël praðymo suteikti pabëgëlio statusà motyvø, savo asmenybës bei 
atvykimo ir buvimo Lietuvos Respublikoje aplinkybiø.  

 



V skyrius 406 

Ástatymo nustatyta tvarka ir terminais iðnagrinëjæs uþsienieèio praðy-
mà suteikti pabëgëlio statusà, Migracijos departamentas priima vienà ið 
ðiø sprendimø:  

1) suteikti pabëgëlio statusà; 
2) pabëgëlio statuso nesuteikti.  
Uþsienieèiui, kuriam suteiktas pabëgëlio statusas, Migracijos depar-

tamentas iðduoda leidimà nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. 
Pabëgëliø statuso ástatyme nustatyta, kad uþsienieèiui, atitinkanèiam 

ðio ástatymo 2 str. 1 d. nustatytus kriterijus, pabëgëlio statusas nesutei-
kiamas, jeigu: 

1) jis naudojasi Jungtiniø Tautø Organizacijos institucijø ar organiza-
cijø, iðskyrus Jungtiniø Tautø Organizacijos pabëgëliø reikalø vy-
riausiàjá komisarà, pagalba ir gynyba; 

2) valstybës, kurioje jis gyvena, kompetentingos valdþios institucijos 
pripaþásta jam teises ir pareigas, susijusias su tos valstybës pilietybe; 

3) yra motyvø manyti, kad iki atvykimo á Lietuvos Respublikà jis pa-
darë sunkø nepolitiná nusikaltimà arba yra kaltas dël veiksmø, 
prieðtaraujanèiø Jungtiniø Tautø Organizacijos tikslams ir principams; 

4) yra pagrindas manyti, kad jis padarë nusikaltimà taikai, þmonijai 
arba kariná nusikaltimà, kaip jie apibrëþiami Lietuvos Respublikos 
tarptautinëse sutartyse.  

Uþsienietis, kuriam nesuteiktas pabëgëlio statusas, ið Lietuvos Res-
publikos iðsiunèiamas Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël uþsienieèiø 
teisinës padëties” nustatyta tvarka.  

Paþymëtina, kad viena svarbiausiø þmogaus teisiø gynimo garantijø – 
teisë kreiptis á teismà. Pabëgëliø statuso ástatymo 21 str. nustatyta uþsie-
nieèiø teisë ginèyti teisme sprendimo nesuteikti pabëgëlio statusà teisë-
tumà ir pagrástumà. Skundà Vilniaus apygardos administraciniam teismui 
uþsienietis gali paduoti per 14 dienø nuo sprendimo gavimo. 

Administracinis teismas, iðnagrinëjæs skundà, priima vienà ið ðiø 
sprendimø: 

1) palikti priimtà sprendimà nepakeistà ir skundo nepatenkinti; 
2) panaikinti priimtà sprendimà ir ápareigoti Migracijos departamentà 

ávykdyti teismo patvarkymà. 
Prieglobsèio suteikimas pabëgëliui – tai valstybës globos jam suteiki-

mas. Todël svarbu ne tik priimti sprendimà dël pabëgëlio statuso sutei-
kimo, bet ir uþtikrinti pabëgëliø socialinës integracijos mûsø visuomenëje 
galimybes. Galima teigti, kad Lietuvoje yra sudarytos ir teisinës, ir orga-
nizacinës prielaidos pabëgëliams Lietuvoje naudotis Konstitucijoje, ásta-
tymuose ir Lietuvos tarptautinëse sutartyse numatytomis teisëmis.  
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1 poskyris.  Konstitucijos apsauga. Konstitucinė kontrolė. Konstitucinės  
 kontrolės prielaidos bei jos įtvirtinimas Lietuvos teisinėje  
 sistemoje 
2 poskyris.  Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 
 
 
 

1. Šiame skyriuje nagrinėjamos konstitucijos apsaugos problemos. Kons-
titucijos apsaugos sistemoje ypatinga reikšmė tenka konstitucinei kontrolei. 
Lietuvoje ši funkcija patikėta Lietuvos Respublikos Konstituciniam Tei-
smui, kurio paskirtis – užtikrinti Konstitucijos viršenybę Lietuvos teisės si-
stemoje ir konstitucinį teisėtumą. 

2. Yra žinomi du konstitucinės kontrolės modeliai: amerikietiškasis ir eu-
ropietiškasis. Lietuvoje pagal 1992 m. Konstituciją yra įtvirtintas europietiš-
kasis konstitucinės kontrolės modelis. Jam būdinga, jog konstitucinę kontro-
lę vykdo specializuotas Konstitucinis Teismas. 

3. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatyta, kad Lietuvos Respubli-
kos Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieš-
tarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai – ne-
prieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Konstitucijoje nustatytais atve-
jais Konstitucinis Teismas teikia išvadas. 

Konstitucinio Teismo statusą ir jo įgaliojimų vykdymo tvarką nustato 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas. 
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1.3. Konstitucinës kontrolës politinës ir teisinës prielaidos tarpukario  
       Lietuvos Respublikos teisinëje sistemoje 

1.3.1. Prielaidø atsirasti konstitucinei kontrolei tarpukario Lietuvos  
          teisinëje sistemoje klausimas 
1.3.2. Valstybës Taryba 
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1.1. Konstitucijos apsaugos klausimas 

 
Viena svarbiausiø problemø konstitucinëje teisëje yra konstitucijos 

apsauga. Ði problema tapo akivaizdi jau po pirmøjø konstitucijø priëmi-
mo, kai iðkilo klausimas, kokiomis politinëmis, socialinëmis, teisinëmis 
priemonëmis uþtikrinti konstitucijø laikymàsi. 

Konstitucingumo istorija patvirtina vienà labai svarbià tiesà – konsti-
tucijas paþeidþia ne tik pilieèiai, jø politinës ir kitos organizacijos, taèiau 
ir parlamentai, valstybiø vadovai, vyriausybës, pareigûnai. Konstitucijø 
paþeidimai daþnai nëra akivaizdûs, tø paþeidimø vertinimuose susipina 
ávairûs politiniai, ideologiniai, socialiniai, teisiniai motyvai. Nemaþa 
konstituciniø nuostatø suformuluota abstrakèiai, jos artimesnës ne teisës 
normos, bet teisës principo sampratai. Taigi ir konstituciniø nuostatø 
forma gali bûti prielaida tokioms interpretacijoms, kuriomis siekiama 
pateisinti siekiamà politiná tikslà. Apibendrintai galima konstatuoti, kad 
konstitucijø apsaugos garantavimas yra viena esminiø politinio ir teisinio 
gyvenimo aktualijø, dël kurios ir ðiuolaikiniame konstitucinës teisës 
moksle vyksta ávairiapusë diskusija. 

Ðios diskusijos ðerdis yra tai, kad Konstitucija, bûdama pagrindinis ða-
lies ástatymas, ne tik garantuoja joje átvirtintà konstitucinæ santvarkà, 
pagrindines þmogaus teises ir laisves, taèiau suponuoja ir jos paèios ap-
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saugos bûtinumà. Taigi esminë problema yra ta, kaip uþtikrinti Konstitu-
cijos virðenybæ ðalies teisinëje ir politinëje sistemoje, t.y. konstituciná tei-
sëtumà visuomenëje ir valstybëje. 

Konstitucijos virðenybë teisinëje sistemoje visø pirma reiðkia, kad ji 
yra teisës aktø hierarchijos virðûnëje, todël visi ástatymø leidimo, vykdo-
mosios valdþios institucijø, savivaldybiø teisës aktai turi atitikti Konstitu-
cijà. 

Konstitucijos virðenybë politinëje sistemoje suponuoja tai, kad visi 
politinio proceso dalyviai turi laikytis tø konstituciniø vertybiø, kuriose 
atsispindi politinio valstybinio gyvenimo dësniai, politinë valstybinë eti-
ka. Vadinasi, nagrinëjant konstitucijø apsaugos problemà, bûtina atsi-
þvelgti ne tik á teisines, bet ir á socialines, politines ideologines jos garan-
tijas.  

Nagrinëjant konstitucijø apsaugos problemas, nederëtø ignoruoti 
vienos esminës aplinkybës – lemianèioji konstitucijø garantija yra tai, 
kaip jose atsispindi þmoniø socialiniai politiniai lûkesèiai, visuomenës 
iðsivystymas. Kitaip sakant, konstitucijø stabilumà savaime sàlygoja tokia 
socialinë visuomenës bûsena, kai visuomeninio gyvenimo pagrindas yra 
teisingumas, socialiniø grupiø ir jø interesø santarvë, visapusiai pateisi-
namas nuosavybës santykiø teisinis reguliavimas. Apibendrinant galima 
teigti, kad konstitucijø socialinës garantijos slypi tokioje visuomenës ir 
valstybës organizacijoje, kuri priimtina daugumai þmoniø. Yra prielaidø 
teigti, kad tokia socialinë organizacija uþtikrins visuomenës ir valstybës 
demokratinæ raidà, kurioje siekiama aukðtø humanistiniø tikslø, kurie 
suformuluoti konstitucijose.  

Ðiame kontekste reikðmingos idëjos suformuluotos viename Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo nutarime. Jame Teismas teigë, kad 
juo sudëtingesni þmoniø socialiniai santykiai, tuo didesnis poreikis ðiuos 
santykius reguliuoti, t.y. priimti teisës aktus, kurie sudarytø prielaidas 
spræsti socialiniø interesø konfliktus. Tokiu bûdu iðvengiama atsitikti-
numø ir savivalës, socialinio gyvenimo nestabilumo, interesø prieðprie-
ðos. Vienas pagrindiniø teisës kaip socialinio gyvenimo reguliavimo bûdo 
tikslø – teisingumas. Negalima pasiekti teisingumo tenkinant tik vienos 
grupës arba vieno asmens interesus ir kartu neigiant kitø interesus. El-
giantis vienaðaliðkai, bûtø ignoruojama humaniðkoji teisës paskirtis, di-
dëtø socialiniø konfliktø galimybë. Teisë negali remtis vien tik daugumos 
ar maþumos interesais, todël teisëkûroje turi bûti siekiama derinti inte-
resus panaudojant optimalias ðaliø susitarimo galimybes.  

Konstatuojant tai, kad konstitucijø didþiausia garantija slypi sociali-
nëje organizacijoje, negalima neakcentuoti konstitucijø apsaugos teisiniø 
formø ir konstituciniø teisiniø santykiø dalyviø elgesio svarbos uþtikri-
nant konstitucijos saugumà.  
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Visø pirma paþymëtina tai, kad konstitucijø apsaugos teisinës garanti-
jos uþkoduotos jø priëmimo, keitimo ir naikinimo tvarkoje. Ði tvarka, 
kuri skiriasi nuo paprastøjø ástatymø priëmimo ir keitimo tvarkos, patvir-
tina ypatingà konstitucijø vaidmená teisinëje ir politinëje sistemoje. Spe-
cialios taisyklës, kurios taikomos priimant ir keièiant konstitucijas, uþtik-
rina jø stabilumà, t.y. konstituciniø visuomeniniø santykiø reguliavimo 
nuolatinumà bei nepertraukiamumà. Ilgas konstitucijø galiojimas sàlygo-
ja tai, kad nusistovëjæs konstitucinis teisinis reguliavimas sudaro prielai-
das formuotis tokiai konstitucinei kultûrai ir ideologijai, kuri tampa su-
prantama þmonëms, valstybës institucijoms, taikanèioms ir aiðkinanèioms 
konstitucijà.  

Konstitucinës kontrolës aspektu vertinant konstituciniø santykiø re-
guliavimo ilgalaikiðkumà, galima teigti, kad konstitucijø stabilumas lei-
dþia susiklostyti tokiai konstitucinës justicijos praktikai, kuri grindþiama 
ne tik vienkartiniø teisiniø reiðkiniø ávertinimu, o ilgalaike konstitucijos 
ágyvendinimo praktika. Taigi darytina iðvada, kad konstitucinio regulia-
vimo stabilumas visais atþvilgiais yra pozityvus reiðkinys. Tai patvirtina 
pasaulio valstybiø konstitucionalizmo istorija.  

Suprantama, kad specialios taisyklës, kuriø laikomasi priimant, kei-
èiant ar panaikinant konstitucijas, yra veiksmingos tose visuomenëse, 
kurios yra subrandinusios ilgalaikes demokratines konstitucines tradici-
jas. Neámanoma pasiekti konstitucijø nuolatinumo tose ðalyse, kuriose 
vyksta staigûs socialiniai pokyèiai, þenklus politinis virsmas. Ðiais atvejais 
uþtikrinti konstitucijø stabilumà yra nerealu, nes visuotinai pripaþinti 
visuomenës politiniai lûkesèiai visada bus tas socialinis politinis veiksnys, 
kuris skatins lëtesnæ ar spartesnæ konstitucinæ kûrybà. Konstitucijø nuo-
latinumo principas suponuoja tokià teisinæ politinæ bûsenà, kai vengiama 
imtis nepagrástø, trumpalaikiais politiniais tikslais grindþiamø, konstitu-
ciniø reformø.  

Demokratinës teisinës valstybës pobûdyje uþkoduota valstybës orga-
nizacijos priedermë uþtikrinti konstitucijø apsaugà ávairiomis teisinëmis 
socialinëmis, politinëmis priemonëmis. Uþ konstitucijø paþeidimus sun-
kiausius padarinius sukelia baudþiamo poveikio sankcijos. Ðtai Lietuvos 
Respublikos baudþiamajame kodekse numatyta atsakomybë uþ valstybës 
perversmà, antikonstituciniø grupiø ar organizacijø kûrimà ir veiklà, vie-
ðus raginimus smurtu paþeisti Lietuvos Respublikos suverenitetà, padë-
jimà kitai valstybei veikti prieð Lietuvos Respublikà ir kt. Nurodytø nusi-
kaltimø pagrindinis objektas yra Lietuvos Respublikos konstitucinë san-
tvarka, kuri átvirtinta Konstitucijoje. Panaðus konstitucinis reguliavimas 
nustatytas ir daugelyje kitø demokratiniø valstybiø.  

Konstitucijø apsaugos garantijos paprastai átvirtinamos paèiose kons-
titucijose. Ðtai Austrijos Respublikos Konstitucijos 9a str. nurodyta, kad 
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turi bûti uþtikrinta nuo iðorës pasikësinimø konstituciniø ástaigø apsauga 
ir jø veikla, taip pat demokratinës pilieèiø teisës ir laisvës. Belgijos Kons-
titucijoje nustatyta, kad federalinës institucijos kompetencijai priklauso 
tik tie klausimai, kurie átvirtinti Konstitucijoje ir jos pagrindu priimtuose 
ástatymuose (35 str.). Be to, atskirai paþymëta, kad Belgijos karalius ne-
turi jokiø kitø ágaliojimø, iðskyrus tuos, kurie formaliai jam pavesti Kons-
titucijos ir Konstitucijos pagrindu priimtais ástatymais. 

Valdþios institucijø ágaliojimai panaðiai apibûdinami ir daugelio kitø 
ðaliø konstitucijose. Jie, bûdami valstybës valdþios padalijimo principo 
realizavimo konkreti forma, kartu yra ir konstitucijos apsaugos prielaida. 
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje átvirtinus pagrindinæ nuostatà, kad 
valstybës valdþià Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir 
Vyriausybë bei Teismas, kartu pabrëþiama, jog „valdþios galias riboja 
Konstitucija” (5 str. 1 ir 2 d.). 

Nors daugelio valstybiø konstitucijose tiesiogiai nëra átvirtinta valsty-
bës organø ir aukðèiausiøjø pareigûnø pareiga rûpintis konstitucijos ap-
sauga, taèiau tokia jø priedermë atsispindi netiesiogiai konstitucijose 
arba kituose teisës aktuose.  

Ypatingà reikðmæ turi parlamentarø ir kitø aukðèiausiøjø pareigûnø 
priesaika, kurioje akcentuojamas konstitucijø laikymasis. Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 59 str. deklaruojama, kad pareigas eidami Seimo 
nariai vadovaujasi Konstitucija, o prisiekdamas Seimo narys ásipareigoja 
gerbti ir vykdyti Konstitucijà. Iðrinktas Respublikos Prezidentas prisiekia 
bûti iðtikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai. Toká pat ásipareigo-
jimà prisiima prisiekdami ministrai, Konstitucinio Teismo ir bendrosios 
jurisdikcijos teismø teisëjai, Seimo kontrolieriai, Valstybës kontrolierius, 
Respublikos Prezidentas, Konstitucinio Teismo pirmininkas ir teisëjai, 
Aukðèiausiojo Teismo pirmininkas ir teisëjai, Apeliacinio teismo pirmi-
ninkas ir teisëjai. Seimo nariai ir kiti Konstitucijoje numatyti asmenys, 
ðiurkðèiai paþeidæ Konstitucijà arba sulauþæ priesaikà, gali bûti paðalinti 
ið pareigø apkaltos proceso tvarka. Taigi ðiuo aspektu priesaika yra ne tik 
politinis moralinis aktas – jos paþeidimas gali sukelti sunkiø politiniø 
teisiniø padariniø.  

Visø ástatymø leidybos proceso dalyviø pareiga uþtikrinti, kad ren-
giant, svarstant, priimant ir skelbiant teisës aktus, jø projektai bûtø verti-
nami ir konstitucingumo aspektu. Toks reikalavimas yra átvirtintas 1995 
m. geguþës 2 d. Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø teisës norminiø 
aktø rengimo tvarkos ástatyme, taip pat 1998 m. rugpjûèio 17 d. Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministro ásakyme dël ástatymø ir kitø teisës aktø 
rengimo rekomendacijø.  

Panaðiai nustatyta ir 1999 m. birþelio 22 d. Lietuvos Respublikos 
tarptautiniø sutarèiø ástatymo 4 str. Jame nurodyta: „Priimant sprendimà 
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dël Lietuvos Respublikos tarptautinës sutarties sudarymo tikslingumo 
turi bûti apsvarstyta, ar ðios sutarties projekto nuostatos atitinka Lietu-
vos Respublikos Konstitucijà, Lietuvos Respublikos uþsienio politikos ir 
nacionalinio saugumo pagrindus ir tikslus...”. Taigi ðioje ástatymo nuosta-
toje átvirtintas perspëjamojo pobûdþio nurodymas ástatymø leidëjui, 
Respublikos Prezidentui ir Vyriausybës struktûroms jau pradinëje tarp-
tautinës sutarties sudarymo stadijoje vertinti jos atitikimà Konstitucijai.  

Iðskirtiná vaidmená uþtikrinant ástatymø konstitucingumo prieþiûrà, 
taip pat ir konstitucijos apsaugà vaidina valstybiø vadovai. Pvz.: Prancû-
zijos Konstitucijoje akcentuojama, kad „Prezidentas priþiûri Konstituci-
jos laikymàsi”, o kitø valstybiø konstitucijose apie ðià valstybës vadovo 
funkcijà neuþsimenama.  

Kita vertus, bûtina turëti galvoje, kad prezidentai daugelyje ðaliø 
promulguoja ástatymus, o tai suponuoja ir jø teisæ gràþinti ástatymà pa-
rlamentams pakartotinai svarstyti. Prezidentø nesutikimas su ástatymø 
leidëjo pozicija gali bûti grindþiamas ávairiais motyvais, taip pat ir tuo, 
kad priimtas ástatymas neatitinka konstitucijos. Ðtai Lietuvos Respubli-
kos Prezidento ágyvendinamos veto teisës praktika patvirtina tà aplinky-
bæ, kad vienu ið svarbiausiøjø motyvø gràþinti ástatymà pakartotinai 
svarstyti Seime yra abejonë dël jo nesuderinamumo su Konstitucija.  

Konstitucijø apsaugos sistemoje iðskirtiná vaidmená vaidina bendro-
sios jurisdikcijos teismai bei kiti teismai, pvz.: administraciniai teismai. 
Jie, nagrinëdami administracines, baudþiamàsias ir civilines bylas, reali-
zuoja ne tik konstitucinæ teisingumo vykdymo funkcijà, bet ir uþtikrina 
pilieèiø konstituciniø teisiø ir laisviø apsaugà. Bendrosios jurisdikcijos ir 
administraciniø teismø konstitucinio statuso ypatumas yra ir tas, kad jie 
yra ir konstitucinio teisminio proceso subjektai – Konstitucijoje ir ásta-
tymuose nurodytais atvejais gali sustabdyti bylos nagrinëjimà ir kreiptis á 
Konstituciná Teismà nustatyti, ar teisës aktas, kuris turi bûti taikomas 
konkreèioje byloje, neprieðtarauja konstitucijai.  

Konstituciniuose tekstuose daþnai pabrëþiama ne tik valstybës insti-
tucijø, pareigûnø, taèiau ir pilieèiø priedermë laikytis konstitucijos. Ðtai 
Italijos Respublikos Konstitucijos 54 str. skelbiama, kad visi pilieèiai turi 
bûti iðtikimi Respublikai ir laikytis Konstitucijos ir ástatymø. Tame pa-
èiame straipsnyje iðskirtinai pabrëþta, kad pilieèiai, kuriems patikëtos 
valstybinës funkcijos, privalo jas drausmingai ir garbingai vykdyti ir pri-
imti priesaikà ástatymuose numatytais atvejais.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kaip ir daugelio kitø demokra-
tiniø valstybiø konstitucijose, pilieèiø pareigos ir prievolës apibûdinamos 
paèia bendriausia forma nurodant pareigà laikytis Konstitucijos. Ðtai 
mûsø ðalies Konstitucijos 28 str. numatyta, kad ágyvendindamas savo tei-
ses ir naudodamasis savo laisvëmis, þmogus privalo laikytis Lietuvos 



Konstitucijos apsauga. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 413

 

Respublikos Konstitucijos ir ástatymø, nevarþyti kitø þmoniø teisiø ir 
laisviø. Konstitucijos laikymosi bûtinumas átvirtintas ir ástatymuose, ku-
riais reguliuojama pilieèiø sukurtø politiniø partijø ir kitø visuomeniniø 
organizacijø veikla. Lietuvos Respublikos politiniø partijø ir politiniø 
organizacijø ástatyme nurodyta, kad politinës partijos ir politinës organi-
zacijos veikia, laikydamosios Lietuvos Respublikos Konstitucijos, ástaty-
mø. Lietuvoje draudþiama steigtis ir veikti politinëms partijoms ir politi-
nëms organizacijoms, kuriø programiniuose dokumentuose propaguo-
jama ar veikloje praktikuojama rasinë, religinë, socialinë klasinë nelygy-
bë ir neapykanta, autoritarinio ar totalitarinio valdymo, valdþios uþgro-
bimo prievarta metodai, karo ir smurto propaganda, þmogaus teisiø bei 
laisviø paþeidimai, kitokios idëjos bei veiksmai, prieðtaraujantys Lietuvos 
Respublikos konstitucinei santvarkai ir nesuderinami su visuotinai pripa-
þintomis tarptautinës teisës normomis. 

Taèiau pilieèiø, jø sukurtø politiniø partijø ir politiniø organizacijø 
vaidmuo uþtikrinant Konstitucijos apsaugà bûtø ne visas, nepaminëjus 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 str. átvirtintos Tautos ir kiekvieno 
pilieèio teisës prieðintis bet kam, kas prievarta kësinasi á Lietuvos valsty-
bës nepriklausomybæ, teritorijos vientisumà, konstitucinæ santvarkà. Ði 
teisë remiasi Tautos suverenumo konstitucine doktrina, taip pat Tautos 
prigimtine teise.  

Tautos vaidmuo uþtikrinant Konstitucijos apsaugà ir Konstitucijoje 
átvirtintà konstitucinæ santvarkà iðreikðtas ir konstitucinëje nuostatoje dël 
to, kad svarbiausi Valstybës ir Tautos gyvenimo klausimai sprendþiami 
referendumu. 50 tûkstanèiø pilieèiø, turinèiø rinkimø teisæ, gali teikti 
Seimui ástatymo projektà, ir já Seimas privalo svarstyti. Konstitucijoje 
átvirtinta Seimo pareiga svarstyti toká ástatymo projektà reiðkia, kad 
svarstymas negali bûti formalus ir kad toks projektas gali bûti atmestas 
jau jo pateikimo metu. Svarstymo sàvoka suponuoja ávairiapusá tokio 
projekto nagrinëjimà, finansiniø ir materialiniø resursø galimybes ir jø 
aktyvià paieðkà.  

Ðalia politiniø, socialiniø, etiniø konstitucijos garantijø daugelio ðaliø 
konstitucijose suformuluotos teisinës jø apsaugos (kontrolës) priemonës. 
Kai kur ðios priemonës iðdëstytos specialiose konstitucijø struktûrinëse 
dalyse. Ðtai Austrijos Respublikos Konstitucijos apsaugos teisinës prie-
monës suformuluotos jos ðeðtajame skyriuje „Konstitucijos laikymosi ir 
valdymo teisëtumo garantijos”. Ðiame skyriuje nustatyta, kad valdymo 
teisëtumo uþtikrinimo funkcija pavedama administraciniams senatams 
þemëse ir Administraciniam teismui, kuris yra Vienoje. Konstituciná tei-
singumà ágyvendina Austrijos Respublikos Konstitucinis Teismas. Belgi-
jos Konstitucijos skyriuje „Apie Arbitraþo teismà, konfliktø perspëjimà ir 
reguliavimà” nurodyta, kad teisës aktø teisëtumo tikrinimas pavedamas 
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Arbitraþo teismui, taip pat nustatyta, kaip sprendþiami konfliktai tarp 
federacinës vyriausybës, bendruomeniø ir regionø. Italijos Respublikos 
Konstitucijos skyriuje „Konstitucijos garantijos” ðiø garantijø pagrindi-
niai komponentai yra Konstitucinis Teismas ir Konstitucijos keitimo 
tvarka. Portugalijos Respublikos Konstitucijos skyriuje „Konstitucijos 
garantijos ir perþiûrëjimas” Konstitucinis Teismas átvirtintas kaip vienas 
ið Konstitucijos garantø – jis ágyvendina konstitucinæ kontrolæ.  
 
 
1.2. Konstitucinës kontrolës ávairovë 
 

Amerikietiðkasis modelis. Visuotinai pripaþástama, kad konstitucinës 
kontrolës iðtakos yra JAV teisinëje sistemoje, kuri dar apibûdinama kaip 
bendrosios teisës tradicija. Konstitucinës kontrolës prasme ðià tradicijà 
perëmë Argentina, Australija, Bolivija, Kanada, Meksika, Naujoji Ze-
landija, taip pat ið dalies kai kurios Europos valstybës – Danija, Norvegi-
ja, Ðvedija. Panaði konstitucinës kontrolës koncepcija pripaþástama Indi-
joje, Pakistane, Japonijoje. JAV konstitucinës kontrolës formà taip pat 
ádiegë kai kurios Afrikos þemyno ðalys. Jos perëmë bendrosios teisës 
tradicijà. Amerikietiðkojo modelio pagrindinis bruoþas yra tas, kad kons-
titucinius ginèus sprendþia bendrosios jurisdikcijos teismai nagrinëdami 
administracines, civilines, baudþiamàsias bylas. 

JAV konstitucinës kontrolës modelio esmë yra ta, kad teismas, nagri-
nëdamas konkreèià bylà, gali pripaþinti teisës normà, prieðtaraujanèià 
konstitucijai. Tokiu atveju teismas ðios normos netaiko ir remiasi kita 
teisës norma ar teisminiu precedentu. Taèiau teismas teisës normos ne-
panaikina, nepripaþásta negaliojanèia. Nuolat pasikartojantys teismø 
sprendimai tuo paèiu klausimu, ypaè jeigu juos aprobuoja aukðèiausioji 
teisminë institucija, virsta teisminiu precedentu, kurio galia ið esmës to-
lygi ástatymui. Taigi teisës norma „numarinama” ir tokiu bûdu eliminuo-
jama ið teisës sistemos. 

Kita vertus, konstitucinë kontrolë neiðskiriama á teisminës veiklos at-
skirà sritá, ji nepavedama vienai iðskirtinei institucijai. JAV Konstitucijos 
3 str. skelbiama: „Teismø valdþia galioja visoms byloms, sprendþiamoms 
pagal teisæ ir teisingumà ir kylanèioms dël ðios konstitucijos, Jungtiniø 
Valstijø ástatymø ir tarptautiniø sutarèiø, kurios yra arba bus sudarytos jø 
vardu ...”. 

Apibûdinant amerikietiðkàjá modelá, bûtina atkreipti dëmesá á tai, kad 
bendrosios jurisdikcijos teismø prerogatyvos spræsti konstitucinius ginèus 
átvirtinamos ávairiai. Skirtingà teisiná reguliavimà lëmë ðaliø politinës ir 
teisinës tradicijos. Ðtai JAV Konstitucijoje apie teisës aktø konstitucinæ 
kontrolæ neraðoma. Ðioje ðalyje konstitucinës kontrolës funkcija buvo 
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átvirtinta ne konstitucinio sureguliavimo keliu, bet teisminiø precedentø 
pagrindu. Ið esmës doktrinà suformulavo JAV Aukðèiausiojo Teismo 
teisëjas J. Marshall’as 1803 m. garsiojoje Marbury V. Madison byloje. 
Teisëjas pareiðkë, kad bûtent teisminë valdþia turi teisæ ir privalo pasaky-
ti, kas yra ástatymas. Praëjus kuriam laikui, JAV Aukðèiausiasis Teismas 
dar grieþèiau iðreiðkë savo pozicijà. 1886 m. Norton V. Shelby County 
byloje buvo paskelbta, kad nekonstitucinis ástatymas nëra ástatymas; jis 
nesuteikia jokios teisës; jis nesuteikia jokios gynybos; jis nesukuria jokiø 
pareigø; vertinant ið teisiniø pozicijø, toks ástatymas negalioja, kaip ir 
nepriimtas ástatymas. 

Konstitucinës kontrolës europietiðkasis modelis. Ði konstitucinës 
kontrolës forma dar vadinama austriðkuoju modeliu, nes já moksliðkai 
pagrindë þymusis austras H. Kelsenas. Ðio modelio esmë yra ta, kad 
konstitucinæ kontrolæ ágyvendina ne bendrosios jurisdikcijos teismai, bet 
specialûs konstituciniai teismai (Amerikos þemyne – Kolumbija, Kosta 
Rika, Panama, Èilë; Azijoje – Irakas, Kipras, Sirija, Turkija, Pietø Korë-
ja; Afrikoje – Angola, Egiptas, Mali, Etiopija; Europoje – Austrija, Bal-
tarusija, Bulgarija, Ispanija, Italija, Jugoslavija, Latvija, Lenkija, Vengri-
ja, Vokietija, Rusija, Slovakija, Slovënija, Ukraina, Èekija) arba konsti-
tucinës tarybos (Prancûzija, Marokas, Kazachstanas). 

Konstituciniai teismai vienose ðalyse sudaro teisminës valdþios insti-
tucijø neatskiriamàjà dalá, o kitose veikia autonomiðkai. Skirtingai nuo 
amerikietiðkojo modelio, konstituciniai teismai sudaromi ne tik ið karje-
ros teisëjø, bet ir ið þymiausiø specialistø, valstybës tarnautojø, teisës 
mokslininkø. Yra ir kur kas daugiau skirtumø, kuriuos ið esmës sàlygoja 
skirtingos teisës ir kultûros tradicijos.  

Europos valstybëse konstituciniø teismø kompetencija yra skirtinga, 
taèiau yra ir tokiø konstitucinës kontrolës objektø, kuriuos galima api-
bûdinti kaip tradicinius. Tokie objektai yra: 

1. Teisës normø konstitucingumas; 
2. Ástatymø dël konstitucijos pakeitimo konstitucingumas; 
3. Teisinio reguliavimo spragø nekonstitucingumas; 
4. Tarptautinës sutartys; 
5. Teisës taikymo aktø konstitucingumas; 
6. Ginèai dël kompetencijos tarp valstybës institucijø; 
7. Ginèai dël kompetencijos tarp valstybës ir jos regionø; 
8. Þmogaus teisiø ir laisviø apsauga; 
9. Rinkimø ir referendumø teisëtumas; 

10. Pareigûnø politinës atsakomybës ir nuðalinimo nuo pareigø klau-
simai; 

11. Politiniø partijø ir politiniø susivienijimø konstitucingumas; 
12. Konstitucijos interpretavimas. 
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Konstitucinæ kontrolæ galima klasifikuoti vadovaujantis ávairiais krite-
rijais. Toks klasifikavimas padeda ne tik geriau suprasti konstitucinës 
kontrolës bûdø ir formø ávairovæ, taèiau ir ásitikinti, kad pasaulio valsty-
biø teisinëse sistemose, ágyvendinant Konstitucijos apsaugà, yra bendrø 
bruoþø ir vienijanèiø reiðkiniø. 

Pagal ágyvendinimo laikà konstitucinë kontrolë gali bûti iðankstinë 
(prevencinë) ir vëlesnioji (represyvioji). Iðankstinës kontrolës atveju 
teisës akto atitikimas konstitucijai tikrinamas dar iki ðio akto paskelbimo 
ir ásigaliojimo, t.y. iki jo promulgavimo. Iðankstinës kontrolës pavyzdys 
yra Prancûzija. Ten konstitucinæ kontrolæ ágyvendina Konstitucinë Tary-
ba. Labiau paplitusi yra vëlesnioji kontrolës rûðis, t.y. tokia kontrolë, kai 
teisës akto teisëtumas tikrinamas jam jau ásigaliojus, ypaè jeigu jis jau 
sukëlë realias teisines pasekmes. Tokia kontrolë yra JAV teisinëje siste-
moje, taip pat Europoje ir daugelyje kitø pasaulio ðaliø.  

Pagal teisinius padarinius konstitucinë kontrolë gali bûti konsultaci-
në ir sprendþianèioji. Konsultacinës kontrolës sistemai galima priskirti 
Prancûzijos Konstitucinës Tarybos ágyvendinamà konstitucinæ kontrolæ. 
Ðiai kontrolës srièiai galima priskirti ir tà, kurià ágyvendina Belgijos Ar-
bitraþo teismas. Konsultacinës kontrolës justicijos iðvada, nors ir neturi 
privalomos teisinës galios, taèiau visada yra svarbi moraliniu politiniu 
atþvilgiu ástatymø leidybos procese. 

Tose teisinëse sistemose, kuriose nusistovëjo sprendþianèioji kontro-
lë, konstitucinës kontrolës institucijos sprendimas dël teisës akto pripa-
þinimo nekonstituciniu yra privalomas visoms valstybës institucijoms ir 
pilieèiams. Toks sprendimas visada sukelia realias teisines pasekmes – 
teisës aktas ar jo dalis, formaliai nors ir nepanaikinama, taèiau uþdrau-
dþiama já toliau taikyti. 

Pagal privalomumà konstitucinë kontrolë gali bûti privalomoji ar fa-
kultatyvinë. Ðtai Prancûzijos Konstitucijoje nustatyta, kad privalomai 
turi bûti patikrintas parlamento rûmø reglamentø, taip pat ir organiðkøjø 
ástatymø konstitucingumas. Fakultatyvinæ kontrolæ gali inicijuoti tie sub-
jektai, kuriems tokia teisë yra numatyta ðalies konstitucijoje.  

Pagal formà konstitucinë kontrolë yra konkreèioji ir abstrakèioji. 
Konkreèiosios kontrolës sistemai priskirtinas amerikietiðkasis modelis. 
Jo esmë yra ta, kad teisës normos atitikimas konstitucijai vertinamas in-
dividualaus ginèo, t.y. konkreèios teisminës bylos kontekste, o konstitu-
cinës kontrolës institucijos sprendimas privalomas tik byloje dalyvaujan-
èioms ðalims. Tokia teismo pozicija tampa visuotinai privaloma ið esmës 
tik tada, kai jà patvirtina, aprobuoja aukðèiausioji teisminë institucija. Ði 
kontrolës forma yra paplitusi bendrosios teisës tradicijos arba joms arti-
mose ðalyse. 
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Konkreèioji kontrolë gali bûti dar skirstoma á dvi grupes – centrali-
zuotàjà ir decentralizuotàjà. Centralizuotosios kontrolës pagrindinis 
bruoþas yra tas, kad jà ágyvendina ðalies aukðèiausiosios teisminës insti-
tucijos – aukðèiausieji teismai, aukðèiausieji kasaciniai teismai. Ði kontro-
lë bûdinga Australijos, Indijos, Kanados, Estijos teisinëms sistemoms. 
Ðtai Estijos Respublikoje konstitucinë kontrolë pavesta Valstybës tei-
smui, kurio sudëtyje yra konstitucinës kontrolës teisminë kolegija. Ðioje 
kolegijoje dirbanèius teisëjus renka Valstybës teismo plenumas ið civili-
nës, baudþiamosios ir administracinës teisminiø kolegijø teisëjø 5 me-
tams ir ne daugiau kaip dviem kadencijoms. Konstitucinës kontrolës tei-
sminës kolegijos narius Valstybës teismo plenumui pasiûlo Valstybës 
teismo pirmininkas, kuris yra ðios kolegijos pirmininkas ir pirmininkauja 
jos posëdþiams. Konstitucinæ bylà nagrinëja ne maþiau kaip 3 teisëjai. 
Tuo atveju, kai dël priimto kolegijos sprendimo bent vienas teisëjas pa-
reiðkë atskiràjà nuomonæ, byla nagrinëjama Valstybës teismo plenume. 
Kreiptis á Valstybës teismà iðtirti teisës akto konstitucingumà gali Res-
publikos Prezidentas, Justicijos kancleris. Bendrosios jurisdikcijos tei-
smai á Valstybës teismà gali kreiptis tais atvejais, kai ástatymo atitikimo 
Konstitucijai klausimas iðkilo konkreèioje byloje ir teismas atsisakë ðá 
ástatymà taikyti. Respublikos Prezidentas á Valstybës teismà kreipiasi dël 
ástatymo konstitucingumo dar prieð já promulguojant. Justicijos kancleris 
gali kreiptis á Valstybës teismà dël tarptautiniø sutarèiø, ástatymø, vyk-
domosios valdþios ir savivaldybiø aktø atitikimo Konstitucijai. Teisës 
aktas ar jo dalis Valstybës teismo sprendimu gali bûti pripaþintas nega-
liojanèiu.  

Decentralizuotosios kontrolës esmë yra ta, kad jà vykdo visø grandþiø 
bendrosios jurisdikcijos teismai (JAV, Argentina, Meksika, Skandinavi-
jos ðalys).  

Abstrakèiosios kontrolës pavyzdþiu gali bûti visos Europos valstybës, 
kuriose konstitucinæ kontrolæ ágyvendina specializuoti konstituciniai tei-
smai. Ðiø teismø sprendimai yra privalomi ne tik byloje dalyvaujanèioms 
ðalims, bet ir visoms kitoms valstybës institucijoms (visø pirma – teisës 
normos leidëjui), pareigûnams ir pilieèiams.  

Pagal vykdymo vietà konstitucinæ kontrolæ galima apibûdinti kaip vi-
dinæ ir iðorinæ kontrolæ. Vidinæ kontrolæ visada ágyvendina ta institucija, 
kuri priima teisës aktà. Pavyzdþiu gali bûti Skandinavijos ðalys, kuriose 
konstitucinës kontrolës funkcijas atlieka patys parlamentai arba jø struk-
tûriniai padaliniai. Vidinë kontrolë ið esmës visada yra iðankstinë arba 
konsultacinë kontrolë, nes teisës akto konstitucingumo klausimas pa-
prastai iðkyla svarstant projektà parlamente. Iðvada, kurià suformuluoja 
parlamento tam tikras padalinys arba specialistai, parlamentui nëra pri-
valoma. 
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Pagal turiná konstitucinë kontrolë gali bûti formalioji ar materialioji. 
Formaliosios kontrolës esmë yra ta, kad teisës akto konstitucingumas 
tikrinamas pagal jo priëmimo tvarkà, t.y., ar nebuvo paþeistos formalio-
sios ástatymø leidybos procedûrø taisyklës. Dar vienas formaliosios kont-
rolës aspektas yra tas, ar teisës aktà priëmë ágaliota valstybës institucija. 
Materialiàja prasme tikrinant teisës akto konstitucingumà, vertinamas 
teisës akto ar konkreèios teisës normos turinys, t.y. konkreti norminë 
medþiaga.  

Pagal konstitucinës kontrolës institucijos sprendimo ásigaliojimo lai-
kà konstitucinë kontrolë gali bûti tokia, kai sprendimas galioja atgal (ex 
tunc), ir kai sprendimas galioja tik á ateitá (ex nunc). Tose teisinëse si-
stemose, kuriose konstitucinës kontrolës institucijos sprendimai galioja 
atgal, gali kilti nemaþa teisinio ir socialinio pobûdþio problemø. Reikalo 
esmë yra ta, kad ðiuo atveju teisës norma, kuri yra pripaþinta prieðtarau-
janèia konstitucijai, netenka galios nuo jos priëmimo. Tokiu atveju ir 
teisinës pasekmës, kurios atsirado galiojant ðiai normai, turëtø bûti pri-
paþintos niekinëmis. Siekiant iðvengti tokiø teisiniø situacijø, konstituci-
niams teismams yra suteikta galimybë patiems nustatyti savo sprendimø 
ásigaliojimo laikà. Tuo atveju, kai konstitucinës kontrolës institucijos 
sprendimas galioja tik á ateitá, iðvengiama itin represyvaus ásikiðimo á jau 
susiformavusius teisinius santykius.  

Pagal tai, kas vykdo konstitucinæ kontrolæ, ji galëtø bûti diferencijuo-
jama taip pat á kelias grupes. Bendrosios teisës tradicijos ðalyse konstitu-
cinæ kontrolæ ágyvendina bendrosios jurisdikcijos teismai, o daugelyje 
Europos ðaliø – specializuoti konstituciniai teismai (konstitucinë justici-
ja). Prancûzijoje, Alþyre, Kazachstane ðià funkcijà atlieka konstitucinës 
tarybos, kurias kai kurie mokslininkai apibûdina kaip kvaziteismines 
institucijas.  

Daugelis mokslininkø iðskiria politinæ konstitucinæ kontrolæ, kurià 
vykdo valstybës vadovai, parlamentai, vyriausybës (Prancûzija iki 1958 
m., Ðvedija).  

Kalbant apie visas minëtas konstitucinës kontrolës rûðis, bûtina pa-
brëþti vienà esminæ aplinkybæ – ðiuolaikinio pasaulio valstybiø teisinëse 
sistemose retai kur galima sutikti grieþtai apibrëþtà vienà konstitucinës 
kontrolës rûðá ar formà. Europos valstybiø konstituciniø teismø veikloje 
naudojama ne tik abstrakti kontrolës forma, bet ir konkreti. Daug kur 
derinama formalioji ir materialioji, privalomoji ir fakultatyvinë, vidinë ir 
iðorinë konstitucinës kontrolës formos. Tai yra labai akivaizdi konstituci-
nës kontrolës sistemos raidos tendencija. 
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1.3. Konstitucinës kontrolës politinës ir teisinës prielaidos tarpukario  
       Lietuvos Respublikos teisinëje sistemoje 
 
1.3.1. Prielaidų atsirasti konstitucinei kontrolei tarpukario  
          Lietuvos teisinėje sistemoje klausimas 

 
Konstitucinës kontrolës mokslinæ doktrinà tarpukario Lietuvos teisës 

moksle kryptingai grindë prof. M. Römeris. Jo veikaluose Konstitucijos 
apsaugos bûtinumas pagrástas ir teoriðkai, ir jau tuo metu lyginamojoje 
konstitucinëje teisëje þinomø konstituciniø reiðkiniø analize1. Galima 
sakyti, kad prof. M. Römerio mokslinës paþiûros ið esmës sutapo su þy-
miojo austrø mokslininko H. Kelseno konstitucinës kontrolës koncepci-
ja. Iðskirtinai paþymëtina tai, kad prof. M. Römeris savo modeliuotà 
konstitucinës kontrolës mokslinæ konstrukcijà siekë ágyvendinti praktinë-
je veikloje dirbdamas Vyriausiojo Tribunolo teisëju, Valstybës Tarybos 
nariu, taip pat dalyvaudamas rengiant teisës aktø projektus.  

Iðskirdamas konstitucinæ kontrolæ kaip vienà svarbiausiø konstituci-
nës teisës mokslo problemø, prof. M. Römeris átikinamai argumentavo, 
kad tik konstitucinis teismas Europoje ásitvirtinusioje teisinëje tradicijoje 
gali laiduoti konstitucijos virðenybæ ir jos laikymosi kontrolæ. Jo nuomo-
ne, nei politinës, nei administracinës, nei baudþiamosios, taip pat ir civi-
linës sankcijos parlamentams ar jø nariams negali uþtikrinti besàlygiðkos 
konstitucijos normø kontrolës. Mokslininkas taip pat skeptiðkai vertino ir 
bendrosios jurisdikcijos teismø galimybes kontroliuoti parlamentø prii-
mamø teisës aktø konstitucingumà. 

Atsakant á klausimà, ar buvo prielaidø atsirasti konstitucinei kontro-
lei tarpukario Lietuvos teisinëje sistemoje, bûtina nagrinëti daugelá to 
meto konstituciniø reiðkiniø, visø pirma laikinàsias ir nuolatines Lietuvos 
konstitucijas. Toks nagrinëjimas patvirtintø iðvadà apie tai, kad laikino-
siose konstitucijose – 1918 m. lapkrièio 2 d. Lietuvos Valstybës Laikino-
sios Konstitucijos pamatiniuose dësniuose, 1919 m. balandþio 4 d. Lietu-
vos Valstybës Laikinosios Konstitucijos pamatiniuose dësniuose, taip pat 
ir 1920 m. birþelio 10 d. Laikinojoje Lietuvos Valstybës Konstitucijoje 
nebuvo átvirtintos konstitucinës kontrolës konstitucinës prielaidos. Tokià 
situacijà sàlygojo daugelis objektyviø aplinkybiø ir visø pirma ta, kad lai-
kinøjø konstituciniø aktø galiojimo laikotarpiu konstitucinë kontrolë 
neiðvengiamai bûtø susidûrusi su konstituciniø nuostatø nuolatine kaita. 
Tai dezorganizuotø tokià kontrolæ, ji bûtø buvusi ne tik neveiksminga, 

                                            
1 Römeris M. Konstitucinës ir teismo teisës pasieniuose. Vilnius, Pozicija, 1994; Römeris 

M. Administracinis teismas. Kaunas, Valstybës spaustuvë, 1928; Römeris M. Ástatymø kons-
titucingumas // Teisë. 1925, sausis–birþelis. Nr. 7.  
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bet apskritai nepajëgi stebëti konstituciniø ir paprastøjø ástatymø normø 
sàveikos konfliktø. Kita vertus, ðià situacijà vertinant per þmogaus teisiø 
ir laisviø gynimo prizmæ, taip pat bûtø prieita prie iðvados, kad ir ðia pra-
sme konstitucinë kontrolë tuo metu dar buvo nepasiekiama. Reikalas 
tas, kad tuo metu galiojusi teisës sistema ið esmës buvo nesuderinta su 
konstitucinëmis normomis. Galima sakyti, kad tai buvo ne tik skirtingos 
sistemos, taèiau daugeliu aspektø viena kitai prieðtaraujanèios. Pirmøjø 
konstitucijø kûrëjai ir leidëjai, konstitucionalizuodami ástatymø leidimo 
pagrindines taisykles, vykdomosios valdþios statusà, neformulavo konsti-
tuciniø nuostatø apie teismus. Taigi minëtà laikotarpá galima apibûdinti 
tik kaip pirmuosius siekius konstitucinëse normose apibrëþti Lietuvos 
visuomenës ir valstybës konstitucinës raidos artimiausias gaires. Tokioje 
socialinëje ir teisinëje tikrovëje konstitucinë kontrolë negalëjo egzistuoti.  

Kiek kitaip reikëtø vertinti konstitucinës kontrolës prielaidas nuolati-
niø (1922, 1928, 1938 metø) konstitucijø kontekste. Ðiuo atþvilgiu princi-
pinë norma buvo suformuluota 1922 metø Konstitucijos 3 str. Jame buvo 
paskelbta: „Lietuvos valstybëje neturi galios joks ástatymas, prieðingas 
Konstitucijai”. Reikia atkreipti dëmesá á tai, kad ði norma konstituciniø 
normø sistemoje yra treèioji. Prieð jà yra tik du kiti straipsniai. Pirmaja-
me straipsnyje raðoma: „Lietuvos Valstybë yra nepriklausoma demokra-
tinë Respublika. Suvereninë Valstybës valdþia priklauso Tautai”. Antra-
jame straipsnyje buvo átvirtintas valdþiø padalijimo principas: „Valstybës 
Valdþià vykdo Seimas, Vyriausybë ir Teismas”. Atsiþvelgiant á toká kons-
tituciniø normø iðdëstymà, galima tvirtinti, kad ástatymø teisëtumo prin-
cipas buvo pripaþintas bene svarbiausiu visuomenës ir valstybës organi-
zavimo dësniu. Konstitucijoje átvirtinus valdþiø padalijimà ir pripaþinus 
teismà savarankiðka valstybës valdþios dalimi, ðis principas ágijo ypatingà 
reikðmæ. Visø pirma tai reiðkë imperatyvø nurodymà Seimui neleisti to-
kiø ástatymø, kurie prieðtarauja Konstitucijai. Kita vertus, tai buvo direk-
tyva valstybës institucijoms, dalyvaujanèioms rengiant ástatymus, vado-
vautis ðia esmine konstitucine nuostata. Be to, reikia turëti galvoje Kons-
titucijos normà (106 str.), kad buvusieji ástatymai galioja tiek, kiek jie 
neprieðtarauja Konstitucijai. 

1922 m. Konstitucijos nuostata, kad neturi galios joks ástatymas, 
prieðtaraujantis Konstitucijai, buvo vertinamas ávairiai. Vieni mokslinin-
kai teigë, kad ði nuostata sudarë prielaidas bendrosios jurisdikcijos tei-
smams tikrinti ástatymø „legalumà”2, o kiti tvirtino, kad Lietuvos teisinë-
je sistemoje nebuvo jokiø galimybiø iðspræsti abejones ar ginèà dël Seimo 
priim-

                                            
2 Račkauskas K. Lietuvos konstitucinës teisës klausimais. New York, Tëvø Pranciðkonø 

spaustuvë, 1967. P. 64. 
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to ástatymo konstitucingumo3.  
Apibendrinant galima sakyti, kad 1922 m. Konstitucijoje nors ir buvo 

átvirtintas ástatymø konstitucingumo principas, taèiau organizacinës 
struktûros, institucijos, kuri galëtø spræsti ðiuos klausimus, nebuvo. Todël 
ir minëtà konstituciná principà ágyvendinti ið esmës buvo palikta Seimo 
nuoþiûra. Taèiau negalima neatkreipti dëmesio á tai, kad ði problema, 
svarstant Konstitucijos projektà, buvo þinoma. Tiesa, ypatingos polemi-
kos Steigiamajame Seime ðiuo klausimu nebuvo, taèiau jis buvo nagrinë-
jamas, kai reikëjo suformuluoti minëtà Konstitucijos nuostatà. Apie ðià 
problemà buvo uþsiminta pateikiant Konstitucijos projektà 1922 m. vasa-
rio 24 d.4 Svarstant konstitucijos projektà, 1922 m. kovo 2 d. vël buvo 
minimas tokios konstitucinës nuostatos bûtinumas. Vienas ið argumentø 
buvo ðis – ástatymø konstitucingumo principas garantuoja visø pilieèiø 
lygybæ. Platesnë diskusija dël ðios problemos kilo 1922 m. kovo 8 d., kai 
prasidëjo antrasis Konstitucijos projekto svarstymas. Referentas Antanas 
Tumënas, pagrásdamas ástatymø konstitucingumo principo átvirtinimo 
bûtinumà, kalbëjo, kad tuo siekiama iðvengti padëties, kai ástatymai gali 
panaikinti paèià Konstitucijà. Steigiamojo Seimo narys socialdemokratas 
Kazimieras Venslauskis, ið esmës pritardamas idëjai, iðkëlë ðio principo 
ágyvendinimo organizacinës formos ir sankcijos problemà. Jo nuomone, 
vien tik principo deklaravimas neuþtikrina prielaidø uþkirsti kelià ne-
konstituciniams ástatymams. Zigmas Starkus, sutikdamas, kad ði proble-
ma yra labai aktuali, siûlë gràþinti klausimà toliau svarstyti komisijai; ji 
pasiûlys, kuris teismas galëtø vertinti ástatymo konstitucingumà. Seimo 
narys K. Venslauskis ástatymø konstitucingumo problemà laikë labai rim-
ta ir todël atkakliai reikalavo sukurti konkreèias konstitucines procedû-
ras ðiam klausimui spræsti5. Krikðèionys demokratai manë kitaip. Jø at-
stovas Vytautas Bièiûnas manë, kad ðià problemà iðspræs pats gyvenimas. 
Senøjø ástatymø konstitucingumà gali ávertinti bet kuris teismas nagrinë-
damas bylas ir aiðkindamasis konstitucijos ir ástatymo turiná. Jis teigë: 
„(...) jeigu eisime ir ieðkosime kontrolës organo, tai èia gali bûti kontro-
lës organas tiktai vienas bûtent tø visø ástatymø leidëjø sàþinë”6. 

Ið esmës tai buvo vienintelë diskusija dël ástatymø konstitucingumo 
problemos sprendimo Konstitucijoje. Vëliau, svarstant Konstitucijos pro-
jektà, ðià problemà uþgoþë kitos, pvz.: dël Respublikos Prezidento kons-

                                            
3 Laučka J. B. 1922 m. Konstitucijos kilmë ir pagrindiniai principai. Lietuvos katalikø 

mokslo akademija. Suvaþiavimo darbai. T. XII. Roma, 1987. P. 86; Raulinaitis P. V. Parla-
mentarizmas. Istoriniai-teoretiniai parlamentinës tvarkos bruoþai. Klaipëda, Lituania, 1925. 
P. 69–70; Šidlauskas K. Netolimos praeities patyrimas. Mûsø kelias. Dillingen D. Vokietija, 
1948 m. liepos 28 d. 

4 Steigiamojo Seimo darbai. 1922 m. vasario 24 d. I sesijos 176 posëdis. P. 74. 
5 Steigiamojo Seimo darbai. 1922 m. kovo 8 d. I sesijos 180 posëdis. P. 65. 
6 Steigiamojo Seimo darbai. 1922 m. kovo 8 d. I sesijos 180 posëdis. P. 65. 
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titucinio statuso, mirties bausmës klausimo ir kt. Liko neágyvendintas ir 
Lietuvos teisininkø draugijos pasiûlymas átvirtinti Konstitucijoje teismø 
prerogatyvà tikrinti ástatymø konstitucingumà. Ðis pasiûlymas buvo su-
formuluotas Teisininkø draugijos parengto Konstitucijos skyriaus dël 
teismø projekte. Èia buvo siûloma taip iðdëstyti ðià nuostatà: „Teismas 
sprendþia ástatymais Lietuvos Respublikos vardu. Teismas aiðkina ásta-
tymus ir þiûri ástatymø konstitucingumo ir administracijos ásakymø teisë-
tumo”7.  

Steigiamojo Seimo daugumai buvo nepriimtinas teismø dalyvavimas 
vertinant, ar ástatymø leidëjas nepaþeidë Konstitucijos. Konstitucijos 
projekto rengëjø neigiamà pozicijà ðiuo atþvilgiu patvirtina ir tai, kad 
viename ið Konstitucijos projektø buvo suformuluota dar kategoriðkesnë 
nuostata. Joje buvo teigiama: „Teismas nesvarsto atitinkamai iðleistø ir 
paskelbtø ástatymø teisëtumo”8. Galutinëje Konstitucijos projekto re-
dakcijoje ðios normos neliko. 

Galima apibûdinti, kad 1922 m. Konstitucijoje buvo suformuluota te-
orinë konstrukcija, kuri ið esmës galëjo bûti pagrindas konstitucinei justi-
cijai atsirasti. Ástatymø konstitucingumo principo átvirtinimas Konstituci-
joje reiðkë, jog konstitucinio teisëtumo doktrina buvo pripaþinta kaip 
vienas svarbiausiø visuomenës ir valstybës raidos dësniø, taèiau be spe-
cialaus teisinio reguliavimo tokia funkcija liko tik demokratinë abstrakci-
ja.  

Po 1926 m. gruodþio 16 d. perversmo formaliai liko galioti 1922 m. 
Lietuvos Valstybës Konstitucija, taèiau ji ið esmës buvo svetimkûnis tai 
politinei sistemai, kuri faktiðkai ásitvirtino. 1927 m. balandþio 12 d. buvo 
paleistas Seimas, todël nebeliko ir ástatymø leidëjo, kurio statusas buvo 
átvirtintas Konstitucijoje. 1928 m. geguþës 15 d. buvo paskelbta naujoji 
Lietuvos Valstybës Konstitucija. Konstitucingumo problemos kontekste 
nieko naujo neávyko – Konstitucijos 3 str. buvo deklaruojama, kad Lietu-
vos Valstybëje neturi galios joks ástatymas, prieðingas Konstitucijai. 
Teisminës valdþios konstitucinis statusas nebuvo pakeistas, taèiau atsisa-
kyta konstitucinës nuostatos, kad teismas sprendþia administracijos ása-
kymø teisëtumà. Konstitucijoje buvo átvirtinta svarbi naujovë – 54 str. 
nustatyta: „Ástatymams tvarkyti ir jø sumanymams ruoðti bei svarstyti 
steigiama Valstybës Taryba. Jos sudëtá, teises ir pareigas nustato atskiras 
ástatymas”.  

1938 m. Konstitucijoje esminiø pokyèiø, sprendþiant ástatymø konsti-
tucingumo klausimà, neávyko. Ástatymø atitikimo Konstitucijai principas, 
kuris 1922 m. ir 1928 m. Konstitucijose buvo átvirtintas treèiuosiuose 
straipsniuose, buvo nukeltas á Konstitucijos skyriø, kuriame buvo regla-

                                            
7 Teisë. 1922 m. sausis–kovas. Nr. 1. P. 51, 52. 
8 Steigiamojo Seimo darbai. 1922 m. balandþio 5 d. I sesijos 193 posëdis. P. 38. 
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mentuojamas ástatymø leidimas. Tai nebuvo neapgalvotas Konstitucijos 
teksto koregavimas. Jis, savaime aiðku, buvo susijæs su politinio akcento 
pakeitimu. Minëto principo vieta skyriuje „Bendrieji dësniai” reiðkë, kad 
ástatymø teisëtumo nuostata apima visas visuomenës ir valstybës gyveni-
mo sritis. Perkëlus ðá principà á skirsná, kuriame reglamentuojami ástaty-
mø leidimo klausimai, jis ágijo siauresnæ politinæ teisinæ prasmæ – buvo 
taikomas ástatymams. Atsiþvelgiant á konstitucinës sistemos konstrukcijà, 
galima daryti iðvadà, kad 1938 m. Konstitucija ir joje uþprogramuota tei-
sinë sistema buvo nepalanki ástatymø konstitucinei kontrolei institucio-
nalizuoti.  

Tarpukario Lietuvos teisinës sistemos analizë konstitucinës kontrolës 
kontekste bûtø nevisapusë nepaminëjus svarbiausiø teisiniø reiðkiniø, 
kurie ir dabar leidþia teigti, kad teisës aktø teisëtumo klausimas buvo 
gyvastingas jau tuo metu. 
 
1.3.2. Valstybės Taryba 

 
Ði valstybës institucija buvo átvirtinta 1928 m. geguþës 15 d. Lietuvos 

Valstybës Konstitucijoje. Konstitucijos 54 str. buvo nurodyta: „Ástaty-
mams tvarkyti ir jø sumanymams ruoðti bei svarstyti steigiama Valstybës 
Taryba. Jos sudëtá, teises ir pareigas nustato atskiras ástatymas”.  

Valstybës Taryba buvo numatyta Konstitucijos skyriuje „Vyriausybë”, 
todël darytina prielaida, kad ðià institucijà Konstitucijos leidëjas konsta-
tavo kaip valstybës vykdomosios valdþios dalá. Prieðingà iðvadà daryti 
nëra jokiø konstituciniø prielaidø, nes Valstybës Tarybos ágaliojimø turi-
nys neprimena nei ástatymø leidëjo, nei teismo konstituciniø funkcijø.  

Valstybës Tarybos ástatymas buvo paskelbtas 1928 m. geguþës 21 d., 
t.y. netrukus po to, kai buvo priimta Konstitucija. Kai kuriø mokslininkø 
nuomone, toká greità Valstybës Tarybos ástatymo priëmimà ir paèios ins-
titucijos ákûrimà sàlygojo ta aplinkybë, jog valstybës konstitucinëje siste-
moje neveikë parlamentas, todël buvo bûtina nedelsiant sukurti instituci-
jà, kuri rûpintøsi teisës aktø projektø rengimu. Valstybës Tarybos pirmi-
ninkà, jo pavaduotojà ir kitus narius skyrë ir atleido Respublikos Prezi-
dentas. Valstybës Tarybai buvo suteikti kai kurie tarpþinybiniai ágalioji-
mai – ji turëjo teisæ gauti ið ministerijø ir jø prieþiûroje esamø ástaigø 
dokumentus ir informacijà, kuri reikalinga svarstomais klausimais.  

Ástatyme buvo suformuluoti konkretûs Valstybës Tarybos ágaliojimai, 
kuriø visuma dar labiau sustiprino jos konstituciná statusà. Pagal ástatyme 
átvirtintà kompetencijà Valstybës Tarybos ágaliojimus galima skirstyti á 
kelias grupes. 

Pirmà grupæ sudarë tie ágaliojimai, kurie buvo susijæ su teisës aktø 
projektø rengimu, taip pat su teisës aktø kodifikavimo darbais. Ágyven-
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dindama ðià funkcijà, Valstybës Taryba turëjo plaèius ágaliojimus. Ji turë-
jo organizuoti ir atlikti teisës aktø kodifikavimo darbus. Ði institucija ne 
tik vykdë Vyriausybës pavedimus dël tam tikrø aktø projektø rengimo, 
taèiau galëjo ir savo iniciatyva juos rengti ir teikti Vyriausybei. Atlikdama 
teisës aktø sisteminimà ir kodifikavimà bei pastebëjusi teisës sistemos 
trûkumus, Valstybës Taryba galëjo kelti klausimà dël bûtinumo rengti 
naujus ástatymus, taip pat papildyti ir pakeisti galiojanèiuosius. Valstybës 
Taryba ágyvendino ir ekspertines teisës aktø turinio vertinimo funkcijas – 
ji svarstë ir teikë iðvadas dël tø projektø, kuriuos jai pateikdavo Vyriau-
sybë. Savo veiklos laikotarpiu Valstybës Taryba parengë daug svarbiø 
teisës aktø projektø. Buvo pradëti rengti Baudþiamojo, Civilinio kodeksø 
projektai bei kiti svarbiausi aktai.  

Antros ágaliojimø grupës turiná sudarë Valstybës Tarybos priedermë 
vertinti, ar vykdomosios valdþios institucijø aktai – ásakymai, taisyklës ir 
instrukcijos – atitinka ástatymus. Pastebëjusi neatitikimus, Valstybës Ta-
ryba apie tai turëjo praneðti Vyriausybei ar atitinkamai ministrui. Bûtent 
ði Valstybës Tarybos funkcija, daugelio teisininkø nuomone, ir ðiuo metu 
vertinama kaip administracinio teismo uþuomazga. Su tokiu vertinimu 
nesutiko prof. M. Römeris ir buvæs Valstybës Tarybos pirmininkas B. 
Masiulis. Jie manë, kad Valstybës Taryba buvo institucija, kuri teikë tik 
patarimus vykdomajai valdþiai. Pritariant pastarajai nuomonei, verta 
atkreipti dëmesá á tai, kad rengiant Valstybës Tarybos statutà, prof. M. 
Römeris siûlë átvirtinti asmenø teisæ kreiptis á Valstybës Tarybà tais atve-
jais, kai vykdomosios valdþios aktais buvo paþeistos jø teisës. Toks skun-
das turëjo bûti nagrinëjamas civilinio proceso tvarka. Taèiau tokiam pa-
siûlymui Valstybës Tarybos nariø dauguma nepritarë.  

Nors Valstybës Taryba galëjo ir savo iniciatyva kelti klausimà dël vyk-
domosios valdþios akto suderinamumo su ástatymais, taèiau daugeliu 
atvejø ji tyrimà atlikdavo pagal Valstybës kontrolieriaus ar ministrø krei-
pimàsi. Priimtais nutarimais, kuriuos buvo áprasta vadinti „nuomonë-
mis”, Valstybës Taryba aiðkino konstitucines normas, valstybinius mo-
kesèius, valstybës kontrolës funkcijas, þemës reformos ástatymà, tarptau-
tinës teisës normas ir kitus teisës aktus. Nors ðios „nuomonës” neturëjo 
imperatyvios galios, taèiau á jas bûdavo atsiþvelgiama, o ðiuo metu jos 
reikðmingos kaip dokumentai, ið kuriø galima visapusiðkiau paþinti to 
meto Lietuvos teisæ. 

Treèia funkcija, kurià vykdë Valstybës Taryba, buvo susijusi su Res-
publikos Prezidento reikalavimu Valstybës Tarybai pateikti nuomonæ su 
paaiðkinimais dël Vyriausybës teisës aktø ar ástatymø. Informacijos apie 
ðià Valstybës Tarybos veiklos sritá neiðliko, taèiau galima daryti prielaidà, 
kad, reikðdama nuomonæ dël minëtø teisës aktø, Taryba galëjo formu-
luoti iðvadas ir dël ðiø aktø suderinamumo su Konstitucija.  
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1.3.3. Klaipėdos krašto statutinis teismas  

 
Ðá originalø tarpukario Lietuvos teisinës sistemos reiðkiná sàlygojo 

Klaipëdos kraðto konvencijos, kurià 1924 m. geguþës 8 d. Paryþiuje pasi-
raðë Lietuvos, Didþiosios Britanijos, Prancûzijos, Italijos ir Japonijos 
atstovai, ágyvendinimo problemos. Konvencijoje suformuluotø teisës 
normø prieðtaringumas, teisinio reguliavimo spragos sudarë prielaidas ir 
Klaipëdos kraðto seimeliui, ir direktorijai ignoruoti suverenias Lietuvos 
teises Klaipëdos kraðto atþvilgiu. Sudëtinga buvo ir vidaus politinë situa-
cija Klaipëdos kraðte, nes Lietuvos valdþios ðiek tiek valingesnis veiksmas 
Konvencijai ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai ágyvendinti, Lietuvos 
suverenitetui uþtikrinti kraðte sukeldavo didelá provokiðkøjø organizacijø 
pasiprieðinimà. Tokioje politiniu ir teisiniu poþiûriu sudëtingoje situaci-
joje brendo Statutinio Teismo idëja. Ieðkant teisiniø galimybiø konflik-
tams spræsti, buvo svarstomi ávairûs jø sprendimo bûdai, o tarp jø ir Kon-
stitucinio Teismo ásteigimas.  

Klaipëdos kraðto Statutinio Teismo ástatymas buvo paskelbtas 1935 
m. kovo 13 d. Organizacine prasme Teismas turëjo bûti sudëtinë Vyriau-
siojo Tribunolo dalis. Taèiau Teismo jurisprudencija buvo atskirta nuo 
Vyriausiojo Tribunolo jurisprudencijos – Teismo sprendimai turëjo bûti 
skelbiami jo vardu, buvo nustatyta specifinë sprendimø teisinë galia bei 
originalus jø vykdymo teisinis bûdas.  

Statutinio Teismo teisëjus skyrë Respublikos Prezidentas teisingumo 
ministro teikimu septyneriems metams. Visi teisëjai, prieð pradëdami eiti 
pareigas, turëjo prisiekti vieðame Vyriausiojo Tribunolo posëdyje. Pa-
renkant teisëjus, buvo atsiþvelgiama á numatytus reikalavimus bendrosios 
kompetencijos teismø teisëjams. Be to, turëjo bûti atsiþvelgiama á kandi-
datø kvalifikacijà vieðosios teisës srityje. Statutinio Teismo teisëjui buvo 
draudþiama dirbti kità darbà valstybës ar savivaldybiø institucijose. Dël 
teisëjø darbo buvo numatytos kelios iðimtys – Statutinio Teismo teisëjas 
galëjo taip pat bûti Valstybës Tarybos nariu, teisëju kituose teismuose, 
bûti aukðtosios mokyklos dëstytoju. 1935 m. spalio 24 d. Statutinio Tei-
smo teisëjais buvo paskirti Valstybës Tarybos vicepirmininkas B. Maþu-
lis, Valstybës Tarybos narys Z. Starkus, Vyriausiojo Tribunolo narys B. 
Bruzdeilynas ir Kauno Vytauto Didþiojo universiteto docentas D. Kri-
vickas. 

Statutinio Teismo statuso vertinimà ið esmës sàlygoja ástatyme nusta-
tyta jo kompetencija. Statutinio Teismo ástatymo 13 str. buvo numatyta, 
kokias bylas nagrinëjo ði institucija: dël Respublikos ástatymo prieðtara-
vimo Klaipëdos kraðto statutui; dël Klaipëdos kraðto ástatymo prieðtara-
vimo Klaipëdos kraðto statutui; dël Respublikos administracijos organo 
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administracinio akto prieðtaravimo Klaipëdos kraðto statutui; dël Klai-
pëdos kraðto gubernatoriaus akto prieðtaravimo Klaipëdos kraðto statu-
tui; dël Klaipëdos kraðto administracijos institucijos administracinio akto 
prieðtaravimo Klaipëdos kraðto statutui; dël Klaipëdos kraðto seimelio 
neástatyminio akto prieðtaravimo Klaipëdos kraðto statutui.  

Atsiþvelgiant á Statutinio Teismo ástatyme suformuluotus Statutinio 
teismo ágaliojimus, galima daryti kai kurias bendresnio pobûdþio iðvadas 
dël ðio Teismo teisinio statuso: 

1) pagal bylose nagrinëjamus ginèo objektus Statutinio Teismo ágalio-
jimus galima suskirstyti á dvi grupes. Pirmà grupæ sudaro Lietuvos Res-
publikos ástatymø ir administraciniø teisës aktø teisëtumo tikrinimo (ati-
tikimo Statutui) klausimai. Antrà ágaliojimø grupæ apibûdina Klaipëdos 
kraðto institucijø teisës aktø teisëtumo tikrinimas (Seimelio priimti ásta-
tymai ir kiti teisës aktai, Klaipëdos kraðto administraciniø institucijø ak-
tai, Klaipëdos kraðto gubernatoriaus teisës aktai). Taigi Statutinis Tei-
smas turëjo uþtikrinti ne tik Klaipëdos kraðto institucijø priimtø teisës 
aktø atitikimà Statutui, bet ir Lietuvos teisës aktø atitikimà Statutui; 

2) Statutinio Teismo ágaliojimø problema buvo tiesiogiai susijusi su 
Teismo sprendimø pasekmëmis. Statutinio Teismo ástatymo 29 str. buvo 
nurodyta: „Statutinis Teismas, radæs, kad aktas, nurodytas 13 str. 3, 4, 5 
ar 6 p., prieðtarauja Klaipëdos kraðto Statutui, nusprendþia tà aktà pa-
naikinti”. Remiantis ðia teisës norma, galima daryti iðvadà, kad Statutinis 
Teismas galëjo panaikinti tik Klaipëdos kraðto gubernatoriaus aktà, 
Klaipëdos kraðto administracijos institucijos administraciná aktà, taip 
pat Klaipëdos kraðto seimelio neástatyminá aktà. Taigi akivaizdu, kad 
Statutinis Teismas negalëjo panaikinti Lietuvos Respublikos ástatymo ir 
Klaipëdos kraðto ástatymo. Ið kitø ástatyme suformuluotø normø galima 
daryti iðvadà, kad pastaruosius teisës aktus Statutinis Teismas galëjo tik 
pripaþinti prieðtaraujanèiais Klaipëdos kraðto statutui, taèiau panaikinti 
jø negalëjo. 

Statutinio ástatymo 14 str. buvo sakoma: „Ligi Statutinis Teismas nëra 
nusprendæs pripaþinti Respublikos ástatymà arba Klaipëdos kraðto ásta-
tymà prieðtaraujant Klaipëdos kraðto statutui, joks teismas negali netai-
kyti Respublikos ástatymo arba Klaipëdos kraðto ástatymo, tardamas, kad 
jis prieðtarauja Klaipëdos kraðto statutui”. Remiantis ðia norma, darytina 
prielaida, kad Statutiniam Teismui pripaþinus, jog Lietuvos ástatymas ar 
Klaipëdos kraðto ástatymas prieðtarauja Statutui, jis nebuvo naikinamas, 
taèiau bendrosios jurisdikcijos teismas jo galëjo netaikyti konkreèiose 
bylose.  

Statutinio Teismo ástatyme buvo iðspræsti ir kiti Statutinio Teismo 
veiklos teisinio reguliavimo aspektai: buvo numatyta, kurie pareigûnai 
galëjo inicijuoti bylos nagrinëjimà Statutiniame Teisme (direktorijos 
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pirmininkas, gubernatorius, teisingumo ministras); buvo numatyta gali-
mybë sustabdyti teisës akto (iðskyrus ástatymo) veikimà; suformuluotos 
pagrindinës bylos nagrinëjimo proceso taisyklës (papildomas taisykles 
galëjo nustatyti Statutinis Teismas); nustatyta Statutinio Teismo preroga-
tyva aiðkinti savo sprendimà. 

Atsiþvelgiant á Statutinio Teismo statuso teisinius bruoþus, galima da-
ryti kai kurias apibendrinanèias iðvadas: 1) Statutinio Teismo ásteigimas 
rodë nuoseklø Lietuvos siekimà integruoti Klaipëdos kraðtà á Lietuvos 
politinæ ir teisinæ erdvæ, uþtikrinti Lietuvos Konstitucijos veikimà Klai-
pëdos kraðte; 2) Klaipëdos kraðto Statutinio Teismo teisinis statusas bu-
vo visiðkai priartëjæs prie tuo metu jau plaèiai þinomos konstitucinës 
kontrolës doktrinos (tuo metu jau veikë Austrijos, Èekijos ir Ispanijos 
konstituciniai teismai); 3) atkreiptinas dëmesys á tai, kad teisës aktø tei-
sëtumui tikrinti buvo sudaryta speciali valstybës institucija – Statutinis 
Teismas, kuris rodë siekimà tokio pobûdþio funkcijà pavesti ne bendro-
sios jurisdikcijos teismams, bet atskirai specializuotai institucijai.  
 
 
1.3.4. Lietuvos Vyriausiasis Tribunolas  
 

Nors tarpukario Lietuvos teisinëje sistemoje ir nebuvo sukurta kons-
titucinës kontrolës teisinio mechanizmo, taèiau Konstitucijos taikymo, 
taip pat ir aiðkinimo, problema buvo labai aktuali. Ðios problemos aktua-
lumà lëmë keletas faktoriø. Viena vertus, to meto Lietuvos teisës teorijo-
je ir praktikoje nebuvo susiklosèiusi Konstitucijos tiesioginio taikymo 
koncepcija. Kita vertus, Konstitucijos, jos nuostatø aiðkinimo aktualijas 
sàlygojo konstitucijø raidos problemos – naujø konstituciniø aktø prië-
mimas, o konstitucinio reguliavimo pertrûkiai sudarë prielaidas ávairioms 
ir prieðtaringoms konstituciniø nuostatø interpretacijoms. Bûtø klaidinga 
nepastebëti ir galiojusios teisës sistemos vidiniø prieðtaravimø – ávairiø 
teisës sistemø egzistavimas buvo ta teisinë tikrovë, kurios nebuvo galima 
ignoruoti aiðkinant Konstitucijos normø turiná, jø tarpusavio ryðá.  

Pagal 1933 m. Teismø santvarkos ástatymà teisës klausimus galëjo aið-
kinti tik Vyriausiasis Tribunolas savo visuotiniame susirinkime. Inicijuoti 
toká aiðkinimà galëjo teisingumo ministras, taip pat Vyriausiojo Tribuno-
lo teisianèioji sudëtis. Ástatyme nebuvo nurodyta, kad ðie iðaiðkinimai 
turi privalomàjà galià, taèiau buvo pasakyta: „(...) aiðkinimai skelbiami, 
kad tie klausimai galëtø bûti teismø vienodai sprendþiami”.  

Remiantis ðiomis ástatymo normomis, Tribunolas, vykdydamas kasa-
cinio teismo funkcijas, konkreèiose teisminëse bylose aiðkino ne tik ben-
druosius teisës, bet ir konkreèius konstituciniø normø taikymo klausi-
mus, pvz.: Konstitucijos tiesioginio taikymo problemà, kuri yra aktuali ir 
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ðiuolaikinëje Lietuvos teisinëje sistemoje. Galima paminëti kai kuriuos 
Tribunolo aiðkinimus. Ðtai 1922 m. Konstitucijos 68 str. buvo nustatyta, 
kad „Teismas sprendþia administracijos ástatymø teisëtumà”. Vieni tei-
smai ir mokslininkai teigë, kad tai yra tiesioginio taikymo norma, kiti 
tvirtino atvirkðèiai. 1923 m. vasario 1 d. ir geguþës 23 d. sprendimuose 
Tribunolas konstatavo: „(...) Konstitucijos 68 str. paveda teismui spræsti 
administracijos ástatymø teisëtumà, bet tos paèios Konstitucijos 66 str. 
sako, kad teismø organizacijà, kompetencijà ir jurisdikcijà nustato ásta-
tymas. Mûsø laikinieji teismø sutvarkymo ir kiti tam tikri ástatymai, kurie 
lieèia teismø organizacijà, kompetencijà ir jurisdikcijà, nenurodo jokios 
ypatingos administracijos ástatymø apskundimo tvarkos, ir todël, kolei 
tam tikras teismø sutvarkymo ástatymas nustatys tvarkà, kuria ðiam ar 
kitam organui gali patekti ypatingos bylos dël kalbamojo 68 str. dalyko, 
todël ðio straipsnio taisyklë tegali bûti teismø taikoma sprendþiant paves-
tas jiems bendra tvarka bylas, kai jose iðkyla kurio nors administracijos 
ástatymo teisëtumo klausimas; kolei nëra ástatymo, nustatanèio ypatingà 
tvarkà 68 str. vykdyti, tolei nei apygardos teismas, nei Vyriausiasis Tri-
bunolas, nei kuris kitas teismo organas negali savo nuoþiûra imtis funkci-
jos, kuri nëra jam, tam tikram teismo valdþios organui, tiesiog pavesta”9. 

Vyriausiojo Tribunolo praktikoje ne kartà buvo sprendþiamos pro-
blemos dël Konstitucijos ir galiojanèiø ástatymø normø nesuderinamu-
mo. Ðtai Teisingumo ministras 1930 m. kovo 13 d. birþelio 16 d. kreipësi á 
tribunolà ir praðë iðaiðkinti, ar Civiliniø ástatymø X t. 1 d. 85 str. (drau-
dimas sudaryti santuokas pravoslavams ir katalikams su nekrikðèionimis, 
o protestantams – su stabmeldþiais), taip pat 1836 m. Vedybø statuto 
normos (vedybos tarp katalikø sudaro sàjungà, nutrûkstanèià tik mirus 
vyrui ar þmonai) neprieðtarauja 1928 m. Konstitucijos 11 str. („Visi Lie-
tuvos pilieèiai, vyrai ir moterys, yra lygûs prieð ástatymus. Negali bûti tei-
kiama ypatingø privilegijø nei maþinama teisiø pilieèiui dël jo kilmës, 
tikëjimo, tautybës”), taip pat 14 str. („Pilietis turi tikëjimo ir sàþinës lais-
væ”). Tribunolas konstatavo: „(...) Nurodytos èia sàlygos yra numatytos 
aukðèiau pasakytø krikðèioniðkø tikybø kanonais ir taisyklëmis; ðitos sà-
lygos nevarþo vedusio tikëjimo ir sàþinës laisvës ir niekam nesuteikia dël 
tikybos kuriø privilegijø ir niekieno nemaþina teisiø: einant Lietuvos 
Valstybës Konstitucijos 14§ kiekvienas pilietis turi tikëjimo ir sàþinës 
laisvæ, tad gali laisvai pasirinkti sau tikybà, bet pasirinkæs tikybà turi lai-
kytis ir pildyti pasirinktos tikybos nustatytas taisykles ir kanonø reikala-
vimus. Taip pat neprieðtarauja Konstitucijos 11§ ir 14 nustatyta Ved. 
Stat. 192 str. taisyklë, einant kuria miðrios vedybos tarp katalikø ir evan-
gelikø atliekamos tos tikybos dvasininko, kuriai priklauso nuotaka, ka-

                                            
9 Teisë. 1923. Nr. 4. P. 46, 47. 
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dangi ðita taisyklë neuþkerta kelio kitos tikybos asmeniui gauti vedybø 
palaiminimà ið savo tikybos dvasininko, o tais atsitikimais, kada katalikø 
kunigas nesutiktø palaiminti miðrias vedybas, leidþiama vedybas atlikti 
evangelikø kunigui (Ved. Stat. 193 str.)”. Be to, ðiame nutarime Tribu-
nolas pabrëþë, kad „(...) Didþiosios Lietuvos pilieèiai, kad ir neturintieji 
Klaipëdos kraðto gyventojø poþymio, naudojasi Klaipëdos kraðto civiliniø 
vedybø teise ir todël jø padarytieji Klaipëdos kraðte civiliniø vedybø aktai 
turi bûti laikomi teisëtais ne tiktai Klaipëdos kraðte, bet ir visoj Lietuvoj, 
kadangi einant bendra Klaipëdos kraðto statuto 9 str. prasme visa tai, kas 
teisëtai padaryta Klaipëdos kraðte, pripaþástama teisëta ir visoj Lietu-
voj”10.  

Nors teismai, taip pat ir Vyriausiasis Tribunolas, susidurdavo su ásta-
tymo, kuris turi bûti taikomas konkreèioje byloje, neatitikimo Konstituci-
jai problema, taèiau nebuvo aiðkumo, kaip tokiais atvejais teismai turi 
elgtis. Tiesa, jeigu iðkildavo ástatymo, veikusio dar prieð Konstitucijos 
priëmimà, atitikimo Konstitucijai problema, ji galëjo bûti sprendþiama 
paprastai – teismas ið esmës galëjo konstatuoti, kad ðis aktas prieðtarauja 
Konstitucijai, ir sprendþiant bylà, remtis arba kitu teisës aktu, arba konk-
reèia Konstitucijos norma. Daug sudëtingesnë situacija galëjo bûti tada, 
kai teismas susidurdavo su ástatymo, priimto po Konstitucijos ásigalioji-
mo, neatitikimo Konstitucijai problema. Kitaip sakant, ar galëjo teismas 
ásitikinæs, kad ástatymo norma prieðtarauja Konstitucijai, jos netaikyti 
konkreèioje byloje? Teigiamai atsakius á pastaràjá klausimà, bûtø reikëjæ 
susitaikyti su realiomis pasekmëmis, t.y. pripaþinti teismø prerogatyvà ið 
lëto numarinti, uþðaldyti ástatymo normos galià. Akivaizdu, kad tai bûtø 
buvusi slinktis á tas teisines sistemas, kurios egzistavo bendrosios teisës 
tradicijos ðalyse. Dël ðios aktualijos buvo polemizuojama ir Lietuvoje, 
reiðkiamos ávairios nuomonës. Vieni teigë, kad bendrosios jurisdikcijos 
teismai dël savo pobûdþio negali vertinti ástatymo konstitucingumo, o 
ðtai prof. M. Römeris tvirtino: „(...) be abejo, teisëjø darbas ðiuo atþvilgiu 
yra atsakingas ir turi bûti vykdomas su didþiausiu atsargumu. Todël teisi-
nëje valstybëje yra svarbu gerai sutvarkyti teismai ir turëti rimti teisëjø 
kadrai. Bet vargu tai bûtø pasiekiama nepasitikëjimu teisëjais bei teismu 
ir teismo funkcijos suþalojimu, atimant ið teismø teisæ aiðkinti ir taikyti 
(tuo paèiu ir netaikyti) kai kuriø rûðiø ástatymus arba kai kuriais atþvil-
giais 

                                            
10 Vyriausiojo Tribunolo 1930 m. lapkrièio 13 d. nutarimas dël baþnytiniø ir civiliniø ve-

dybø // Teisë. 1930. liepa-gruodis. Nr. 18. P. 136, 137.  
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(pavyzdþiui, konstitucingumo atþvilgiu) visus (paprastus) ástatymus”11. 
Aiðkindamas konstituciniø normø turiná, Vyriausiasis Tribunolas su-

vokë tas problemas, kurios daþnai atsiranda teisës ir politikos sandûroje. 
Vienoje byloje Tribunolas teigë: „(...) politinës kovos sprendimas nepri-
klauso Teismui, kuris yra tam tikros valstybës valdþios institucijos, ski-
riamas ne politinei, bet veikianèios imperatyvinës teisës apsaugos (teisës 
imperatyvø sankcijø taikymo) funkcijai, ir paèia savo struktûra yra apoli-
tinis; revoliucijos ir perversmo metu arba jiems ávykus Teismas tegali 
konstatuoti tas nepaprastos politinës kovos iðdavas, kiek jos yra pasireið-
kusios ir ásigalëjusios teisës srity, ir ið jø turi daryti tinkamas teisines ið-
vadas, taikydamas veikianèius ir turinèius galios teisës imperatyvus; bûtø 
nerimta manyti, kad Teismas galás sudrausti laimëjusià revoliucijà arba 
perversmà ir atstatyti suardytà teisinæ status quo ante, pasiprieðinæs revo-
liucijos ar perversmo iðdavoms, kuriø nesugebëjo sulaikyti atitinkamos 
politinës senosios tvarkos jëgos (...)”12. 
 
 
1.4. Konstitucinës kontrolës koncepcijos formavimasis  
       1988–1992 m.  
 

Nuo 1988 m., t.y. nuo tada, kai vis aðtriau buvo pradëta diskutuoti dël 
visuomenës ir valstybës demokratizavimo, o vëliau, pradëjus ryðkëti ne-
priklausomos demokratinës valstybës atkûrimo galimybëms, teisës aktø 
konstitucingumo problema buvo viena ið aðtriausiø politinio proceso ak-
tualijø. Taèiau bûtina paþymëti ir tà aplinkybæ, kad iki 1990 m. kovo 11 
d. ástatymø teisëtumo klausimas buvo kitokio pobûdþio nei tradicinë jo 
samprata. Lietuva buvo okupuota ir aneksuota valstybë, todël Tautos 
steigiamajai galiai deklaruoti buvo naudojamos ávairios politinës teisinës 
priemonës, o tarp jø – ástatymø teisëtumo, konstitucingumo idëjos. Vie-
na ið pagrindiniø politiniø nuostatø buvo ta, kad ne Lietuvos TSR Kons-
titucija turi atitikti TSRS Konstitucijà, bet atvirkðèiai – TSRS Konstituci-
ja turi bûti derinama su Lietuvos TSR Konstitucijoje átvirtintomis nuo-
statomis dël suvereniteto, ekonominio savarankiðkumo, pilietybës, nuo-
savybës ir t.t. Dar kitos politinës nuostatos esmë buvo ta, kad Lietuvoje 
gali galioti tik tie ástatymai, kurie neprieðtarauja Lietuvos Konstitucijai. 
Ágyvendinant pastaràjà nuostatà, 1989 m. rudená Aukðèiausioji Taryba 
nustatë tokià teisinæ tvarkà, pagal kurià TSRS teisës aktai ásigaliodavo 
tik tada, kai juos aprobuodavo to meto Aukðèiausioji Taryba ir tik tada, 

                                            
11 Römeris M. Ástatymø konstitucingumas // Teisë. 1925, sausis–birþelis. Nr. 7. P. 13.  
12 Vyriausiojo Tribunolo Bendrojo Susirinkimo 1928 m. geguþës 11 d. nutarimas buvu-

sio finansø ministro V. Petrulio byloje // Teisë. 1928 m. sausis–birþelis. Nr. 13. P. 61–72. 
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kai tokie aktai bûdavo áregistruojami nustatyta tvarka. To laikotarpio 
politiniams procesams apibûdinti prigijo „konstitucinio karo” formulë.  

Ðio „konstitucinio karo” laikotarpiu, kurá ið esmës uþbaigë 1990 m. 
kovo 11 d. aktai, buvo rengiami ávairûs konstituciniai projektai. Juose 
atsispindëjo politiniai teisiniai Tautos lûkesèiai. Vienas ið ryðkiausiø to 
meto þingsniø buvo tas, kad 1988 m. vasarà Lietuvos mokslø akademijos 
mokslininkai parengë Konstitucijos projektà, kuriame buvo numatytas ir 
Konstitucinis Teismas. Tautos politiniai teisiniai lûkesèiai dël teisinës 
sistemos visapusës reformos buvo iðreikðti ir Sàjûdþio steigiamojo suva-
þiavimo rezoliucijoje „Dël Konstitucinio Teismo ásteigimo”. Jame buvo 
skelbiama, kad „siekdamas stiprinti teisëtumà, kelti teisëtvarkos kultûrà, 
ugdyti demokratinius santykius ir socialiná teisingumà, Sàjûdþio suvaþia-
vimas siûlo Respublikos Aukðèiausiajai Tarybai ásteigti Lietuvos TSR 
Konstituciná Teismà, susidedantá bent ið 7, reikalingà iðsimokslinimà tu-
rinèiø, asmenø”. Rezoliucijoje buvo pabrëþiama pagrindinë Konstituci-
nio Teismo funkcija – ástatymø ir ástatyminiø aktø konstitucingumo prie-
þiûra. Teismo pripaþintas nekonstituciniu ástatymas bei ástatyminis aktas 
turëjo bûti skelbiamas negaliojanèiu13.  

Diskusija dël konstitucinës kontrolës ágijo visiðkai kità politiná teisiná 
turiná po to, kai 1990 m. kovo 11 d. buvo atkurta Lietuvos Nepriklauso-
ma Valstybë ir ásigaliojo Laikinasis Pagrindinis Ástatymas, kuris apibûdin-
tinas kaip pereinamojo laikotarpio Lietuvos Respublikos Konstitucija. 
Jau 1990 m. vasarà Vyriausybë parengë ir pateikë Aukðèiausiajai Tarybai 
– Atkuriamajam Seimui – Konstitucinio Teismo ástatymo projektà. Pagal 
ðá projektà Konstitucinis Teismas turëjo nagrinëti, ar atitinka Laikinàjá 
Pagrindiná Ástatymà: 1) ástatymai ir kiti Aukðèiausiosios Tarybos aktai; 2) 
Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo ásakai ir nutarimai; 3) Aukðèiausio-
sios Tarybos Pirmininko potvarkiai; 4) Vyriausybës nutarimai ir potvar-
kiai; 5) ministrø ir kitø valstybës organø norminiai teisës aktai; politiniø 
ir visuomeniniø organizacijø bei judëjimø aktai; 6) Lietuvos Respublikos 
tarptautinës sutartys. Taip pat Teismas bûtø galëjæs nagrinëti ginèus dël 
kompetencijos tarp Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës bei ginèus 
Aukðèiausiosios Tarybos ir savivaldybës tarybos deputatø ágaliojimø pri-
paþinimo. 

Laikinojo Pagrindinio Ástatymo galiojimo laikotarpiu diskusija dël 
konstitucinës kontrolës turinio ir formos vyko ávairiø konstitucijø projek-
tø rengimo ir nagrinëjimo kontekste. Pagal tai, koks konstitucinës kont-
rolës modelis buvo siûlomas átvirtinti, visus konstitucijø projektus galima 
suskirstyti á kelias grupes. Pirmai priskirtini tie projektai, kuriuose kons-
titucinæ kontrolæ bûtø turëjæ ágyvendinti bendrosios jurisdikcijos teismai 
                                            

13 Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdis. Steigiamasis suvaþiavimas. Vilnius, „Mintis”, 1990. P. 
237–238. 
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(konkreèioji kontrolë). Antrà grupæ sudarytø tie projektai, kuriuose buvo 
siûloma átvirtinti abstrakèiàjà kontrolæ, t.y. tokià, kurià ágyvendina spe-
cializuoti konstituciniai teismai. Be minëtøjø projektø, taip pat buvo po-
lemizuojama, ar netikslinga perimti Prancûzijos patyrimà ir konstitucinæ 
kontrolæ pavesti konstitucinei tarybai, t.y. nustatyti ne represyviàjà, bet 
iðankstinæ (prevencinæ) kontrolæ. Apibendrinant galima tvirtinti, kad 
oficialioji konstitucinës kontrolës doktrina, kuri ðiuo metu átvirtinta 
Konstitucijoje, brendo ávairiø teisiniø ir politiniø idëjø konkurencijoje. 

Po to, kai 1992 m. spalio 25 d. referendumu buvo priimta Lietuvos 
Respublikos Konstitucija, 1993 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos 
Seimas priëmë Konstitucinio Teismo ástatymà, kuriame buvo sukonkre-
tintos konstitucinës normos. 1993 m. vasario, kovo mënesiais Seimas 
paskyrë visus Konstitucinio Teismo teisëjus, o ið jø – pirmininkà. Rugp-
jûèio 2 d. Teismas praneðë, kad nuo ðios dienos pradedama oficialiai re-
gistruoti praðymus iðtirti, ar teisës aktai atitinka Lietuvos Respublikos 
Konstitucijà. Pirmasis vieðas Konstitucinio Teismo posëdis ávyko 1993 m. 
rugsëjo 15 d. Jame buvo nagrinëjama byla dël Seimo nariø grupës pra-
ðymo iðtirti, ar 1993 m. balandþio 15 d. Seimo nutarimas „Dël Vilniaus 
miesto tarybos paleidimo ir kai kuriø priemoniø tvarkai savivaldybëse 
pagerinti” atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijà. Nutarimas byloje 
paskelbtas 1993 m. rugsëjo 17 d. 
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2.1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo statuso  
       pagrindiniai bruoþai 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra nustatyta, kad Konstitucinis 
Teismas sprendþia, ar ástatymai ir kiti Seimo aktai neprieðtarauja Konsti-
tucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybës aktai – neprieðtarauja 
Konstitucijai arba ástatymams. Konstitucijoje reglamentuojama teismo 
sudarymo tvarka ir kas turi teisæ á já kreiptis; átvirtinamas teisëjø statusas 
bei Teismo aktø veikimo teisinës pasekmës. Toks konstitucinis regulia-
vimas suponuoja iðvadà, kad Konstitucinis Teismas Lietuvos Respubli-
kos konstitucinëje sistemoje uþima ypatingà vietà. Bûtent taip vertinti 
Konstitucinio Teismo statusà yra daug átikinamø argumentø, o vienas ið 
pagrindiniø – kad Teismas uþtikrina Konstitucijos virðenybæ teisës siste-
moje, nustatyta tvarka spræsdamas, ar teisës aktai yra teisëti, t.y. ar jie 
atitinka Konstitucijà. 

Ðie ágaliojimai leidþia daryti iðvadà, kad Konstitucinis Teismas ágy-
vendina ypaè svarbià funkcijà, kuri susijusi su nacionalinio saugumo uþ-
tikrinimu. 1996 m. gruodþio 19 d. Nacionalinio saugumo pagrindø ásta-
tyme yra nurodyta, kad Lietuvos nacionalinio saugumo uþtikrinimas – tai 
Tautos ir valstybës laisvos ir demokratinës raidos sàlygø sudarymas, Lie-
tuvos valstybës nepriklausomybës, jos teritorinio vientisumo ir konstitu-
cinës santvarkos apsauga ir gynimas. Ástatyme akcentuojama, kad Lietu-
vos nacionalinio saugumo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos 
Konstitucija. Nors ðiame ástatyme tiesiogiai ir nenurodyta, kad Konstitu-
cinis Teismas yra nacionalinio saugumo uþtikrinimo subjektas, taèiau 
pagal vykdomas funkcijas yra visiðkai aiðku, jog Teismas yra labai svarbus 
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faktorius, kuris uþtikrina Konstitucijoje átvirtintus demokratinius visuo-
menës raidos principus, konstituciná teisëtumà, pagarbà Konstitucijai ir 
pasitikëjimà nacionaliniais institutais. 

Lyginamosios konstitucinës teisës moksle plaèiai paplitusi nuomonë, 
kad konstituciniø teismø teisinë prigimtis yra dvilypë. Viena vertus, tei-
smai turi ryðkiø aukðèiausiosios valstybës valdþios institucijos bruoþø. 
Kita vertus, yra akivaizdu ir tai, kad konstituciniai teismai yra teisminës 
institucijos tikràja ðios sàvokos prasme ir veikia pagal teisminës valdþios 
dësnius. 

Konstitucijoje átvirtinta Teismo prerogatyva vertinti valstybës valdþios 
institucijø aktø atitikimà Konstitucijai sudaro prielaidas kai kuriems 
mokslininkams teigti, kad Teismas yra „ketvirtoji valdþia”, kuri kontro-
liuoja ástatymø leidþiamàjà ir vykdomàjà valdþias, ir todël savaime yra 
aukðèiausioji valstybës valdþia. Tokia nuomonë yra paplitusi Vengrijoje 
ir Lenkijoje. Ðtai Vengrijos konstitucinëje doktrinoje pripaþástama, kad 
nei organizaciniu, nei funkciniu atþvilgiu Konstitucinis Teismas negali 
bûti laikomas kurios nors vienos ið trijø valdþiø dalimi, nes Teismas sau-
go Konstitucijà, palaiko pusiausvyrà tarp trijø valdþiø. Vengrijos Konsti-
tucinis Teismas yra pareiðkæs: „Konstitucinis Teismas yra ne parlamento 
patarëjas, o jo teisëjas”14. Lenkijos akademiniuose sluoksniuose populia-
ri nuomonë, kad Konstitucinis Tribunolas yra nauja valstybës institucijø 
rûðis, o jo pagrindinis uþdavinys yra kontroliuoti konstitucingumà ir tei-
sëtumà kuriant teisæ15.  

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo iðskirtinumà konstituci-
nëje sistemoje patvirtina ir jo ágyvendinamos kitos funkcijos. Be konsti-
tucinio teisëtumo uþtikrinimo funkcijos, galima pastebëti ir ðias: 1) kons-
tituciniø teisiniø vertybiø átvirtinimas; 2) taikdarystë socialiniame politi-
niame gyvenime; 3) teisinis politiniø konfliktø sprendimas; 4) politinio 
proceso nepertraukiamumo arba politinës kaitos uþtikrinimas; 5) peda-
goginë; 6) þmogaus teisiø apsauga; 7) demokratijos uþtikrinimas ir vi-
suomenës demokratinës kultûros ugdymas; 8) konstitucijos evoliucijos 
uþtikrinimas; 9) teisminës praktikos standartø tarptautinë sklaida16.  

Nurodytos Konstitucinio Teismo funkcijos byloja apie tai, kad Kons-
titucinis Teismas, skirtingai nuo bendrosios jurisdikcijos teismø, tam tik-

                                            
14 Adam A. The Constitutional Court of the Republic of Hungary: the present and the 

future // Constitutional Justice: the present and the future, an international conference on 
the accasion of the 5th anniversary of the establishment of the Constitutional Court of the 
Republic of Lithuania. Vilnius, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 1998. P. 350.  

15 Trzciñski J. Charakter podstawowej działalności Trybunału Konstytucyjnego // Mate-
riały konferencji. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1987. P. 77–92. 

16 Jarašiūnas E. Apie konstitucinës justicijos funkcijas // Konstitucija, þmogus, teisinë 
valstybë (konferencijos medþiaga). Vilnius, Lietuvos þmogaus teisiø centras, 1998. P. 139–
156. 
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ra prasme yra ir politinio proceso dalyvis. Taèiau Teismo vaidmená ðiame 
procese lemia tai, kad jis politinius konfliktus sprendþia teisinëmis for-
momis, t.y. juos juridizuoja. Dar kitaip galima pasakyti, kad Konstitucinis 
Teismas visiems politinio proceso dalyviams siûlo savo veiksmus grásti 
konstitucinëmis vertybëmis, t.y. tomis, kurios yra ir visuotinës, ir labiau 
atspindi politinës kultûros esmæ. Tais atvejais, kai konstitucinës vertybës 
paþeidþiamos, Konstitucinis Teismas elgiasi represyviai – jis ðalina ið tei-
sës sistemos normas, kurios prieðtarauja Konstitucijai.  

Konstitucinio Teismo teisinio pobûdþio ir statuso apibûdinimas bûtø 
nevisapusis, jeigu nebûtø atkreipiamas dëmesys á tuos Teismo bruoþus, 
kurie apibûdina já kaip teisminës valdþios dalá. Jau vien tai, kad Konsti-
tucinis Teismas konstitucinio teisminio proceso bûdu ásiterpia á tam tik-
rus teisinius santykius, patvirtina jo teisminá pobûdá17. L. Sabaliûnas ma-
no, kad Konstitucinis Teismas ið esmës jungia pirmosios, apeliacinës ir 
galutinës jurisdikcijos rûðis18.  

Konstitucinio Teismo ástatymo 1 str. pavadinime yra átvirtinta, kad 
Konstitucinis Teismas yra teisminë institucija. Ðio straipsnio tekste yra 
nurodoma, kad Konstitucinis Teismas yra savarankiðkas ir nepriklauso-
mas teismas, kuris teisminæ valdþià ágyvendina Konstitucijos ir ástatymo 
nustatyta tvarka. Tokiais apibrëþimais ástatymø leidëjas iðreiðkë nedvip-
rasmiðkà pozicijà – Konstitucinis Teismas yra teisminës valdþios dalis, 
taèiau atskirtas nuo bendrosios jurisdikcijos teismø sistemos.  

Teismo savarankiðkumas ir nepriklausomumas artina já prie teisminës 
valdþios sampratos, nes në vienai kitai valstybës institucijai, iðskyrus tei-
smus, toks apibrëþimas tiesiogine prasme netaikomas. Nepriklausomu-
mo ir savarankiðkumo turiná sudaro: 1) Konstitucinio Teismo ir teisëjø 
nepriklausomumas nuo jokios valstybës institucijos, asmens ar organiza-
cijos (Ástatymo 17 str. 1 d.); 2) nuostata, kad Konstitucinis Teismas klau-
so tik Konstitucijos ir jai neprieðtaraujanèiø ástatymø (Ástatymo 17 str. 2 
d.); 3) draudimas valstybës valdþios institucijoms, Seimo nariams ir ki-
tiems pareigûnams, politinëms ir visuomeninëms organizacijoms bei pi-
lieèiams kiðtis á teisëjo ar Teismo veiklà (Ástatymo 17 str. 3 d.); 4) Konsti-
tucinio Teismo darbo organizavimo tvarkos nustatymo autonomiðkumas 
(Teismas tvirtina reglamentà); 5) Ástatyme laiduojamos finansinës, mate-
rialinës-techninës garantijos (Teismas tvirtina iðlaidø sàmatà, savaran-
kiðkai disponuoja jam paskirtomis lëðomis, be Teismo sutikimo jam pri-
klausanèio turto negalima paimti, perduoti); 6) savarankiðkumas ir ne-
priklausomumas vykdant informaciná bei organizaciná veiklos aprûpini-

                                            
17 Lučin V. O. Konstitucionyje normy i pravootnoðenija. Moskva, JUNYTY, 1997. P. 

119. 
18 Sabaliūnas L. Comparative Perspectives on Judicial Review in Lithuania. Europe – 

Asia studies. Vol. 48. No 5. 1996. P. 789.  



VI skyrius 436 

 

mà; 7) draudimas riboti teisines, organizacines, finansines, informacines, 
materialines-technines ir kitas Teismo veiklos sàlygas. 

Konstitucinio Teismo teisminá pobûdá atspindi teisëjø konstitucinis 
statusas. Konstitucijos 108 str. yra apibrëþta, kada nutrûksta teisëjo ága-
liojimai. Konstitucinio Teismo ástatyme nustatyta speciali teisëjø skyrimo 
tvarka, teisëjø priesaika, asmens nelieèiamumas. Teisëjas be Konstituci-
nio Teismo sutikimo negali bûti traukiamas baudþiamojon atsakomybën 
ar administracinën atsakomybën. Tik Konstitucinio Teismo sprendimu 
gali bûti sustabdyti teisëjo ágaliojimai.  

Konstitucinis Teismas, ágyvendindamas konstituciná teisingumà, re-
miasi Ástatymu átvirtintomis proceso taisyklëmis, kurios savo esme ir tu-
riniu artimos civiliniø ginèø nagrinëjimui bendrosios kompetencijos tei-
smuose: iðankstinis bylos tyrimas, bylos rengimas posëdþiui, tvarkomoji 
stadija, dalyvaujanèiø byloje asmenø teisinis statusas, atstovavimas Tei-
sme, ieðkininës teisenos forma, rungtyniðkumo ir teisminiø ginèø princi-
pai. Tokiø bendrø poþymiø yra ir daugiau, pvz.: Konstitucinio Teismo 
valdþios simboliai, teisëjø mantijos.  
 
 
2.2. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos principai 

 
Konstituciniame teisminiame procese remiamasi visuotinai pripaþin-

tais demokratiniais teisminës valdþios organizavimo ir veiklos principais. 
Ðiø principø laikymasis laiduoja teisingà ir visapusá bylos iðnagrinëjimà, 
teisminio proceso dalyviø pateiktø argumentø ir motyvø ávertinimà. 

Nepriklausomumas. Tai vienas svarbiausiø Konstitucinio Teismo 
veiklos principø. Jis reiðkia, kad Konstitucinis Teismas, taip pat jo teisë-
jai, eidami savo pareigas, yra nepriklausomi nuo jokios valstybës institu-
cijos, asmens ar organizacijos ir vadovaujasi tik Lietuvos Respublikos 
Konstitucija. Teismas klauso tik Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir jai 
neprieðtaraujanèiø ástatymø. Valstybës valdþios ir valdymo institucijø, 
Seimo nariø ir kitø pareigûnø, politiniø partijø, politiniø ir visuomeniniø 
organizacijø ar pilieèiø kiðimasis á teisëjo ar Konstitucinio Teismo veiklà 
draudþiamas ir uþtraukia ástatymø numatytà atsakomybæ. Apie bandy-
mus daryti poveiká Konstituciniam Teismui, atskiriems teisëjams Konsti-
tucinio Teismo pirmininkas ar teisëjas privalo nedelsdamas praneðti 
Seimui, paskelbti per visuomenës informavimo priemones. 

Teismo ir teisëjø nepriklausomumà laiduoja ávairios kitos garantijos. 
Ðtai Konstitucijoje ir Konstitucinio Teismo ástatyme átvirtintas Konstitu-
cinio Teismo darbo organizavimo tvarkos nustatymo autonomiðkumas 
(Teismas tvirtina savo darbo reglamentà). Ástatyme laiduojamos finansi-
nës, materialinës-techninës garantijos (Teismas tvirtina iðlaidø sàmatà, 
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savarankiðkai disponuoja jam paskirtomis lëðomis, be Teismo sutikimo 
jam priklausanèio turto negalima paimti, perduoti). Teismo nepriklau-
somumà reiðkia ir ástatymo norma, kad draudþiama riboti teisines, orga-
nizacines, finansines, informacines, materialines-technines ir kitas Tei-
smo veiklos sàlygas. 

Mitingai, piketai bei kitokie veiksmai arèiau negu 75 metrai iki Kons-
titucinio Teismo pastato, taip pat Teisme, jei jais siekiama paveikti teisë-
jà arba Teismà, yra kiðimasis á teisëjo arba Teismo veiklà. 

Vieðumas. Ðis principas svarbus ávairiais aspektais. Bûtina akcentuoti, 
kad ðis principas taikomas ne tik konstituciniame teisminiame procese, 
bet ir bendrosios jurisdikcijos teismuose. Ðio principo iðskirtinis bruoþas 
yra tas, kad juo siekiama laiduoti teisminës veiklos socialinæ kontrolæ. 
Vieðumu teisminëje veikloje siekiama uþtikrinti teisëjø ir jø kolektyvø 
atsakomybæ prieð visuomenæ. Ne maþiau svarbus ir kitas ðio principo 
aspektas. Reikalas tas, kad vieðas bylø nagrinëjimas Konstituciniame 
Teisme susijæs ir su auklëjamàja Teismo funkcija, kurios esmë yra diegti 
visuomenëje konstitucinio teisëtumo idëjas, diegti tokià konstitucinæ 
kultûrà ir ideologijà, kuri remiasi konstitucijoje átvirtintomis vertybëmis. 

Vieðumo principo konkretus turinys atskleistas Konstitucinio Teismo 
ástatyme. Jame akcentuojama, kad Konstitucinio Teismo posëdþiai yra 
vieði, juos gali stebëti pilnameèiai asmenys bei spaudos ir kitø visuome-
nës informavimo priemoniø atstovai. Esantys posëdþiø salëje asmenys ið 
savo vietø gali áraðinëti, stenografuoti ar uþraðinëti posëdá. Fotografuoti 
ir filmuoti, daryti videoáraðus, transliuoti posëdþius per radijà ar televizi-
jà galima tik Konstituciniam Teismui leidus. Konstitucinis Teismas gali 
paskirti uþdarus posëdþius, jeigu tai bûtina valstybës, profesinei, komer-
cinei ar kitai ástatymø saugomai paslapèiai arba pilieèiø saugumui ar vi-
suomenës dorovei garantuoti. Tais atvejais, kai yra motyvø manyti, kad 
posëdþio metu gali kilti grësmë Teismo ar jo dalyviø saugumui, Konstitu-
cinio Teismo pirmininkas gali duoti nurodymà policijai ar kitiems apsau-
gos darbuotojams tikrinti áeinanèiø á salæ asmenø dokumentus, daiktus ar 
atlikti asmens apþiûrà. Teismas gali paðalinti ið salës asmenis, trukdan-
èius Teismo darbui. 

Vieðumo principas teisminëje veikloje negali bûti suabsoliutinamas. 
Jis netaikomas teisëjø pasitarime, kai priimamas Teismo aktas pasitari-
mø kambaryje. Ðiuo atveju veikia kitas principas – pasitarimø slaptumas. 
Pasitarimo ir nutarimo ar iðvados priëmimo metu pasitarimø kambaryje 
gali bûti tik Teismo teisëjai. Kai pasitarimas baigtas, Teismas á pasitari-
mø kambará gali pakviesti Teismo tarnautojà, kad ðis uþraðytø jam dik-
tuojamà Teismo nutarimà ar iðvadà. Nei Konstitucinio Teismo teisëjai, 
nei posëdyje dalyvavæs tarnautojas neturi teisës paskelbti nei nuomoniø, 
pareikðtø pasitarimø kambaryje, nei kaip kas balsavo.  
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Pasitarimø kambario slaptumui konstituciniame teisminiame procese 
bûdinga dar vienas svarbus aspektas – Konstitucinio Teismo teisëjui ne-
numatyta nei konstitucinë, nei ástatyminë galimybë pareikðti savo atskirà-
jà nuomonæ dël priimto Teismo akto. Ðiuo poþiûriu yra prielaidø moksli-
nei diskusijai, ar tokiu teisiniu sureguliavimu nevarþoma teisëjø kolegijos 
maþumos galimybë iðreikðti savo pozicijà.  

Vieðumo principas reiðkia ir tai, kad Teismo nutarimas konkreèioje 
byloje visada skelbiamas vieðai Teismo posëdþiø salëje. Nutarimai ir 
svarbiausieji sprendimai skelbiami „Valstybës þiniose" ir kituose leidi-
niuose. Su Teismo priimtais aktais supaþindinama visuomenë ávairiais 
kitais bûdais. Apie juos paprastai plaèiai diskutuojama spaudoje, televizi-
joje ir radijo laidose. 

Kolegialumas. Ðio principo turinio pagrindiniai bruoþai átvirtinti 
Konstitucinio Teismo ástatyme ir reiðkia, kad ið esmës visi pagrindiniai 
Teismo veiklos klausimai sprendþiami kolegialiai dalyvaujant teisëjams. 
Kolegialumas Konstitucinio Teismo veikloje ðiek tiek skiriasi nuo kole-
gialumo bendrosios jurisdikcijos teismuose, nes pastaruosiuose kai ku-
rias bylas nagrinëja vienas teisëjas. Konstitucinio Teismo teisëjas imasi 
vienasmeniø veiksmø tik rengdamas bylà teisminiam nagrinëjimui. 

Svarbus kolegialumo principo elementas yra posëdþiø kvorumas. 
Konstitucinio Teismo nutarimai ir iðvados priimami tik tada, kai posëdy-
je dalyvauja ne maþiau kaip 2/3 visø Teismo teisëjø. Tvirtinant Konstitu-
cinio Teismo reglamentà, keièiant já bei sprendþiant kitus vidaus klausi-
mus, Teismo posëdis yra teisëtas, jei jame dalyvauja ne maþiau kaip pusë 
visø teisëjø. Tam tikro posëdþiø kvorumo reikalavimas visø pirma reiðkia 
tai, kad jis negali bûti pakeistas jokiomis sàlygomis, pvz., jeigu dalis teisë-
jø dël ávairiø aplinkybiø nedalyvautø posëdyje, tokiu atveju posëdis ir 
jame priimtas aktas bûtø neteisëti. Taigi kvorumo bûtinumas susijæs su 
teisëtumo principu teisminëje veikloje. Kita vertus, kolegialumo princi-
pas susijæs ir su teisëjø lygiateisiðkumu teisminiame procese.  

Dalyvavimas Teismo posëdþiuose yra ne tik teisëjo teisë, bet ir parei-
ga. Ðios teisëjø pareigos esmë yra bûtent siekimas uþtikrinti maksimalø 
kolegialumà priimant visus Teismo aktus. Iðimtys ið ðios bendros taisyk-
lës nustatytos ástatyme. Ðtai teisëjas gali nusiðalinti ar gali bûti nuðalintas 
nuo bylos nagrinëjimo, jeigu jis yra dalyvaujanèiø byloje asmenø giminai-
tis ar yra vieðai pareiðkæs, kaip turi bûti iðspræsta Teisme nagrinëjama 
byla. Teisëjas gali nedalyvauti Teismo posëdþiuose ir dël kitø prieþasèiø, 
pvz., dël ligos, ávairiø asmeniniø aplinkybiø ir pan. Konstituciniame tei-
sminiame procese galioja ir dar viena taisyklë: jeigu teisëjas dël ávairiø 
prieþasèiø nedalyvavo parengiamojoje teisminio posëdþio dalyje, jis ne-
begali dalyvauti ir tolesniame teisminiame bylos nagrinëjime.  
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Þodiðkumas. Nors ðis principas atskirai ir nesuformuluotas Konstitu-
cinio Teismo ástatyme, taèiau akivaizdu, kad jis yra svarbus ir jo laikoma-
si konstituciniame teisminiame procese. Ir árodymø tyrimas, ir teisminiai 
ginèai remiasi þodiðkumu. Ðtai jau parengiamojoje teisminio posëdþio 
dalyje Teismas iðklauso dalyvaujanèiø byloje asmenø pageidavimus. Bylà 
nagrinëti ið esmës pradedama nuo teisëjo praneðëjo pasisakymo. Jis ið-
dësto bylos esmæ, jos nagrinëjimo vadà ir pagrindà, turimos medþiagos 
turiná. Po to iðklausoma dalyvaujanèiø byloje asmenø paaiðkinimø. Jie 
turi teisæ uþduoti vienas kitam klausimø, pasakyti savo nuomonæ. Posë-
dþio pirmininkas turi garsiai perskaityti raðytinius paaiðkinimus tø daly-
vaujanèiø byloje asmenø, kurie neatvyko á posëdá. Liudytojai savo paro-
dymus iðdësto þodþiu, o jeigu jie posëdyje nedalyvauja, jø raðytiniai pa-
rodymai garsiai perskaitomi. Taip pat elgiamasi ir su ekspertais bei spe-
cialistais – savo iðvadas ar nuomonæ jie praneða þodþiu, o jeigu nedaly-
vauja, – ekspertizës aktai ar specialistø iðvados perskaitomi. 

Visi dokumentai, kuriuos pateikë Teismui byloje pareiðkëjas ar jo at-
stovai, suinteresuotas asmuo ar jo atstovai, taip pat dokumentai, kurie 
buvo gauti iðankstinio bylos tyrimo metu turi bûti perskaitomi. Jie gali 
bûti neperskaitomi tik tada, kai byloje dalyvaujantys asmenys yra susipa-
þinæ su ðiais dokumentais ir sutinka, kad jie nebûtø perskaitomi.  

Þodiðkumo principo gali bûti nesilaikoma ið esmës tik keliais atvejais. 
Vienas ið atvejø gali bûti tada, kai yra skelbiamas uþdaras posëdis, ar 
posëdþio uþdara dalis. Kitu atveju dokumentø, esanèiø byloje liudytojø 
parodymø, ekspertizës aktø, specialistø iðvadø galima garsiai neperskai-
tyti, kai á teisminá posëdá neatvyko byloje dalyvaujantys asmenys – pa-
reiðkëjas, suinteresuotas asmuo ir jø atstovai. 

Kalbant apie þodiðkumà kaip apie konstitucinio teisminio proceso 
principà, reikia turëti galvoje ir tai, kad uþsienio valstybiø teisinëse si-
stemose ðis principas ágyvendinamas nevienodai. Yra ðaliø (pvz., Austri-
ja), kuriose kai kuriø kategorijø bylos konstituciniuose teismuose nagri-
nëjamos ne þodine, bet raðytine forma. Taèiau ir tuo atveju, jeigu yra 
nustatyta raðytinë forma, bûtina uþtikrinti teisminio proceso demokratiná 
taisykliø laikymàsi.  

Teisminio posëdþio nepertraukiamumas. Nors ðis principas nelaiko-
mas vienu pagrindiniø teisminës veiklos nuostatø, taèiau ir jis yra svarbus 
Teismo veikloje. Jo esmë atskleista Konstitucinio Teismo ástatymo 44 str. 
Jame pabrëþta: „Kol pradëtoji nagrinëti byla bus baigta nagrinëti arba 
jos svarstymas bus atidëtas, Teismas neturi teisës nagrinëti kitø bylø, ið-
skyrus procesiniø sprendimø dël kitos bylos skyrimo nagrinëti teisminia-
me posëdyje ar dël bylos nagrinëjimo termino pratæsimo priëmimà”. 

Teisminio posëdþio nepertraukiamumo principo laikymasis uþtikrina 
dinamiðkà teisminá procesà, visø árodymø kokybiðkà iðtyrimà ir ávertini-
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mà bei Teismo akto priëmimà. Nagrinëjant teisminio posëdþio neper-
traukiamumo principo turiná, ðalia pagrindiniø jo elementø bûtina atsi-
þvelgti ir á kitus aspektus. Reikëtø turëti galvoje visø pirma tai, kad ásta-
tyme yra nustatyti grieþtai apibrëþti terminai ir bylos iðankstiniam tyri-
mui, ir teisminiam nagrinëjimui. Ðtai yra nustatyta, kad Konstitucinis 
Teismas, gavæs jam þinybingà praðymà ar paklausimà, turi ne vëliau kaip 
per 7 dienas pradëti tyrimà, t.y. pavesti konkreèiam Teismo teisëjui pra-
dëti iðankstiná tyrimà. Bylos nagrinëjimas turi bûti uþbaigtas ir galutinis 
nutarimas ar iðvada priimti ne vëliau kaip per 4 mënesius nuo praðymo 
ar paklausimo gavimo Teisme dienos. Reikia pastebëti ir tai, kad Konsti-
tuciniame Teisme pradëtø rengti bylø yra tiek daug, kad beveik visose 
bylose priimami sprendimai pratæsti bylos nagrinëjimo terminà. 

Ástatyme nëra nustatyta, kokia turi bûti teisminio posëdþio, kuriame 
pradëta nagrinëti konkreti byla, trukmë. Tai priklauso nuo bylos sudë-
tingumo, dalyvaujanèiø byloje asmenø skaièiaus bei kitø aplinkybiø. Ta-
èiau visais atvejais, pradëjus teisminá nagrinëjimà, negali bûti daromos 
nemotyvuotos pertraukos. Bylos nagrinëjimas gali bûti atidëtas dël ávai-
riø prieþasèiø, taèiau svarbiausios yra: klausimas nepakankamai pareng-
tas ir reikia papildomo tyrimo; bûtina iðreikalauti naujus árodymus. Nag-
rinëjimas gali bûti atidëtas ir Teismo iniciatyva, ir dalyvaujanèiø asmenø 
praðymu.  

Teisminio posëdþio metu neiðvengiamai daromos pertraukos pasibai-
gus darbo dienai, taip pat periodinës poilsio pertraukos, pietø pertrauka. 
Pertrauka taip pat daroma pasibaigus teisminiams ginèams iki Teismo 
nutarimo ar iðvados paskelbimo. Ástatyme yra nurodyta, kad nutarimas 
turi bûti priimtas ne vëliau kaip per 1 mënesá baigus nagrinëti bylà. Pa-
klausimas dël rinkimø ástatymø paþeidimo turi bûti iðnagrinëtas Konsti-
tuciniame Teisme ne vëliau kaip per 72 valandas nuo jo áteikimo Tei-
smui. 

Rungtyniðkumas ir byloje dalyvaujanèiø asmenø lygiateisiðkumas. 
Konstituciniame Teisme nagrinëjamoje byloje dalyvaujanèiø asmenø 
lygiateisiðkumas remiasi konstituciniu principu dël to, kad ástatymui, tei-
smui ir kitoms valstybës institucijoms ar pareigûnams visi asmenys lygûs 
(Konstitucijos 29 str.). Konstituciniame teisminiame procese ðis princi-
pas suformuluotas taip: dalyvaujantys byloje asmenys turi lygias procesi-
nes teises (Konstitucinio Teismo ástatymo 31 str.). Kadangi ðie asmenys 
turi teisæ susipaþinti su bylos medþiaga, daryti ið jos iðraðus, nuoraðus, 
kopijas, pareikðti nuðalinimus, teikti árodymus, dalyvauti tiriant árody-
mus, uþduoti klausimø kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims, liudyto-
jams ir ekspertams, pareikðti praðymus, duoti paaiðkinimus, pateikti savo 
argumentus ir samprotavimus, prieðtarauti kitø dalyvaujanèiø asmenø 
praðymams, argumentams ir samprotavimams. Teismas negali nustatyti 
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kuriems nors asmenims prioritetø ar iðimèiø nepaisant to, kokiai valsty-
bës institucijai jie atstovauja – Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriau-
sybei ar bendrosios jurisdikcijos teismui. Teisminiame procese jie visi 
turi lygias teises ir lygias pareigas prieð Konstituciná Teismà. Atskirai 
bûtina pabrëþti ir tai, kad lygiateisiðkumo principas privalomai taikomas 
ir kitiems proceso dalyviams – liudytojams, ekspertams, specialistams ir 
vertëjams.  

Byloje dalyvaujanèiø asmenø lygiateisiðkumas savaime suponuoja ir 
rungtyniðkumo principà, kuris nepertraukiamai veikia konstituciniame 
teisminiame procese. Nors ðis principas nei Konstitucijoje, nei Konstitu-
cinio Teismo ástatyme nëra suformuluotas, taèiau akivaizdu, kad juo re-
miamasi visose teisminio nagrinëjimo stadijose. 

Rungtyniðkumo turiná sudaro ne tik byloje dalyvaujanèiø asmenø ly-
giateisiðkumas, t.y. visø jø galimybë lygiais pagrindais siekti savo tikslo – 
árodinëti savo veiksmø teisëtumà, taèiau ir kitos svarbios teisinës aplin-
kybës, kurios susijusios su valstybës valdþios padalijimo principu. Ðiuo 
aspektu vertinant rungtyniðkumà konstituciniame teisminiame procese, 
bûtina pastebëti, kad Teismo procesinës funkcijos yra atskirtos nuo tø 
funkcijø, kurias ágyvendina institucijos, besikreipianèios á Teismà: Seimo, 
Respublikos Prezidento, Seimo nariø grupës, Vyriausybës, bendrosios 
jurisdikcijos teismø. Jeigu konstituciná teisminá procesà gali inicijuoti 
nurodytos institucijos ar Seimo nariø grupë, tai Konstitucinis Teismas 
yra pasyvus veikëjas. Jis neturi konstituciniø prerogatyvø inicijuoti bylos 
ir tik uþtikrina visø klausimø, kuriuos iðkëlë byloje dalyvaujantys asme-
nys, tinkamà iðnagrinëjimà ir iðsprendimà. 

Konstitucinio Teismo procesiniø funkcijø atskyrimas nuo tø funkcijø, 
kurias pagal Konstitucijà ágyvendina Seimas, Respublikos Prezidentas, 
Vyriausybë ir bendrosios jurisdikcijos teismai, sudaro prielaidas objekty-
viam ir visapusiam konstitucinio ginèo iðsprendimui. Konstitucinio Tei-
smo kaip neðaliðko arbitro charakteristikos svarbus elementas, kad jis ar 
jo teisëjai neturi teisës inicijuoti bylos iðkëlimo. Nors teisinëje ir politinë-
je literatûroje yra pasiûlymø suteikti tokià teisæ, taèiau jie nepagrásti vi-
sapusiðka konstituciniø ir kitø visuomeniniø reiðkiniø analize. Konstitu-
cinio Teismo prerogatyva savo iniciatyva pradëti konstituciná ginèà sukel-
tø sumaiðtá konstituciniuose teisiniuose santykiuose, nes nebeliktø aiðkiai 
apibrëþtø valstybës valdþios institucijø statuso ribø. 

Konstitucinio Teismo pagrindinë konstitucinë funkcija yra spræsti, ar 
ástatymai ir kiti Seimo aktai neprieðtarauja Konstitucijai, ar Respublikos 
Prezidento ir Vyriausybës aktai neprieðtarauja Konstitucijai arba ástaty-
mams, o byloje dalyvaujanèiø asmenø konstituciná statusà lemia ástatymø 
leidþiamosios, vykdomosios valdþios, taip pat teisminës valdþios skiria-
mieji bruoþai. Inicijuodami bylà Konstituciniame Teisme, ðie asmenys 
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visø pirma yra tam tikros valdþios atstovai. Galima daryti prielaidà, kad 
ðie asmenys, kreipdamiesi á Konstituciná Teismà, siekia uþtikrinti konsti-
tuciná teisëtumà, taèiau tokia prielaida nereiðkia, kad praðymai negali 
bûti grindþiami savanaudiðkai suvoktais interesais. Konstitucinis Tei-
smas, tik bûdamas neðaliðkas arbitras, gali iðkilusá ginèà objektyviai ið-
spræsti. Visiðkai kita situacija bûtø, jeigu Teismas ar jo teisëjai galëtø 
patys iðkelti bylà, o vëliau jà ir nagrinëti.  

Teismo kalba. Teisena Konstituciniame Teisme vyksta, sprendimai 
priimami ir skelbiami lietuviø kalba. Dokumentai, suraðyti kitomis kal-
bomis, teikiami ir skelbiami iðversti á lietuviø kalbà ir notaro patvirtinti. 
Posëdþio dalyviams, nemokantiems lietuviø kalbos, garantuojama teisë 
naudotis vertëjo paslaugomis. 

Kalbos principas, kurio laikomasi konstituciniame teisminiame pro-
cese, yra tapatus tam, kuris veikia ir bendrosios jurisdikcijos teismuose. 
Jis remiasi Konstitucijos nuostatomis, kad valstybinë kalba – lietuviø 
kalba (14 str.) ir kad teismo procesas Lietuvos Respublikoje vyksta vals-
tybine kalba (117 str.). 
 

 
2.3. Konstitucinio Teismo sudarymo tvarka 
 

Konstituciniø teismø, taip pat bendrosios jurisdikcijos aukðèiausiøjø 
teismø, kurie ágyvendina konstitucinæ kontrolæ, teisëjø skaièius yra nedi-
delis (Prancûzijoje, Rumunijoje – 9, Italijoje, Vengrijoje – 15, Rusijoje – 
19). Kai kuriose ðalyse yra numatyti ir atsarginiai teisëjai. Ðtai Austrijos 
Konstitucijoje numatyta, kad Konstituciná teismà sudaro Pirmininkas, 
Pirmininko pavaduotojas, 12 nariø ir 6 atsarginiai nariai. Kadangi teisëjø 
skaièius yra átvirtintas konstitucijose, nëra didesniø galimybiø já keisti 
siekiant politiniø tikslø.  

Nagrinëjant konstituciniø teismø sudarymo tvarkà, bûtina atkreipti 
dëmesá á tai, kad jø sudarymas remiasi kitomis taisyklëmis negu tos, ku-
rios taikomos formuojant bendrosios jurisdikcijos teismus. 

Pirma. Esminis skirtumas yra tas, kad sudarant konstitucinius tei-
smus, dalyvauja ne viena valdþia, o kelios. Iðimèiø yra nedaug (Lenkija, 
Slovakija, Vokietija, Vengrija). Vokietijoje pusæ Federalinio Konstituci-
nio Teismo teisëjø renka bundestagas, o kità pusæ – bundesratas.  

Beveik be iðimèiø, formuojant konstitucinius teismus, dalyvauja dvi 
valstybës valdþios (ástatymus leidþianèioji ir vykdomoji), o labai daþnai ir 
visos trys (ástatymus leidþianèioji, vykdomoji, teisminë). Ðtai Austrijoje 
Prezidentas skiria dalá konstitucinio teismo teisëjø vyriausybës teikimu. 
Prancûzijoje tris Konstitucinës Tarybos narius skiria Prezidentas, o kitus 
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ðeðis – Prancûzijos parlamento rûmø - Nacionalinio susirinkimo ir Sena-
to pirmininkai.  

Bulgarijoje, Italijoje, Ispanijoje, Moldovoje, Mongolijoje konstituci-
niø teismø formavime dalyvauja visø trijø valdþiø institucijos. Ðtai Ispani-
joje Konstitucinio Teismo teisëjus skiria Karalius, taèiau jø kandidatûras 
teikia parlamento rûmø (deputatø rûmø ir senato) pirmininkai, vyriau-
sybë, taip pat magistratûros aukðèiausioji taryba. Italijoje Konstitucinio 
Teismo po lygiai teisëjø (po 5) skiria Respublikos Prezidentas, parla-
mentas bendrame rûmø posëdyje, taip pat bendroji ir administracinë 
magistratûros. Bulgarijoje treèdalá Konstitucinio Teismo teisëjø skiria 
Prezidentas, treèdalá – parlamentas (Liaudies susirinkimas), o kitas treè-
dalis renkamas Aukðèiausiojo kasacinio teismo ir Aukðèiausiojo admi-
nistracinio teismo teisëjø bendrame susirinkime. 

Gali kilti klausimas, kodël konstituciniø teismø sudarymo tvarka ski-
riasi nuo bendrosios jurisdikcijos teismø sudarymo tvarkos. Atsakymas 
bûtø susijæs su konstituciniø teismø konstitucinio statuso ypatumais ir jø 
vieta valstybës valdþios institucijø sistemoje. Nustatant bûtent tokià kon-
stituciniø teismø sudarymo tvarkà, siekiama izoliuoti ðiuos teismus nuo 
politiniø poveikiø, taip pat uþtikrinti jø nepriklausomumà nuo kurios 
nors vienos valdþios. Ar pasiekiama ðio tikslo? Galima teigti, kad ið es-
mës – taip. Taèiau negalima neatkreipti dëmesio á kai kuriuos ðios pro-
blemos aspektus. Reikalas tas, kad taip sudarant konstitucinius teismus, 
neiðvengiamai ágyvendinamas politinis atstovavimas teismuose, o teisëjø 
parinkimas ir skyrimas tampa ir politinio proceso dalimi. Tai patvirtina 
konkreèiø ðaliø pavyzdþiai. Ðtai Vokietijoje nusistovëjo tvirta konstituci-
në politinë tradicija, pagal kurià teisëjø kandidatûrø parinkimo, pasiûly-
mo prerogatyva priklauso pagrindinëms parlamentinëms politinëms par-
tijoms.  

Antra. Konstituciniø teismø bûdingas bruoþas yra tas, kad jø teisëjai 
skiriami ne iki gyvos galvos kaip bendrosios jurisdikcijos teismø teisëjai, 
taèiau palyginti trumpai kadencijai (Portugalijoje – 6 m., Bulgarijoje, 
Vengrijoje, Rumunijoje – 9 m., Albanijoje, Rusijoje – 12 m.). Iðimtis yra 
Austrija, Armënija, Turkija, kur teisëjai paskiriami iki jie sulauks tam 
tikro amþiaus. Austrijos Konstitucijoje nustatyta, kad teisëjas gali eiti 
savo pareigas iki 70 metø. 

Vienose ðalyse (Bulgarija, Italija, Marokas) teismo sudëtis nekeièia-
ma per visà teisëjø kadencijos laikà, o kitose (Ispanija, Lenkija) ðalyse 
ágyvendinama teisëjø sudëties rotacija, kai nustatytais laikotarpiais pasi-
keièia dalis konstituciniø teismø teisëjø. Daugumoje ðaliø yra nustatyta, 
kad konstitucinio teismo teisëju asmuo gali bûti iðrinktas tik vienai ka-
dencijai.  
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Nustatant trumpà teisëjø kadencijà, nuolatinæ teismo sudëties rotaci-
jà ir ribojimà eiti ðias pareigas daugiau kaip vienà kadencijà, didinamas 
politinis pasitikëjimas teismais. Kartu pastebëtini ir tokios tvarkos trû-
kumai – kandidatai á teisëjus ir teisëjai gali bûti átraukti á politiná procesà, 
tapti politiniø susitarimø dalyviais. 

Treèia. Konstituciniø teismø ir bendrosios jurisdikcijos teismø suda-
rymo skiriamasis bruoþas yra ir tas, kad ðiø teismø teisëjais gali bûti ski-
riami ne tik karjeros teisëjai, taèiau ir þymiausi mokslininkai, aukðtøjø 
teisës mokyklø dëstytojai, advokatai, asmenys, kurie prieð tai dirbo vals-
tybës tarnyboje, politikai. Daugelio ðaliø konstitucijose yra nustatyti rei-
kalavimai, kurie taikomi kandidatams á teisëjus. Ðtai Lenkijoje yra numa-
tyta, kad tokie asmenys turi iðsiskirti savo teisinëmis þiniomis. Albanijos 
Konstitucijoje nurodyta, kad Konstitucinio Teismo teisëjais renkami 
aukðtø profesiniø ir moraliniø savybiø teisininkai, turintys ne maþesná 
kaip 15 metø teisinio darbo staþà. Panaðiai suformuluota ir Rumunijos 
bei Slovakijos konstitucijose. Kroatijoje Konstitucinio teismo teisëjais 
gali bûti renkami asmenys ið þymiausiø teisininkø: teisëjai, prokurorai, 
advokatai ir universitetø teisës profesoriai. 

Nors beveik visose ðalyse yra nustatytas reikalavimas, kad konstituci-
nës kontrolës institucijø nariais gali bûti tik asmenys su aukðtuoju teisi-
niu iðsilavinimu, taèiau yra ir iðimèiø. Ðtai á Prancûzijos Konstitucinës 
Tarybos sudëtá áeina visi buvusieji Prancûzijos Respublikos Prezidentai.  

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 103 str. ir Konstitucinio 
Teismo ástatymo 4 str. Teismà sudaro 9 teisëjai. Juos skiria Seimas 9 me-
tams ir tik vienai kadencijai. Konstitucinio Teismo teisëjø sudëtis atnau-
jinama vienu treèdaliu kas treji metai. Po tris kandidatus á Konstitucinio 
Teismo teisëjus pateikia Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir 
Aukðèiausiojo Teismo pirmininkas. Teisëjø kadencijos pabaiga yra ati-
tinkamø metø kovo mënesio treèiasis ketvirtadienis. Valstybës pareigû-
nai, pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijà teikiantys Konstitucinio 
Teismo teisëjø kandidatûras, privalo ne vëliau kaip prieð tris mënesius 
iki eilinës teisëjø kadencijos pabaigos pateikti Seimui naujø teisëjø kan-
didatûras. Naujai paskirti teisëjai Seime prisiekia paskutinæ iki jø kaden-
cijos pradþios darbo dienà. Nustatytu laiku nepaskyrus naujo teisëjo, jo 
pareigas eina kadencijà baigæs teisëjas tol, kol bus paskirtas ir prisieks 
naujas teisëjas. Kai Konstitucinio Teismo teisëjo ágaliojimai nutrûksta 
pirma laiko, á laisvà vietà likusiam kadencijos laikui nustatyta bendra 
tvarka skiriamas naujas teisëjas. Jeigu teisëjas ðias pareigas ëjo ne ilgiau 
kaip ðeðerius metus, tai jis po ne trumpesnës kaip trejø metø pertraukos 
gali eiti teisëjo pareigas dar vienà kadencijà. 

Pagal 1992 m. lapkrièio 6 d. ástatymà „Dël Lietuvos Respublikos Kon-
stitucijos ásigaliojimo tvarkos” Konstitucinio Teismo teisëjai, o ið jø – 
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Konstitucinio Teismo pirmininkas – turëjo bûti paskirti ne vëliau kaip 
per vienà mënesá po Respublikos Prezidento iðrinkimo. Pirmà kartà ski-
riant teisëjus, trys ið jø turëjo bûti skiriami trejiems metams, trys – ðeðe-
riems ir trys – devyneriems. Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas 
ir Aukðèiausiojo Teismo pirmininkas, siûlydami skirti Konstitucinio Tei-
smo teisëjus, turëjo nurodyti, kuriuos ið jø skirti trejiems, ðeðeriems ir 
devyneriems metams. Minëtame ástatyme taip pat buvo nustatyta, kad 
Konstitucinio Teismo teisëjai, kurie bus skiriami trejiems ir ðeðeriems 
metams, po ne trumpesnës kaip trejø metø pertraukos galës uþimti ðias 
pareigas dar vienà kadencijà. 

Konstitucinio Teismo sudarymo tvarka uþtikrina nuolatiná Konstitu-
cinio Teismo teisëjø sudëties atnaujinimà, Konstitucijoje átvirtintà Kons-
titucinio Teismo teisëjø rotacijos principà. Bûtina pabrëþti, kad tokia 
Konstitucinio Teismo sudarymo tvarka skiriasi nuo bendrosios jurisdikci-
jos teismø sudarymo tvarkos. Rotacijos principas, kuriuo remiantis for-
muojamas Konstitucinis Teismas, taip pat patvirtina Konstitucinio Tei-
smo iðskirtinumà valstybës valdþios institucijø sistemoje.  

Konstitucinio Teismo teisëjø kandidatûroms keliami ypatingi reikala-
vimai. Teisëju gali bûti skiriamas nepriekaiðtingos reputacijos Lietuvos 
Respublikos pilietis, turintis aukðtàjá teisiná iðsilavinimà ir ne maþesná 
kaip deðimties metø teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisi-
ninko specialybæ staþà. Kandidatø á teisëjus pavardës skelbiamos spaudo-
je. Vëliau jas svarsto Seimo Teisës ir teisëtvarkos komitetas uþdarame 
posëdyje ir po to savo iðvadà praneða Seimui. 

Konstitucinio teismo pirmininkas uþima vienà svarbiausiøjø vietø 
valstybës pareigûnø hierarchijoje, todël daugelio ðaliø konstitucijose yra 
numatyta speciali jo rinkimo ar skyrimo tvarka. Nors ði procedûra ávai-
riose ðalyse skiriasi, taèiau visada pirmininkas skiriamas ið jau iðrinktø ar 
paskirtø teisëjø. Dar vienas bendras bruoþas yra tas, kad skiriant pirmi-
ninkà, taip pat kaip ir teisëjus, dalyvauja keliø valdþiø institucijos. Ðtai 
Kazachstane, Prancûzijoje konstitucinës kontrolës institucijos (Konstitu-
cinës Tarybos) vadovà skiria tø ðaliø prezidentai. Tokia tvarka sudaro 
prielaidas valstybës vadovui skirti politiðkai jam artimà asmená. Siekiant 
iðvengti akivaizdaus pirmininko skyrimo proceso politizavimo, valstybës 
vadovo teisë daugelyje ðaliø ribojama ávairiomis taisyklëmis. Antai Len-
kijoje Konstitucinio Tribunolo pirmininkà ir vicepirmininkà skiria Res-
publikos Prezidentas ið tø kandidatø, kuriuos jam pasiûlo Konstitucinio 
Tribunolo teisëjø bendras susirinkimas. Austrijos Konstitucinio Teismo 
pirmininkà skiria Prezidentas, o kandidatûrà siûlo Vyriausybë.  

Yra valstybiø, kuriose konstitucinio teismo vadovà renka patys teisë-
jai. Tokioje tvarkoje nors ir galima bûtø áþvelgti kai kuriø neigiamø as-
pektø, taèiau ið esmës toks konstitucinio teismo iðrinkimo bûdas uþtikri-
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na dar þenklesná teismo savarankiðkumà ir nepriklausomumà. Tokia 
tvarka konstituciniø teismø pirmininkai renkami Bulgarijoje, Vengrijoje, 
Italijoje, Portugalijoje, Rusijoje.  

Tais atvejais, kai konstitucinio teismo pirmininkà renka patys konsti-
tucinio teismo teisëjai, daþnai taikoma dar viena taisyklë – teismo pirmi-
ninkas iðrenkamas ne visai jo kaip teisëjo kadencijai, bet konstitucijoje ar 
ástatymuose numatytam terminui. Paprastai ðis terminas siejamas su tei-
sëjø rotacijos laikotarpiais. Ðtai Italijos Respublikos Konstitucijoje yra 
numatyta, kad Konstitucinis Teismas ið savo teisëjø renka pirmininkà, 
kurio ágaliojimø trukmë – 3 metai. Jis gali bûti perrenkamas á ðias parei-
gas savo kaip teisëjo kadencijos laikui.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra nustatyta, kad Konstitucinio 
Teismo pirmininkà ið ðio Teismo teisëjø skiria Seimas Respublikos Pre-
zidento teikimu. Jis skiriamas tada, kai jau paskirti visi Konstitucinio 
Teismo teisëjai. Tai viena pagrindiniø Teismo pirmininko skyrimo sàly-
gø. Nei Konstitucijoje, nei Konstitucinio Teismo ástatyme nëra nurodyta 
pirmininko ágaliojimø trukmë. Darytina iðvada, kad pirmininko kadenci-
ja sutampa su jo kaip teisëjo ágaliojimø trukme. Ágaliojimai gali nutrûkti 
tik tais pagrindais, kurie numatyti Konstitucijoje.  

Asmuo, paskirtas Konstitucinio Teismo teisëju, prieð pradëdamas eiti 
savo pareigas Seimo posëdyje, prisiekia. Priesaikà priima Seimo Pirmi-
ninkas Seimo posëdyje. Priesaika priimama laikantis tø taisykliø, kurios 
nustatytos Seimo nariø priëmimo procedûrai. Teisëjas, ástatymuose nu-
statyta tvarka neprisiekæs arba prisiekæs su iðlyga, netenka teisëjø ágalio-
jimø. Dël to Seimas priima nutarimà. 
 
 
2.4. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija 

 

2.4.1. Konstitucinės kontrolės institucijų įgaliojimai 
 

Apibûdinant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompeten-
cijà, tikslinga atsiþvelgti ir á kai kuriuos lyginamojoje konstitucinëje teisë-
je þinomus teisinius reiðkinius, kurie vienaip ar kitaip atsispindi ir Lietu-
vos Respublikos Konstitucinio Teismo statuso turinyje.  

Ágaliojimai, kuriuos vykdo konstitucinës kontrolës institucijos, nors ir 
turi nemaþai bendrøjø bruoþø, taèiau þenkliai skiriasi pagal kontroliuo-
jamus objektus, kontrolës formà ir jos apimtá (ribas). Ðiuos skirtumus 
lemia ðalies teisinës sistemos charakteristika, politinës ir teisinës tradici-
jos ir kiti faktoriai. Ðiuo atþvilgiu yra prielaidø iðskirti kelias konstituci-
nës kontrolës grupes.  



Konstitucijos apsauga. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 447

 

Pirma. Tose ðalyse, kuriose konstitucinæ kontrolæ ágyvendina bendro-
sios jurisdikcijos teismai (JAV), ði teismø funkcija formaliai neiðskiriama 
á atskirà teisminës valdþios veiklos barà ir vykdoma nagrinëjant visas tei-
smines bylas. Nors JAV Konstitucijoje tiesiogiai nereglamentuojama 
teismø ágyvendinama konstitucinë kontrolë, taèiau apie Aukðèiausiojo 
Teismo kompetencijà uþsimenama ástatyme, kuriuo reguliuojama teismø 
santvarka. Jame nurodyta, kad Aukðèiausiasis Teismas nagrinëja apelia-
cijas dël tø teismø sprendimø, kuriais Kongreso aktai buvo pripaþinti 
nekonstituciniais. 

Antra. Tø ðaliø teisinëse sistemose, kuriose veikia specializuota kons-
titucinë kontrolë, konstitucinio teismo kompetencija paprastai nustatyta 
konstitucijose. Daugeliu atvejø tai reiðkia, kad teismø ágaliojimø sàraðas 
yra baigtinis, jo negali nei plësti, nei siaurinti parlamentai paprastaisiais 
ástatymais ar vykdomosios valdþios institucijos. Tiesa, yra ir iðimèiø. An-
tai Ispanijos Konstitucijoje nurodoma, kad Konstitucinio Teismo ágalio-
jimai gali bûti átvirtinti ne tik Konstitucijoje, taèiau ir ástatymuose. Pana-
ðiai suformuluota ir Vokietijos Konstitucijoje. Èekijos Respublikos Kon-
stitucijos 87 str. 2 d. yra numatyta, kad dalis Konstitucinio Teismo ágalio-
jimø ástatymu gali bûti perduota Aukðtajam administraciniam teismui. 
Nurodoma, kad pastarajam teismui gali bûti pavesta priimti sprendimus 
panaikinti teisës aktus ar atskiras jø nuostatas, jeigu jie prieðtarauja ásta-
tymui, taip pat spræsti kompetencijos ginèus tarp valstybës ir teritoriniø 
savivaldos institucijø. 

Daugelio mokslininkø nuomone, konstituciniø teismø statuso, taip 
pat kompetencijos reguliavimas konstitucijose yra pozityvus reiðkinys 
ávairiais aspektais. Svarbiausia yra tai, kad kompetencijos konstitucinis 
átvirtinimas didina konstituciniø teismø nepriklausomybæ nuo politinës 
valdþios – ástatymø leidimo ir vykdomosios, – stiprina jo teisiniø pozicijø 
stabilumà, uþtikrina konstitucinës kontrolës tradicijos brendimo neper-
traukiamumà.  

Treèia. Dar kitaip konstitucinës kontrolës institucijø kompetencija 
apibrëþiama tose ðalyse, kuriose veikia vadinamasis modifikuotas ameri-
kietiðkasis konstitucinës kontrolës modelis. Ðtai Japonijos Konstitucijos 
81 str. skelbiama, kad Aukðèiausiasis Teismas yra aukðèiausiosios instan-
cijos teismas, kuris ágaliotas spræsti bet kurio ástatymo, ásakymo, nurody-
mo ar bet kurio oficialaus akto konstitucingumà. 

Graikijoje konstitucinës kontrolës vykdymas iðskaidytas, jos ágyvendi-
nimo prerogatyvos suteiktos ir bendrosios jurisdikcijos teismams, ir ad-
ministracinës jurisdikcijos teismams. Ðtai Konstitucijos 98 str. 4 d. nuro-
dyta, kad teismai privalo netaikyti ástatymo, kurio turinys prieðtarauja 
Konstitucijai. 95 str. átvirtinta, kad Valstybës tarnyba gali panaikinti ad-
ministracinës valdþios aktus, jeigu jais buvo virðyti valdþios ágaliojimai 
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arba paþeisti ástatymai. 100 str. nustatyta Aukðèiausiojo specialiojo tei-
smo teisë nustatytais atvejais pripaþinti, kad ástatymo nuostata prieðta-
rauja Konstitucijai. Tokiu atveju ástatymo nuostata nustoja galioti nuo 
Teismo sprendimo paskelbimo ar praëjus tam laikui, kuris yra nustatytas 
Teismo sprendimo.  

Ketvirta. Pagal konstitucinës kontrolës objektø apimtá gali bûti iðski-
riama universali ir ribota konstitucinë kontrolë. Universalios kontrolës 
atveju konstitucinës kontrolës institucijos ið esmës neribojamos, kokiø 
teisës aktø konstitucingumà gali tikrinti. Tokios kontrolës pavyzdys yra 
JAV ir jai artimos teisinës sistemos, nes teismai gali spræsti visus civili-
nius ieðkinius, konstitucinius konfliktus, kurie iðkyla nagrinëjant admi-
nistracines ir baudþiamàsias bylas. 

Sudëtingesnë situacija formuluojant konstitucinës kontrolës instituci-
jø tikrinimo objektus yra tose teisinëse sistemose, kuriose átvirtintas eu-
ropietiðkasis modelis, arba jam artimose. Ðiuo atveju konstitucinës kont-
rolës objektø sàraðas gali bûti labai platus, t.y. artëjantis prie universalu-
mo, ir atvirkðèiai – nedidelis, t.y. numatantis tik pagrindinius aukðèiau-
siojo rango teisës aktus. Prie tø ðaliø, kuriose konstitucinio teismo tikri-
namø teisës aktø sàraðas yra platus, priskirtina Vengrija. Ðios ðalies 
Konstitucijoje numatyta, kad Konstitucinis Teismas tikrina teisës normø 
konstitucingumà ir sprendþia kitus klausimus, kuriuos ástatymas priskiria 
jo kompetencijai. Labai plati Slovakijos, Austrijos, Vokietijos konstituci-
niø teismø kompetencija.  

Lyginamojoje konstitucinëje teisëje nëra vieningos nuomonës dël 
konstitucinës kontrolës institucijø kompetencijos ribø. Pagaliau tai yra 
ne pagrindinë konstitucinës justicijos organizavimo problema. Praktika 
rodo, kad ir plati, ir siaura konstituciniø teismø kompetencija gali bûti 
efektyvi ir uþtikrinant konstituciná teisëtumà. Kartu paþymëtina, kad pas-
tebima akivaizdi konstitucinës kontrolës institucijø kompetencijos plëti-
mo tendencija. Pradëjus nuo tradicinës – teisës aktø teisëtumo tikrinimo 
– funkcijos, konstitucinë kontrolë iðsiplëtë ir apima vis platesnes jau ne 
tik teisinio, bet ir politinio gyvenimo sritis.  
 

2.4.2. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija 
 

Apibûdinant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompeten-
cijà, visø pirma bûtina atsiþvelgti á tai, kad jo statuso ir atskirai kompe-
tencijos sureguliavimas pagrástas europietiðkàja konstitucinës kontrolës 
tradicija; joje svarbiausieji konstituciniø teismø ágaliojimai átvirtinti kons-
titucijose. Kiti konstituciniø teismø veiklos klausimai reguliuojami kons-
tituciniø teismø ástatymais. Nemaþa teisminës veiklos klausimø reguliuo-
jami teismø reglamentais, kuriuos priima patys konstituciniai teismai. 
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Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija yra átvirtin-
ta Konstitucijos 105 str.  

Ðiame straipsnyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas nagrinëja ir 
priima sprendimus, ar neprieðtarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos 
ástatymai ir kiti Seimo priimti aktai.  

Konstitucinis Teismas taip pat nagrinëja, ar neprieðtarauja Konstitu-
cijai ir ástatymams: Respublikos Prezidento aktai, Respublikos Vyriausy-
bës aktai.  

Konstitucinis Teismas teikia iðvadas: 1) ar nebuvo paþeisti rinkimø 
ástatymai per Respublikos Prezidento ar Seimo nariø rinkimus; 2) ar 
Respublikos Prezidento sveikatos bûklë leidþia jam ir toliau eiti pareigas; 
3) ar Lietuvos Respublikos tarptautinës sutartys neprieðtarauja Konsti-
tucijai; 4) ar Seimo nariø ir valstybës pareigûnø, kuriems pradëta apkal-
tos byla, konkretûs veiksmai prieðtarauja Konstitucijai. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nurodytø Konstitucinio Teismo 
ágaliojimø sàraðas yra baigtinis, taigi ir Teismo ágaliojimø plëtimas ar 
siaurinimas visada bus susijæs su tam tikrais Konstitucijos pakeitimais ar 
papildymais. Toks konstitucinis reguliavimas sudaro prielaidas nenu-
trûkstamai gausinti teisminës veiklos patyrimà, formuotis ilgalaikei Kon-
stitucijos normø interpretavimo kultûrai ir, suprantama, tradicijai.  

Daugelio mokslininkø nuomone, Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo kompetencija yra optimali, nes Teismas kontroliuoja tik aukð-
èiausiosios teisinës galios teisës aktø konstitucingumà. Teismo ágaliojimø 
srièiai nepriklauso ministerijø, kitø valdymo institucijø, tarp jø apskrièiø 
administracijø, teisës aktø teisëtumo tikrinimas. Konstitucinis Teismas 
taip pat nevertina, ar savivaldybiø aktai derinasi su Konstitucija ir ásta-
tymais. Ðiuos klausimus sprendþia atitinkamai bendrosios ir administra-
cinës jurisdikcijos teismai.  

Ið Konstitucijoje suformuluotos Konstitucinio Teismo kompetencijos 
seka svarbiausia iðvada – pagrindinë Teismo funkcija yra tikrinti, ar tei-
sës aktai neprieðtarauja Konstitucijai. Ágyvendindamas ðià funkcijà, 
Konstitucinis Teismas vykdo ir pagrindinæ savo priedermæ – uþtikrina 
Konstitucijos virðenybæ Lietuvos Respublikos teisinëje sistemoje, nes 
bûtent teisës normø kuriamoje veikloje daþniausiai paþeidþiamos konsti-
tucinës normos ir nuostatos, prasilenkiama su principais, kurie tiesiogiai 
suformuluoti Konstitucijoje, arba su tais, kurie remiasi konstituciniø 
normø visuma, ar su tos visumos tam tikra dalimi. Beje, bûtina pabrëþti 
tà aplinkybæ, kad Konstitucinis Teismas, siekdamas ásitikinti ir nustatyti, 
ar teisës aktas neprieðtarauja Konstitucijai, iðreiðkia savo nuomonæ ne tik 
dël jos atitikimo konstitucinëms normoms, bet ir konstituciniams princi-
pams. Tokia Teismo pozicija susiklostë neatsitiktinai – ji remiasi ir kons-
titucine nuostata, kad Konstitucija yra vientisas aktas. Ði nuostata reiðkia 
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ir tai, kad Konstitucijos vientisumo sampratà sudaro ne tik jos normos ir 
nuostatos, bet ir principai, t.y. vieningas konstitucinis „audinys”. Interp-
retuodamas Konstitucijos 6 str. turiná, Konstitucinis Teismas 1995 m. 
sausio 24 d. iðvadoje „Dël Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø 
apsaugos konvencijos 4, 5, 9, 14 str. ir jos Ketvirto protokolo 2 str. atiti-
kimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” pabrëþë: „...Konstitucijos vie-
ningumas pirmiausia reiðkia tai, kad konstitucinës nuostatos yra susiju-
sios ne tik formaliai, pagal Konstitucijos normø iðdëstymo struktûrà, bet 
ir pagal jø turiná ðis normø vieningumas reiðkia, kad tiek Konstitucijos 
preambulë, tiek jos skirsniai bei straipsniai sudaro prasmingà Konstituci-
jos visumà”. 

Teisës akto atitikimà Konstitucijai Konstitucinis Teismas tikrina pa-
gal kelis parametrus – normø turiná, reguliavimo apimtá, formà, Konsti-
tucijoje nustatytà priëmimo, pasiraðymo, paskelbimo ar ásigaliojimo tvar-
kà (Konstitucinio Teismo ástatymo 63 str.). Taigi galima konstatuoti, kad 
Konstitucinis Teismas ágyvendina ir formaliàjà, ir materialiàjà teisminæ 
kontrolæ. 

Teisës akto konstitucingumo vertinimas pagal normø turiná visø pir-
ma reiðkia tai, kad Teismas turi iðsiaiðkinti, ar teisës normoje nustatytos 
teisiniø santykiø subjektø teisës ir pareigos atitinka Konstitucijoje ið-
reikðtà pozicijà ðiuo klausimu. Teisës akto ar jo dalies teisëtumas pagal 
reguliavimo apimtá suponuoja tai, kad teisës normos kûrëjas negalëjo 
priimti tokiø taisykliø, kuriø nustatymas nepriklauso jo kompetencijai, 
t.y. jis perþengë tas reguliavimo ribas, kurios nustatytos jo kompetencijo-
je. Kadangi teisës akto formos klausimas yra vienas svarbiausiø teisëkû-
roje, todël suprantama, kad akto formos problema aktuali ir konstituci-
nio teisëtumo atþvilgiu. Panaðiai galima samprotauti ir dël teisës aktø 
konstitucingumo paþeidus jø priëmimo, pasiraðymo, paskelbimo ir ásiga-
liojimo tvarkà. Ðtai Konstitucinis Teismas 1994 m. sausio 19 d. nutarime 
konstatavo, kad ástatymø leidëjas gali reguliuoti savininkø ir kitø nuosa-
vybës teisiniø santykiø dalyviø subjektines teises tik ástatymu nustatyda-
mas ðiø teisiø turiná. Tuo tarpu 1993 m. birþelio 17 d. Seimo nutarime 
„Dël þemës reformos pagrindiniø krypèiø” yra suformuluoti teiginiai, 
kurie pagal savo prasmæ yra naujos normos, ið esmës keièianèios esamà 
teisinæ situacijà. Seimas, ne ástatymu, o nutarimu sureguliavæs þemës 
nuosavybës santykius, neatsiþvelgë á tai, kad jis gali priimti nutarimus tik 
dël savo iðleistø ástatymø ágyvendinimo. Be to, minëtas Seimo nutarimas 
buvo svarstomas taikant ástatymø leidybos procedûrà, bet pasiraðytas ir 
paskelbtas ne Respublikos Prezidento, o Seimo Pirmininko, taèiau pagal 
priëmimo procedûrà, reguliavimo apimtá ir normø turiná prilygintinas 
ástatymui. Atsiþvelgdamas á ðiuos aspektus, Konstitucinis Teismas pripa-



Konstitucijos apsauga. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 451

 

þino, kad 1993 m. birþelio 17 d. Seimo nutarimas pagal formà prieðtarau-
ja Konstitucijos 23 str. ir 67 str. 2 p. 

Bûtina pabrëþti dar vienà esminæ aplinkybæ – Konstitucinis Teismas 
gali pripaþinti teisës aktà (ar jo dalá) prieðtaraujanèiu Konstitucijai, jeigu 
buvo paþeistas bent vienas ið teisës aktø teisëtumo parametrø – pagal 
normø turiná; pagal reguliavimo apimtá; pagal formà; pagal priëmimo, 
pasiraðymo, paskelbimo ar ásigaliojimo tvarkà. Bet kurios taisyklës pa-
þeidimas gali sàlygoti teisës akto (ar jo dalies) pripaþinimà prieðtaraujan-
èiu Konstitucijai.  

Kiekvieno teisës akto vertinimas, ar jis atitinka Konstitucijà, turi bû-
dingø bruoþø ir ypatumø, todël tikslinga juos apþvelgti atskirai. 
 

2.4.3. Įstatymų teisėtumo klausimas 
 

Ástatymø konstitucingumo problema yra viena aðtriausiø politiniø tei-
siniø aktualijø jau vien todël, kad ástatymai yra politinës institucijos – 
Seimo – politinës veiklos rezultatas. Kita vertus, ástatymais reguliuojami 
patys svarbiausi visuomeniniai santykiai, todël jais gali bûti padaryti patys 
sunkiausi Konstitucijos paþeidimai. Yra dar vienas ðio klausimo aspek-
tas. Reikalas tas, kad tokio ydingo ástatymo pagrindu bus leidþiami mi-
nisterijø, kitø valdymo institucijø, savivaldybiø teisës aktai, kurie, bus 
realizuojami teismø veikloje. Jais þmonës vadovausis socialiniuose santy-
kiuose.  

Atsiþvelgiant á visa tai, galima konstatuoti, kad ástatymo teisëtumo uþ-
tikrinimas yra viena svarbiausiø konstitucinio teisëtumo átvirtinimo prie-
laidø. Taip pat reikia pastebëti, kad neturëtø bûti griaunamas ástatymø 
autoritetas vien dël menkiausios abejonës jo teisëtumo klausimu. Reikia 
pripaþinti, kad ástatymø leidyboje galioja ir ástatymø teisëtumo prezump-
cijos principas – ástatymas laikomas atitinkanèiu Konstitucijà iki tol, kol 
nebus pareikðta oficiali Konstitucinio Teismo pozicija ðiuo klausimu. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 105 str. 1 d. átvirtinta Konstituci-
nio Teismo teisë spræsti, ar ástatymai neprieðtarauja Konstitucijai, tartum 
nekelia jokiø papildomø problemø, t.y. tartum seka iðvada, kad Teismas 
gali vertinti visø ástatymø teisëtumà. Taèiau taip atrodo tik ið pirmo 
þvilgsnio. Jeigu praktinëje veikloje Konstitucinis Teismas iki ðiol tiesio-
giai nesusidûrë su ðios srities problemomis, tai ateityje taip gali atsitikti. 

Pirmasis klausimas gali bûti toks: ar Konstitucinio Teismo tikrinimo 
objektai yra tie ástatymai, kurie buvo priimti prieð Konstitucijos ásigalio-
jimà? Vienareikðmio atsakymo á ðá klausimà nëra. Dël ðios problemos 
skiriasi ne tik mokslininkø nuomonës, bet ir konstituciniø teismø pozici-
jos.  
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1992 m. lapkrièio 6 d. ástatyme „Dël Lietuvos Respublikos Konstituci-
jos ásigaliojimo tvarkos” yra nustatyta, kad ástatymai, kiti teisiniai aktai ar 
jø dalys, galiojæ Lietuvos Respublikos teritorijoje iki Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos priëmimo, galioja tiek, kiek jie neprieðtarauja Konsti-
tucijai ir ðiam ástatymui, ir galios tol, kol nebus pripaþinti netekusiais 
galios ar suderinti su Konstitucijos nuostatomis. Aiðkinantis ðià ástatymo 
nuostatà, galima daryti prielaidà, kad pagrindinë pareiga suderinant se-
nuosius ástatymus su Konstitucija tenka Seimui kaip ástatymø leidëjui. 
Kita vertus, teiginio „... galioja tiek, kiek jie neprieðtarauja Konstitucijai” 
turinys yra neatskleistas, nes nëra nustatytas tiesioginis ágyvendinimo 
mechanizmas. Galima manyti, kad „senøjø” teisës normø konstitucin-
gumà galëjo spræsti bendrosios jurisdikcijos teismai netaikydami jø konk-
reèiose bylose. Taip pat nëra abejonës, kad ir Konstitucinis Teismas gali 
tokias normas pripaþinti prieðtaraujanèiomis Konstitucijai bent jau mate-
rialiosios konstitucinës kontrolës prasme. Koks bebûtø galutinis atsaky-
mas, taèiau nederëtø visiðkai ignoruoti „senojo” parlamento ir „senøjø“ 
teisës aktø prestiþo. Todël kai kurie mokslininkai daro galutinæ iðvadà, 
kad nebûtina pavesti konstituciniams teismams vertinti „senøjø” teisës 
aktø konstitucingumo19, nes suderinti buvusius ástatymus su Konstitucija 
visø pirma yra ástatymø leidëjo funkcija.  

Antra. Ar gali bûti konstitucinës kontrolës objektais konstituciniai 
ástatymai, apie kuriuos raðoma Lietuvos Respublikos Konstitucijos 69 str. 
3 d.? Atsakant á ðá klausimà reikëtø ávertinti keletà aplinkybiø, susijusiø 
su konstituciniø ástatymø specifika Lietuvos teisës sistemoje.  

Pirmiausia atsiþvelgtina á tai, kad konstituciniais ástatymais pagal Lie-
tuvos Respublikos Seimo Statuto 168 str. laikytini: 1) Konstitucijos 150 
str. nurodyti ástatymai, taip pat Konstitucijos pataisos; 2) tiesiogiai Kons-
titucijoje ávardyti ástatymai ir kiti konstitucines normas sukonkretinantys 
ástatymai, nurodyti ástatyme dël konstituciniø ástatymø sàraðo.  

Bûtina turëti galvoje ir tai, kad ávairiø kategorijø konstituciniai ásta-
tymai priimami ir keièiami skirtinga tvarka. Ðtai 1991 m. vasario 11 d. 
konstitucinio ástatymo „Dël Lietuvos valstybës” teiginys „Lietuvos valsty-
bė yra nepriklausoma demokratinė respublika” gali bûti pakeistas tik Lie-
tuvos tautos visuotinës apklausos (plebiscito) bûdu, jeigu uþ tai pasisaky-
tø ne maþiau kaip 3/4 pilieèiø, turinèiø aktyviàjà rinkimø teisæ. Konstitu-
ciniai ástatymai, kurie áraðyti á konstituciniø ástatymø sàraðà, gali bûti kei-
èiami ne maþesne kaip 3/5 visø Seimo nariø balsø dauguma. Konstituci-
jos keitimo ástatymas gali bûti priimtas ne maþesne kaip 2/3 visø Seimo 
nariø balsø dauguma. Gilinantis á ðià problemà, bûtø galima atkreipti 
dëmesá ir 
                                            

19 Steinberger H. Models of constitutional jurisdiction. European Commision for democ-
rasy through Law. 1993. P. 12.  
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á kitus bûdingus konstituciniø ástatymø teisinius bruoþus. 
Taigi atsakant á klausimà, ar gali bûti konstitucinës kontrolës objek-

tais konstituciniai ástatymai, negalima neatsiþvelgti á skirtingà ðiø ástaty-
mø pobûdá ir galià. Taèiau galima daryti ir keletà apibendrinanèiø iðva-
dø. 

Nëra jokios abejonës, kad visi naujai priimami konstituciniai ástaty-
mai gali bûti tikrinami konstitucingumo atþvilgiu formaliàja prasme, t.y. 
pagal ðiø teisës aktø formà, taip pat pagal Konstitucijoje nustatytà prië-
mimo, pasiraðymo, paskelbimo ar ásigaliojimo tvarkà. Ðie paþeidimai gali 
bûti visiðkai akivaizdi prielaida pripaþinti konstituciná ástatymà prieðta-
raujanèiu Konstitucijai. 

Sudëtingesnis klausimas bûtø tuo atveju, jeigu iðkiltø konstitucinio 
ástatymo konstitucingumo problema materialiàja prasme, t.y. pagal jo 
turiná ir reguliavimo apimtá. Yra svariø argumentø, kurie pagrindþia 
Konstitucinio Teismo prerogatyvas vertinti ir konstituciniø ástatymø tei-
sëtumà. Tokia iðvada remiasi tuo, kad Konstitucijos normø sistemoje yra 
tokiø, kurios laikytinos konstitucinës santvarkos ðerdimi. Jos iðsiskiria ið 
kitø ne tik sudëtingesne keitimo tvarka, bet ir savo politinio ir teisinio 
turinio fundamentalumu. Tokia konstitucinë nuostata suformuluota 
Konstitucijos 1 str., kad Lietuvos valstybë yra nepriklausoma demokrati-
në respublika. Ji glaudþiai susijusi su Konstitucijos preambule, kuri taip 
pat yra Konstitucijos visumos neatskiriama dalis. Taigi nëra abejonës, 
kad konstituciniai ástatymai, tarp jø ir Konstitucijos pataisos, kurios 
prieðtaraus Konstitucijos 1 str., gali bûti pripaþinti esà neteisëti. Panaðiai 
galima samprotauti ir dël kitø konstituciniø nuostatø ir normø. 

Treèia. Ar yra konstitucinës kontrolës objektai referendumu priimti 
ástatymai? Tiesioginio atsakymo nëra nei Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijoje, nei Konstitucinio Teismo ástatyme. Ðis klausimas ið esmës neið-
sprendþiamas ir lyginamojoje konstitucinëje teisëje. Nepaisant to, galima 
daryti kai kurias bendresnio pobûdþio iðvadas.  

Visø pirma neturëtø kilti didesniø abejoniø dël to, kad konstituciniai 
teismai gali tikrinti referendumu priimtø ástatymø konstitucingumà for-
maliàja prasme, nes ir referendumø metu gali bûti paþeistos nustatytos 
ástatymø priëmimo taisyklës. Neatsitiktinai kai kuriø ðaliø konstitucijose 
yra numatyta konstituciniø teismø funkcija spræsti konstitucinius konflik-
tus dël referendumø organizavimo ir surengimo teisëtumo. Atsakymas á 
iðkeltà klausimà yra nesudëtingas ir tuo atveju, kai konstitucijose yra su-
formuluoti tam tikri ribojimai. Ðtai Italijos Respublikos Konstitucijos 75 
str. yra numatyta, kad referendumai negali bûti rengiami dël mokesèiø, 
biudþeto ástatymø priëmimo, amnestijos paskelbimo ar malonës suteiki-
mo, taip pat dël tarptautiniø sutarèiø ratifikavimo. Neatsitiktinai Italijos 
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Konstitucinio Teismo kompetencijoje numatyta, kad jis sprendþia visø 
ástatymø konstitucingumà. 

Tose ðalyse, kuriø konstitucijose nëra nustatyti apribojimai dël refe-
rendumuose svarstomø klausimø pobûdþio, referendumuose priimtø 
ástatymø teisëtumo tikrinimas materialiàja prasme yra problemiðkas. 
Esminë aplinkybë yra ta, kad referendume, kuris yra svarbiausia tiesiogi-
nës demokratijos forma, realizuojamas Tautos suverenitetas, kurio nie-
kas negali varþyti ar savintis visai Tautai priklausanèiø galiø (Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 3 str.). Ði esminë sàlyga suponuoja iðvadà, kad 
konstituciniai teismai, kaip ir kiti konstituciniø santykiø subjektai, neturi 
konstituciniø prielaidø riboti Tautos galiø, kontroliuoti referendumu 
priimtø ástatymø konstitucingumo. Prancûzijos Konstitucinë Taryba 1962 
m. priimtuose nutarimuose pareiðkë, kad referendumu priimti ástatymai 
negali bûti konstitucinës kontrolës objektas jau vien todël, kad jie tiesio-
giai iðreiðkia nacionaliná suverenitetà. Be to, Konstitucinë Taryba parei-
ðkë, kad ji yra vieðosios valdþios veiklos reguliuotoja, o referendumas 
nesudaro tos veiklos dalies20. 

Atsiþvelgiant á nurodytus motyvus, darytina iðvada, kad ir Lietuvos 
konstitucinëje sistemoje Konstitucinis Teismas neturi galiø vertinti, ar 
referendumu priimti ástatymai materialiàja prasme atitinka Konstitucijà. 

Galima pastebëti ir dar vienà papildomà ðio klausimo aspektà. Reika-
las tas, kad 1994 m. liepos 22 d. nutarime, kuriame buvo ávertintas refe-
rendumo ástatymo tam tikrø pataisø konstitucingumas, Konstitucinis 
Teismas konstatavo, kad bet kokie Konstitucijoje nenumatyti apriboji-
mai rengti referendumà turi bûti laikomi kaip Tautos suvereniø galiø 
paþeidimas. Suprantama, kad tokie apribojimai gali bûti pripaþinti prieð-
taraujanèiais Konstitucijai.  
 
2.4.4. Kitų Seimo priimtų aktų teisėtumo klausimas 
 

Konstitucinio Teismo galios tikrinti kitø Seimo priimtø aktø teisëtu-
mà visø pirma remiasi Konstitucijos virðenybës principu, kuris yra priva-
lus Lietuvos Respublikos ástatymø leidëjui – Seimui. Kita vertus, Seimas 
neturi konstituciniø galimybiø paþeisti savo paties priimtø ástatymø. Visa 
tai suponuoja konstitucines prielaidas tikrinti ir kitø Seimo priimtø aktø 
konstitucingumà. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatyta, kad, be ástatymø, Sei-
mas priima nutarimus (58 str. 1 d., 67 str. 3 p.) ir tvirtina Seimo statutà, 
kuris turi ástatymo galià (76 str.). Seimo statute (29 skirsnyje) yra numa-
tyta, kad Seimas taip pat priima rezoliucijas, kreipimusis, deklaracijas.  

                                            
20 Sravnitelnoje konstitucionoje pravo. Moskva, 1996. S. 220, 221. 
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Atsiþvelgiant á 1994 m. sausio 19 d. Konstitucinio Teismo nutarime 
suformuluotà teisinæ pozicijà, kad „Seimo poástatyminiai aktai negali 
prieðtarauti Konstitucijai ir Seimo iðleistiems ástatymams, o juo labiau 
negali keisti ástatymø normø, jø turinio”, darytina iðvada, kad ir Seimo 
statutas, ir nutarimai, rezoliucijos, kreipimaisi, deklaracijos yra konstitu-
cinës kontrolës objektai.  

Bûtina pabrëþti dar vienà aplinkybæ – uþsienio ðaliø konstitucinës 
kontrolës institucijø kompetencijos raida patvirtino tai, kad vis daugiau 
dëmesio skiriama parlamentø priimtø kitø aktø teisëtumui, o ypaè – pa-
rlamento reglamentø konstitucingumui. Paplitusi nuomonë, kad tokia 
kontrolë uþtikrina konstituciná teisëtumà paèiame parlamente, yra pa-
rlamento nariø, partiniø frakcijø ir kitø struktûrø konstituciniø preroga-
tyvø ágyvendinimo garantija. 
 

2.4.5. Respublikos Prezidento teisės aktų teisėtumas 
 

Visuotinai pripaþinta, kad Respublikos Prezidento aktai yra poásta-
tyminiai aktai. Jais realizuojamos ástatymø nuostatos, todël jie priskirtini 
valdymo aktams. Respublikos Prezidento aktai-dekretai negali prieðta-
rauti ne tik Konstitucijai, bet ir ástatymams. 

Ið Respublikos Prezidento konstitucinio statuso turinio seka, kad jo 
leidþiami dekretai yra nenorminio pobûdþio ir remiasi Respublikos Pre-
zidento koordinacinëmis funkcijomis. Dekretai dël diplomatiniø atstovø 
skyrimo ir atðaukimo, aukðèiausiøjø kariniø laipsniø suteikimo, nepa-
prastosios padëties paskelbimo, pilietybës teikimo turi bûti pasiraðyti 
Ministro Pirmininko arba atitinkamai ministro, ir tik tada jie turi galià.  

Atsiþvelgiant á Respublikos Prezidento konstituciná statusà, jo aktø-
dekretø teisiná pobûdá, galima daryti prielaidà, kad ðiø teisës aktø atþvil-
giu gali kilti ir formaliosios, ir materialiosios konstitucinës kontrolës 
klausimas. Konstitucinio Teismo patyrimas vertinant, ar Respublikos 
Prezidento dekretai atitinka Konstitucijà, yra nedidelis. 1994 m. Seimo 
nariø grupë kreipësi á Konstituciná Teismà iðtirti, ar 1994 m. rugsëjo 2 d. 
Respublikos Prezidento dekreto „Dël tarpþinybinës komisijos kovai su 
ekonominiais nusikaltimais ásteigimo” kai kurie punktai neprieðtarauja 
Konstitucijai. Kadangi ðis dekretas vëliau buvo pripaþintas netekusiu 
galios, Konstitucinis Teismas pradëtà teisenà byloje nutraukë.  

Tokiu paèiu pagrindu pradëta teisena buvo nutraukta ir kitoje byloje, 
kurioje Seimo nariø grupë kreipësi á Konstituciná Teismà dël Respubli-
kos Prezidento dekreto, kuriuo, paþeidþiant Konstitucijos 141 str., vidaus 
reikalø ministru buvo paskirtas vidaus tarnybos karininkas, neiðëjæs á 
atsargà.  
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2.4.6. Vyriausybės teisės aktų teisėtumas 
 

Ðiø teisës aktø atitikimas Konstitucijai taip pat gali bûti tikrinamas 
formaliàja ir materialiàja konstitucinës kontrolës prasme. Kaip ir Res-
publikos Prezidento dekretai, Vyriausybës teisës aktai turi atitikti ne tik 
Konstitucijà, bet ir ástatymus. Bendras reikalavimas, kuris apibrëþia Vy-
riausybës teisës aktø pobûdá, yra suformuluotas Konstitucijos 94 str. 2 p., 
kuriame nustatyta, kad Vyriausybë vykdo ástatymus ir Seimo nutarimus 
dël ástatymø ágyvendinimo, taip pat Respublikos Prezidento dekretus. 

Dar plaèiau Vyriausybës teisës aktø vieta Lietuvos teisës sistemoje ne 
kartà apibûdinta Konstitucinio Teismo nutarimuose. Ðtai buvo pabrëþta, 
kad teisës leisti ástatymus delegavimas Vyriausybei turi bûti legitiminis – 
pagrástas valstybës konstitucijoje átvirtintomis nuostatomis. Taèiau Lietu-
vos Respublikos Konstitucijoje ástatymø leidybos delegavimas nenumaty-
tas, todël Vyriausybë gali priimti tik poástatyminius teisës aktus, kuriuose 
detalizuojamos ástatymø normos, reglamentuojama jø ágyvendinimo tvar-
ka. Kitu atveju Teismas akcentavo, kad visa, kas susijæ su pagrindinëmis 
þmogaus teisëmis ir laisvëmis, turi bûti reguliuojama ástatymais, o ne po-
ástatyminiais teisës aktais. Remdamasis ðiuo esminiu teisës aktø hierar-
chijos principu, Konstitucinis Teismas ne kartà konstatavo Vyriausybës 
teisës aktø prieðtaravimà Konstitucijai. 
 
2.4.7. Respublikos Prezidento ar Seimo narių rinkimų teisėtumas 

 
Konstitucinës kontrolës institucijø funkcija tikrinti rinkimø teisëtumà 

yra numatyta daugelio ðaliø konstitucijose, taèiau pagal savo formà ir 
apimtá þenkliai skiriasi (Austrija, Bulgarija, Italija, Lenkija, Slovënija, 
Portugalija). Ðtai Prancûzijos Konstitucinë Taryba nustato kandidatø, 
kurie dalyvaus Prezidento rinkimuose, sàraðà, reiðkia savo nuomonæ dël 
rinkimø organizavimo, per savo stebëtojus kontroliuoja balsavimo eigà, 
nagrinëja rinkiminius ginèus. Daugeliu atvejø konstitucinës kontrolës 
institucijos yra galutinë instancija, kurioje sprendþiami rinkimø metu 
iðkilæ konfliktai. Vokietijos Federalinis Konstitucinis Teismas sprendþia 
skundus dël Bundestago, kuriam pavesta priþiûrëti rinkimus, sprendimø.  

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ágaliojimai vertinti, ar 
per Respublikos Prezidento, ar Seimo nariø rinkimus nebuvo paþeisti 
rinkimø ástatymai, bendràja prasme átvirtinti Konstitucijoje, o konkreèiau 
apibrëþti rinkimø ástatymuose bei Konstitucinio Teismo ástatyme. Ðiuose 
aktuose nustatytas kontrolës objektas ir ðios kontrolës ribos – Konstitu-
cinis Teismas tiria ir vertina tik Vyriausiosios bei Respublikos Preziden-
to komisijø sprendimus arba jø atsisakymà nagrinëti skundus dël rinkimø 
ástatymø paþeidimø tais atvejais, kai sprendimai buvo priimti ar kita mi-
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nëtø komisijø veikla buvo padaryta pasibaigus balsavimui renkant Seimo 
narius ar Respublikos Prezidentà. Taigi Teismo ágaliojimai vertinti rin-
kimø teisëtumà yra riboti. Ðià situacijà bûtø galima apibûdinti dar kitaip 
– ið esmës Konstitucinis Teismas tiria Vyriausiosios komisijos akto teisë-
tumà, t.y. ar Vyriausioji rinkimø komisija nepaþeidë rinkimø ástatymø.  

Vienoje byloje Konstitucinis Teismas nurodë: „Skunde, á kurá atsi-
þvelgdamas Respublikos Prezidentas kreipësi á Konstituciná Teismà su 
paklausimu dël Seimo rinkimø ástatymo paþeidimø, nenurodomas konk-
retus Vyriausiosios rinkimø komisijos sprendimas ar veiksmas. Kadangi 
nëra nagrinëjimo dalyko..., pradëta teisena pagal Konstitucinio Teismo 
ástatymo 80 str. 2 d. ðioje bylos dalyje nutrauktina”.  

Atsiþvelgiant á nagrinëjamà Konstitucinio Teismo ágaliojimo turiná, 
galima teigti, kad ðiuo atveju ginama ne tiek subjektinë, kiek objektinë 
politinë rinkimø teisë.  

 
2.4.8. Išvada, ar Respublikos Prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir  
          toliau eiti pareigas 
 

Konstitucinis Teismas taip pat teikia iðvadà, ar Respublikos Prezi-
dento sveikatos bûklë leidþia jam ir toliau eiti pareigas. Tokia konstitu-
cinës kontrolës prerogatyva, nors ir nëra daþnai pasitaikantis reiðkinys 
lyginamojoje konstitucinëje teisëje, taèiau kai kuriø ðaliø konstitucijose 
yra numatyta, kad konstituciniai teismai dalyvauja konstatuojant faktà 
dël valstybës vadovo sveikatos bûklës, t.y. dël ðio pareigûno negalëjimo 
vykdyti savo funkcijas. Ðtai Bulgarijos Respublikos Konstitucijoje numa-
tyta, kad prezidento ir viceprezidento ágaliojimai nutrûksta jiems pada-
vus pareiðkimà dël atsistatydinimo, taip pat dël ilgalaikio negalëjimo eiti 
savo pareigas dël sunkios ligos. Ðiais atvejais pareigûnø ágaliojimai nu-
trûksta tik tada, kai ðias aplinkybes patvirtina Konstitucinis Teismas. Jei-
gu Lenkijos Respublikos Prezidentas laikinai negali vykdyti savo pareigø, 
jis apie tai praneða Seimo Marðalkai, o ðis laikinai priima Respublikos 
Prezidento pareigas. Tais atvejais, kai Respublikos Prezidentas negali 
praneðti Seimo Marðalkai apie tai, kad jis negali vykdyti savo pareigø, 
tada klausimà sprendþia Lenkijos Konstitucinis Tribunolas Seimo Mar-
ðalkos teikimu. Jeigu nustatoma, kad Respublikos Prezidentas laikinai 
negali vykdyti savo pareigø, Konstitucinis Tribunolas paveda Seimo Mar-
ðalkai laikinai vykdyti ðias pareigas. Portugalijos Respublikos Konstituci-
joje átvirtinta Konstitucinio Teismo prerogatyva nustatyti faktà, kad Res-
publikos Prezidentas yra miræs arba padaryti pareiðkimà, kad Respubli-
kos Prezidentas negali vykdyti savo pareigø dël nuolatinës fizinës bûklës. 
Konstitucinis Teismas taip pat gali konstatuoti laikinas aplinkybes, dël 
kuriø Respublikos Prezidentas laikinai negali vykdyti savo ágaliojimø. 
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Paklausimà Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui, ar Res-
publikos Prezidento sveikatos bûklë leidþia jam ir toliau eiti pareigas, 
turi teisæ pateikti tik Seimas. Paklausimas turi bûti patvirtintas nutarimu, 
priimtu daugiau kaip pusës visø Seimo nariø balsø dauguma. Prie pa-
klausimo ir Seimo nutarimo turi bûti pridëta Seimo patvirtintos gydytojø 
komisijos iðvada. Esant reikalui, pridedami kiti sveikatos bûklæ apibûdi-
nantys árodymai. Kaip ir kitais atvejais, Seimas savo paklausimà gali at-
ðaukti iki nagrinëjimo Konstitucinio Teismo posëdyje pradþios.  
 
2.4.9. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių konstitucingumas  
 

Tarptautiniø teisës aktø atitikimo Konstitucijai funkcijos apimtis, po-
bûdis, turinys priklauso nuo valstybiø konstituciniø sistemø, nuo konsti-
tucinës kontrolës institucijø konstitucinio statuso. Valstybiø konstituci-
nëse sistemose yra nustatytos skirtingos tarptautiniø sutarèiø konstitu-
cingumo tikrinimo kontrolës formos. Iðankstinë kontrolë yra nustatyta 
Albanijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Moldovoje, Slovënijoje, 
Ukrainoje, Estijoje ir kitur. Ðtai Albanijos Konstitucijos 24 str. 1 d. 4 p. 
nurodyta, kad konstitucinis teismas „priima sprendimus dël Albanijos 
Respublikos vardu sudarytø ar pateiktø ratifikavimui tarptautiniø sutar-
èiø atitikimo Konstitucijai”. 

Vëlesnioji tarptautiniø sutarèiø konstitucinë kontrolë numatyta Aust-
rijoje, Graikijoje, Islandijoje, Lenkijoje bei kitose valstybëse. Austrijos 
Konstitucijos 140a str. pabrëþiama, kad Konstitucinis Teismas nagrinëja 
bylas dël valstybës sutarèiø neteisëtumo. Teismas gali pripaþinti, kad 
valstybës sutartis prieðtarauja konstitucijai. Konstitucinis Teismas gali 
nustatyti terminà, per kurá valstybës sutartis ir toliau gali bûti vykdoma.  

Remiantis Konstitucijos normomis, galima daryti iðvadà, kad Konsti-
tucijoje nustatyta iðankstinës (prevencinës) ir vëlesniosios (represyvio-
sios) tarptautiniø sutarèiø konstitucingumo kontrolës galimybë. Tokiø 
dviejø teisiniø formø alternatyvumas numatytas ir kitø valstybiø konsti-
tucijose. Gali kilti klausimas, kodël konstitucijos leidëjas neapsiribojo tik 
viena ið ðiø teisiniø formø? Vienareikðmio atsakymo nëra. Iðankstinës 
kontrolës atveju gali bûti sprendþiamas esminis klausimas, ar tarptautinë 
sutartis, ar jos kai kurios nuostatos neprieðtarauja Konstitucijai. Antruo-
ju, t.y. vëlesniosios kontrolës atveju, gali iðkilti ir pirmoji problema, ir 
kita, t.y., ar buvo laikomasi tarptautinës sutarties sudarymo, ratifikavimo, 
paskelbimo tvarkos.  

Konstitucijos 106 str. numatyta, kad praðyti Konstitucinio Teismo ið-
vados dël tarptautiniø sutarèiø atitikimo Konstitucijai gali Seimas ir Res-
publikos Prezidentas. Taigi tarptautiniø sutarèiø konstitucingumo áverti-
nimo iniciatoriø yra ribotas subjektø skaièius. Ðio klausimo negali pateik-
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ti Konstituciniam Teismui 1/5 Seimo nariø grupë, Vyriausybë ar bendro-
sios kompetencijos teismai.  

Nei Konstitucijoje, nei Konstitucinio Teismo ástatyme nëra patikslin-
ta, kokio pobûdþio tarptautiniø sutarèiø konstitucingumà gali tikrinti 
Konstitucinis Teismas. Konstitucijoje ir ástatyme neapibrëþus sutarèiø 
kategorijos, galima daryti prielaidà, kad Teismas gali tikrinti konstitucin-
gumà tø tarptautiniø sutarèiø, kurias raðtu sudaro Lietuvos Respublika 
su uþsienio valstybëmis ir tarptautinëmis organizacijomis, nesvarbu, koks 
sutarties pavadinimas ir ar sutartá sudaro vienas, du ar keli tarpusavyje 
susijæ dokumentai (Tarptautiniø sutarèiø ástatymo 1 str.). Teisme nebus 
vertinami Lietuvos Respublikos ministerijø ar Vyriausybës ástaigø bei 
kitø valstybës institucijø vardu ir pagal jø kompetencijà sudaromi su ati-
tinkamomis uþsienio valstybiø ar organizacijø institucijomis susitarimai. 
Pagal Tarptautiniø sutarèiø ástatymà ðie aktai nëra Lietuvos Respublikos 
tarptautinës sutartys.  

Ne maþiau svarbus klausimas, ar Teismas vertins tik paèios tarptauti-
nës sutarties tekstà? O kaip su ástatymu dël tarptautinës sutarties ratifi-
kavimo ar Vyriausybës nutarimu, kuriuo buvo patvirtinta tarptautinë 
sutartis? Viena vertus, tarptautinës sutarties tekstas ir jà aprobuojantis 
teisës aktas yra tartum neatskiriami. Kita vertus, bet kuris ástatymas (ir 
dël tarptautinës sutarties ratifikavimo) yra vidaus teisës sistemos dalis. 
Galima manyti, kad Seimas ar Respublikos Prezidentas, kreipdamasis á 
Konstituciná Teismà, apibrëð nagrinëjimo ribas. Be to, negalima pamirðti, 
kad Konstitucinis Teismas savaime yra suvarþytas paklausime suformu-
luotø klausimø.  

Konstitucinio Teismo ástatyme yra numatyta, kad bylos nagrinëjimo 
pagrindas Teisme yra teisiðkai motyvuota abejonë, kad visas aktas ar jo 
dalis prieðtarauja Konstitucijai pagal normø turiná, reguliavimo apimtá, 
formà, Konstitucijoje nustatytà priëmimo, pasiraðymo, paskelbimo ar 
ásigaliojimo tvarkà. Teismas gali nagrinëti ne tik tam tikros tarptautinës 
sutarties normø teisëtumà materialiàja prasme, taèiau ir tai, ar sudarant 
ðià sutartá, teikiant Seimui ratifikuoti, nebuvo paþeistos procedûrø taisyk-
lës (formalioji konstitucinë kontrolë).  
 

2.4.10. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ir apkaltos procesas 
 

Lietuvos Respublikoje konstitucinës kontrolës objektas yra ir tai, ar 
Seimo nariø ir valstybës pareigûnø, kuriems pradëta apkaltos byla, kon-
kretûs veiksmai prieðtarauja Konstitucijai. 

Tokia pati ar panaði konstitucinës kontrolës institucijø funkcija nu-
matyta daugelio ðaliø konstitucinëse sistemose, taèiau skiriasi pagal vals-
tybës pareigûnø, kurie gali bûti nuðalinti nuo pareigø, kategorijas. Pvz.: 
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Austrijoje nuo pareigø gali bûti nuðalinami: Respublikos Prezidentas, 
federalinës vyriausybës bei þemiø vyriausybiø nariai, þemiø gubernato-
riai, þemiø mokyklø tarybø prezidentai. Beje, Austrijos Konstitucinis 
Teismas gali kai kuriuos ið ðiø pareigûnø patraukti ir baudþiamojon atsa-
komybën. 

Vienose ðalyse (Austrija, Italija, Vengrija, Vokietija) konstituciniø 
teismø sprendimai ðiais klausimais yra galutiniai, o kitose (Armënija, 
Bulgarija, Rumunija) konstituciniai teismai teikia iðvadas, o baigiamàjá 
sprendimà priima parlamentai. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra numatyta, kad Respublikos 
Prezidentà, Konstitucinio Teismo pirmininkà ir teisëjus, Aukðèiausiojo 
Teismo pirmininkà ir teisëjus, Apeliacinio teismo pirmininkà ir teisëjus, 
Seimo narius, paaiðkëjus, jog padarytas nusikaltimas, Seimas 3/5 visø 
nariø dauguma gali paðalinti ið uþimamø pareigø ar panaikinti Seimo 
nario mandatà. Tai atliekama apkaltos proceso tvarka, kurià nustato 
Seimo statutas. 

Konstitucinio Teismo vaidmuo apkaltos procese konkreèiau apibrëþ-
tas Seimo statute. Konstitucinis Teismas á apkaltos procesà gali ásitraukti 
po to, kai Seimas patvirtina specialiosios tyrimo komisijos iðvadà, kad yra 
motyvø pradëti apkaltos procesà ir po to, kai pradedama atlikti tam tik-
rus tvarkomuosius veiksmus. Ðioje stadijoje Seimas gali kreiptis á Konsti-
tuciná Teismà ir praðyti iðvados, ar pareigûnø konkretûs veiksmai prieðta-
rauja Konstitucijai.  

Paþymëtina dar viena aplinkybë – Seimas gali kviesti Konstitucinio 
Teismo pirmininkà ar kità ðio Teismo teisëjà pirmininkauti apkaltos pro-
cedûros posëdþiams tada, kai apkalta taikoma Aukðèiausiojo Teismo 
pirmininkui ar ðio teismo teisëjui. 
 
2.4.11. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija  
            lyginamuoju aspektu 

 
Nagrinëjant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetenci-

jà lyginamosios konstitucinës teisës atþvilgiu, galima pastebëti kai ku-
riuos kitus aspektus. 

Kai kuriø ðaliø konstitucijose numatyta, kad konstituciniai teismai 
sprendþia kompetencijos ginèus tarp valstybës institucijø, tarp valstybës 
ir savivaldybiø, federacinëse valstybëse – tarp federaciniø institucijø ir 
þemiø. Atskirose ðalyse tokio pobûdþio ágaliojimai skiriasi pagal konsti-
tucinio teismo ágaliojimø apimtá ir jo priimtø aktø galià. Ðtai Italijos Res-
publikos Konstitucijoje nurodyta, kad Konstitucinio Teismo kompetenci-
jai priklauso ginèai dël kompetencijos tarp ávairiø valstybës valdþiø, tarp 
valstybës ir srièiø, taip pat tarp srièiø. Vokietijos Konstitucijoje numaty-
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ta, kad Konstitucinis Teismas nagrinëja vieðuosius teisinius ginèus tarp 
Federacijos ir þemiø, tarp þemiø, taip pat tarp þemës institucijø, jeigu 
ástatymuose nenumatyta, kad ðiuos ginèus sprendþia kiti teismai.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje atskirai nenurodyta, kad Konsti-
tucinis Teismas sprendþia kompetencijos ginèus tarp aukðèiausiosios 
valstybës valdþios institucijø. Taèiau taip teigiant, bûtina daryti ir kai ku-
rias iðlygas. Konstitucinis Teismas, nagrinëdamas ástatymø, vykdomosios 
valdþios aktø konstitucingumà, labai daþnai vertina, ar valstybës valdþios 
nevirðijo Konstitucijoje átvirtintos jø kompetencijos, neásibrovë á kitos 
valdþios institucijø ágaliojimø sritá. Konstitucinis Teismas ið esmës ne tik 
vertina kompetencijos klausimus, taèiau uþtikrina ir valdþiø padalijimo 
principo realø ágyvendinimà. 

Galima atkreipti dëmesá á dar vienà funkcijà, kurià ágyvendina kitø ða-
liø konstitucinës kontrolës institucijos ir kuri tiesiogiai nenumatyta Lie-
tuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ágaliojimø sàraðe. Ðtai Vokieti-
jos Konstitucinio Teismo viena ið ágaliojimø srièiø yra Konstitucijos aið-
kinimas. Taèiau Federalinio Konstitucinio Teismo atliekamas Konstitu-
cijos aiðkinimas yra siejamas su konkreèioje byloje sprendþiamu konsti-
tuciniu ginèu. Labiausiai ði konstituciniø teismø funkcija paplitusi vidurio 
ir rytø Europoje. Jà ágyvendina Albanijos, Bulgarijos, Slovakijos, Vengri-
jos ir kitø ðaliø konstituciniai teismai. Ðtai Slovakijos Respublikos Kons-
titucijoje nurodyta, kad Konstitucinis Teismas aiðkina konstitucinius ásta-
tymus tais atvejais, kai klausimas yra ginèytinas. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje tiesiogiai nëra nurodyta, kad 
Konstitucinis Teismas aiðkina Konstitucijà ar ástatymus. Taèiau neáma-
noma ásivaizduoti, kaip galëtø Teismas nustatyti, kad teisës aktas (ar jo 
dalis) atitinka Konstitucijà, jeigu nebûtø aiðkinamas Konstitucijos ar ásta-
tymø normø turinys. Taigi Konstitucijos aiðkinimas yra konstitucinio tei-
singumo vykdymo proceso dalis. Faktiðkai visose Konstitucinio Teismo 
nagrinëtose bylose tam tikrais aspektais aiðkinama Konstitucija.  

Kai kuriose ðalyse numatomos specialios procedûros, kaip turi bûti 
nagrinëjami konstituciniai ginèai dël spragø ástatymuose. Antai Portuga-
lijos Konstitucinis Teismas tam tikrais atvejais savo nutarimuose gali 
pripaþinti: jei ástatymuose konkretûs visuomeniniai santykiai nesuregu-
liuoti, tai gali bûti pagrindas pripaþinti ðià situacijà nekonstitucine. Pana-
ðiai yra ir Vokietijoje – Konstitucinis Teismas, nagrinëdamas bylà, gali 
pareikðti, kad atsakovas, nesureguliavæs tam tikrø santykiø, paþeidë ieð-
kovo konstitucines teises. Vokietijoje fiziniø ir juridiniø asmenø skundai 
dël spragø teisëje priimami tik tuo atveju, jeigu Konstitucijoje yra specia-
li nuoroda dël bûtinumo priimti konkretø ástatymà. Vengrijos Konstitu-
cinis Teismas nustatæs, kad ástatymø leidëjas iðvengë teisës akto priëmi-
mo, gali nustatyti terminà, per kurá spraga teisëje turi bûti likviduota.  
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Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Konstitucinio Teismo ástatyme 
nenumatyta, kad Teismas gali vertinti spragos teisëje konstitucingumà. 
Atsiþvelgdamas á tai, Konstitucinis Teismas ne kartà yra pareiðkæs, kad 
Konstitucinis Teismas nesprendþia teisës spragø klausimø ir kad tai yra 
ástatymø leidëjo prerogatyva. 
 
 
2.5. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktai 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos VIII skirsnyje, kuriame átvirtinti 
pagrindiniai Konstitucinio Teismo statuso bruoþai, minimos dvi Teismo 
aktø rûðys – sprendimai ir iðvados. Ðtai 105 str. 1 d. nustatyta, kad Kons-
titucinis Teismas nagrinëja ir priima sprendimà, ar neprieðtarauja Kons-
titucijai ástatymai ir kiti Seimo priimti aktai. Minëto Konstitucijos 
straipsnio 3 d. nurodoma, kad Konstitucinis Teismas tam tikrais atvejais 
teikia iðvadas. Nors Konstitucijoje minimos tik dvi Konstitucinio Teismo 
aktø rûðys, taèiau akivaizdu, kad „sprendimai” konstituciniame tekste 
vartojami kaip apibendrinanti sàvoka tø aktø, kuriuos priima Teismas. 
Ðia prasme panaðiai apibûdinami ir bendrosios jurisdikcijos teismø prii-
mami aktai. Antai Konstitucijos 109 str. 4 d. yra nurodyta, kad teismas 
priima sprendimus Lietuvos Respublikos vardu.  

Konstitucinio Teismo aktø konkreèios formos nustatytos Konstituci-
nio Teismo ástatyme, kuriame minimi nutarimai, iðvados ir sprendimai. 
Kiekviena ið ðiø aktø formø þenklina tam tikrà teisminës veiklos rezulta-
tà. Jeigu Konstitucinio Teismo „sprendimai” priimami konkretiems pro-
cesiniams veiksmams apibûdinti ir suteikti jiems tam tikrà teisinæ formà, 
tai nutarimai ir iðvados priimami baigus teisminá tyrimà. Taigi Konstitu-
cinio Teismo nutarimus ir iðvadas galima apibûdinti kaip baigiamuosius 
Teismo aktus, kuriais byla iðsprendþiama ið esmës. Teismo aktai, skirda-
miesi savo teisine galia, sukuria ir nevienodus teisinius padarinius. Pa-
þymëtina, kad visus Konstitucinio Teismo aktus jungia ir bendri poþy-
miai. Visø pirma jie visi iðreiðkia Konstitucinio Teismo kaip vyriausiojo 
Konstitucijos sergëtojo pozicijà dël vienø ar kitø teisiniø reiðkiniø. Vi-
siems Teismo aktams (iðskyrus sprendimus procesiniais klausimais) bû-
dinga panaði vidinë struktûra, kurioje galima iðskirti ðias dalis: 1) akto 
pavadinimas; 2) ávadinë; 3) konstatuojamoji (motyvuojamoji) rezoliucija. 
Svarbiausioji dalis yra rezoliucija, nes joje suformuluota Teismo valia. 
Konstatuojamoji dalis svarbi todël, kad joje yra Teismo motyvai ir argu-
mentai, kuriais grindþiama rezoliucija. Nustatomojoje dalyje atsklei-
dþiami bylos pagrindai, byloje dalyvaujanèiø asmenø pozicijos – konstitu-
cinio ginèo esmë.  
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Nutarimai priimami teisminëse bylose, kuriose yra ávertinamas teisës 
akto (ástatymo, kito Seimo akto, Respublikos Prezidento ir Vyriausybës 
aktø) konstitucingumas (teisëtumas). Jau vien ði aplinkybë apibûdina 
Teismo nutarimo reikðmæ bendrojoje teisës aktø sistemoje. Kadangi Lie-
tuvos konstitucinëje sistemoje tik Konstitucinis Teismas turi prerogatyvà 
ávertinti ástatymø leidþiamosios ir vykdomosios valdþios aktø atitikimà 
Konstitucijai, savaime suprantama, kad ir Teismo nutarimai yra iðskirti-
nës reikðmës.  

Nutarimai pagal sukeliamus teisinius padarinius yra nevienodos teisi-
nës reikðmës. Lietuvos Respublikos ástatymas (ar jo dalis) arba kitas 
Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybës 
aktas (ar jo dalis) negali bûti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai pa-
skelbiamas Konstitucinio Teismo nutarimas, kad atitinkamas aktas (ar jo 
dalis) prieðtarauja Konstitucijai. Tos paèios pasekmës atsiranda, kai 
Konstitucinis Teismas priima nutarimà, kad Respublikos Prezidento ak-
tas ar Vyriausybës aktas (ar jo dalis) prieðtarauja ástatymams. Tokie Tei-
smo nutarimai turi ástatymo galià ir yra privalomi visoms valdþios institu-
cijoms, teismams, visoms ámonëms, ástaigoms bei organizacijoms, parei-
gûnams ir pilieèiams. 

Akcentuotina svarbi teisinë aplinkybë – pagal Konstitucinio Teismo 
ástatymo 71 str. Teismas nutarime privalo nurodyti, kuriems konkretiems 
Konstitucijos straipsniams ar jø nuostatoms, arba kuriems konkretiems 
ástatymams teisës aktas prieðtarauja. 

Valstybës institucijos bei jø pareigûnai privalo panaikinti savo priim-
tus poástatyminius aktus ar jø nuostatas, kurie pagrásti pripaþintu nekons-
tituciniu teisës aktu. Neturi bûti vykdomi sprendimai, pagrásti teisës ak-
tais, kurie pripaþinti prieðtaraujanèiais Konstitucijai ar ástatymams, jeigu 
tokie sprendimai nebuvo ávykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo 
nutarimo ásigaliojimo. Konstitucinio Teismo nutarimo pripaþinti teisës 
aktà ar jo dalá nekonstituciniu galia negali bûti áveikta pakartotinai prië-
mus toká pat teisës aktà ar jo dalá. Priëmus nutarimà, dalyvavæ byloje 
asmenys bei kitos institucijos ir asmenys nebegali ið naujo kelti Teisme 
klausimo dël iðnagrinëto teisës akto atitikimo Konstitucijai ar ástatymams 
arba ginèyti Teismo iðvados ar jo nustatytø faktø ir teisiniø santykiø.  

Kitokià teisinæ reikðmæ turi tie Konstitucinio Teismo nutarimai, ku-
riais pripaþástama, kad teisës aktas neprieðtarauja Konstitucijai, o Res-
publikos Prezidento ir Vyriausybës aktai taip pat neprieðtarauja ástaty-
mams. Nors ðie nutarimai ir nesukelia realiø teisiniø pasekmiø, taèiau jie 
taip pat turi ástatymo galià. Ðiø aktø ryðkiausia ypatybë yra ta, kad jais 
patvirtinamas teisës akto konstitucingumas (teisëtumas), ir todël teisës 
aktà taikanèioms institucijoms neturëtø ateityje kilti abejoniø dël ðio 
konkretaus teisës akto suderinamumo su pagrindiniu valstybës ástatymu. 
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Priimant tokius nutarimus Teismui neprivalu nurodyti, kuriems konkre-
tiems Konstitucijos straipsniams ar jø nuostatoms teisës aktas neprieðta-
rauja. Tuo jie skiriasi nuo prieð tai minëtø nutarimø. 

Konstitucinio Teismo nutarimø iðskirtinæ teisinæ reikðmæ apibûdina ir 
tai, kad visi nutarimai skelbiami Lietuvos Respublikos vardu. Jie yra ga-
lutiniai ir neskundþiami. 

Konstitucinio Teismo nutarimams taikoma speciali iðtaisymo, perþiû-
rëjimo ir aiðkinimo tvarka.  

Nutarimà iðtaisyti gali tik pats Teismas savo iniciatyva ar dalyvavusiø 
byloje asmenø praðymu. Ðiuo atveju „iðtaisymo” sàvoka apima tik kai 
kuriuos netikslumus bei aiðkias redakcines klaidas, jeigu tai nekeièia nu-
tarimo esmës. 

Nutarimà perþiûrëti gali Konstitucinis Teismas ir tik savo iniciatyva. 
Jokia kita institucija ar pareigûnas negali palenkti Teismo perþiûrëti nu-
tarimà. Kokiais atvejais Teismas gali imtis iniciatyvos perþiûrëti savo nu-
tarimà? Tokiø atvejø yra keli: 1) paaiðkëjus naujoms esminëms aplinky-
bëms, kurios buvo neþinomos Teismui nutarimo priëmimo metu; 2) pa-
sikeitus Konstitucijos normai, kurios pagrindu nutarimas buvo priimtas. 
Pripaþinus, kad neiðvengiamai bûtina perþiûrëti nutarimà, ðiuo klausimu 
priimamas sprendimas ir bylà pradedama nagrinëti ið naujo.  

Nutarimo aiðkinimas. Priëmus nutarimà, kartais iðkyla bûtinumas já 
aiðkinti. Taip atsitinka daþniausiai dël to, kad taikant nutarimà, iðkyla 
neaiðkumø dël teisiniø motyvø neapibrëþtumo. Nutarimà gali oficialiai 
aiðkinti tik pats Teismas savo iniciatyva arba byloje dalyvavusiø asmenø, 
taip pat kitø institucijø ar asmenø, kuriems nutarimas iðsiøstas, praðymu. 
Nutarimo aiðkinimo problemiðkumas visø pirma yra susijæs su tuo, kad 
aiðkinant nutarimà negalima keisti jo turinio. Vadinasi, sprendime, ku-
riuo aiðkinamas nutarimas, negali bûti perþengtos bylos esmës ribos, su-
formuluoti nauji argumentai ir motyvai, kurie prieðtarautø vienas kitam. 
Konstitucinio Teismo darbo praktika rodo, kad byloje dalyvavæ asmenys, 
praðydami aiðkinti nutarimà, paprastai siekia ne patikslinti nutarimo 
nuostatas, bet atsakyti á naujai keliamus teisinius klausimus.  

Iðvados. Teismo iðvada Konstitucijoje ir Konstitucinio Teismo ásta-
tyme minima ne kaip bendrinë teisminës veiklos rezultato sàvoka, bet 
kaip Teismo akto forma. Iðvadas Teismas teikia ðiais klausimais: 1) ar 
nebuvo paþeisti rinkimø ástatymai per Respublikos Prezidento ar Seimo 
nariø rinkimus; ar Respublikos Prezidento sveikatos bûklë leidþia jam ir 
toliau eiti pareigas; 2) ar Lietuvos Respublikos tarptautinës sutartys ne-
prieðtarauja Konstitucijai; 3) ar Seimo nariø ir valstybës pareigûnø, ku-
riems pradëta apkaltos byla, konkretûs veiksmai prieðtarauja Konstituci-
jai. 
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Konstitucinio Teismo iðvados savo teisine galia ir teisiniais padari-
niais skiriasi nuo Teismo nutarimø. Ið esmës iðvados yra rekomendaci-
nio, patariamojo pobûdþio, nes galutiná sprendimà visada priima Seimas. 
Kitas iðvadø charakteristikos poþymis yra tas, kad skirtingai nuo nutari-
mø, iðvados skelbiamos ne Lietuvos Respublikos vardu, bet iðreiðkia tik 
Teismo nuomonæ, pozicijà svarstytu klausimu. Negalima neatkreipti dë-
mesio ir á tai, kad rengdamas ir formuluodamas iðvadas, Teismas vertina 
konkreèius juridinius faktus, kurie susijæ su rinkimø ástatymø paþeidi-
mais, Respublikos Prezidento sveikata ar su asmenø, kurie traukiami 
atsakomybën apkaltos proceso tvarka, konkreèiais Konstitucijos paþei-
dimais. Ðia prasme bylos, kuriose formuluojama Teismo iðvada, turi ben-
drø poþymiø su bylomis, kurias nagrinëja bendrosios jurisdikcijos tei-
smai, t.y. tokios bylos, kuriose vertinami konkretûs juridiniai faktai ir 
reiðkiniai. Skirtingai nuo iðvadø, nutarimuose visada sprendþiami ben-
dresni klausimai dël teisës akto suderinamumo su Konstitucija. 

Iðvados nuo nutarimø skiriasi dar ir kitais aspektais. Visø pirma at-
kreiptinas dëmesys á tai, kad dël iðvados á Teismà gali kreiptis tik Seimas, 
o dël tarptautiniø sutarèiø atitikimo Konstitucijai – Respublikos Prezi-
dentas. Dar vienas skiriamasis iðvadø bruoþas yra tas, kad paklausimai 
dël iðvadø Konstituciniame Teisme nagrinëjami paprastesne procedûra, 
t.y. nesilaikant visø reikalavimø, kurie bûtini teisminiam posëdþiui nagri-
nëjant kitø kategorijø bylas. Paprastesnæ procedûrà sàlygoja ta aplinky-
bë, kad bylose, kuriose rengiama iðvada, nëra dviejø ðaliø, nes iðvadø 
praðo tik viena institucija, t.y. Seimas arba Respublikos Prezidentas. 
Rengiant iðvadas, svarbø vaidmená gali vaidinti liudytojai, ekspertai, spe-
cialistai. 

Sprendimai. Teismo aktai Konstitucinio Teismo ástatyme ávardijami 
kaip „sprendimai”. Bendras poþymis, kuris apibûdina ðiuos aktus – visi 
sprendimai priimami Teismo procesinës veiklos klausimais. Taèiau pro-
cesiniai veiksmai savo turiniu yra nevienodos reikðmës. Atsiþvelgiant á 
ðias aplinkybes, yra prielaidø Konstitucinio Teismo sprendimus suskirsty-
ti á grupes. Tokiam suskirstymui gali bûti pasitelkiami ávairûs kriterijai, 
pvz.: sprendimai gali bûti klasifikuojami pagal tai, kokiuose posëdþiuose 
(teisminiuose, organizaciniuose, tvarkomuosiuose) jie priimami. Taèiau 
toks kriterijus bûtø formalus, nes juo remiantis nebûtø atskleidþiama 
ávairiø rûðiø sprendimø teisinis pobûdis ir jø turinio savitumai. Siekiant 
visapusiðkai suprasti sprendimø ávairovæ, juos patogiau nagrinëti pagal 
konkretaus procesinio veiksmo esmæ.  

Pirmai sprendimø grupei priskirtini tie, kurie nesukelia bent kiek 
þenklesniø teisiniø pasekmiø, formalizuoja tam tikrà procesiná veiksmà ir 
yra vienkartinio pobûdþio. Tokie sprendimai yra: sujungti praðymus á 
vienà bylà; skirti bylà nagrinëti Teismo posëdyje, atidëti ar atnaujinti 
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bylos nagrinëjimà; skirti baudas; Teismo veiksmai dël dalyvaujanèiø by-
loje asmenø praðymø ir pan. Ðie sprendimai gali bûti áforminami atskiru 
Teismo dokumentu, o smulkesnis klausimo sprendimas teisminio posë-
dþio metu fiksuojamas posëdþio protokole. 

Antrai grupei priskirtini tie sprendimai, kai sprendþiami klausimai 
yra svarbûs ne tik konkreèios bylos procese, bet ir palieèia byloje daly-
vaujanèiø asmenø interesus platesne prasme. Kai kurie sprendimai pagal 
juose formuluojamus motyvus ir argumentus net gali priartëti prie bai-
giamøjø Teismo aktø (nutarimø ir iðvadø) reikðmës. Ðiai grupei sàlygið-
kai priskirtini ðie sprendimai: 

1. Sprendimas priimti Respublikos Prezidento teikimà ar Seimo nuta-
rimà, kuriuose praðoma iðtirti, ar teisës aktas atitinka Konstitucijà. Tokio 
sprendimo skiriamasis bruoþas yra tas, kad já priëmus sustabdomas teisës 
akto veikimas. Vadinasi, ðio konkretaus procesinio veiksmo teisinës poli-
tinës pasekmës yra represyvios, juo padaroma ryþtinga intervencija á tei-
sës normø sistemà.  

2. Sprendimas nutraukti pradëtà teisenà. Pagrindinë prieþastis, dël 
kurios Teismas gali nutraukti pradëtà teisenà, yra aplinkybë, kad panai-
kinamas ginèijamas teisës aktas. Jeigu tai paaiðkëja iki teisminio posë-
dþio pradþios, Konstitucinis Teismas ðá klausimà iðsprendþia pasitarimø 
kambaryje. Sprendimas nutraukti pradëtà teisenà gali bûti priimtas ir 
tada, kai pareiðkëjas atðaukia praðymà ar paklausimà dar prieð teisminá 
posëdá. Ðiuo konkreèiu atveju Konstitucinio Teismo pirmininkas savo 
sutikimà iðreiðkia potvarkiu.  

Sprendimas nutraukti pradëtà teisenà gali bûti priimtas ir tuo atveju, 
kai Teismas pradëjo nagrinëti bylà teisminiame posëdyje ir paaiðkëjo iki 
tol neþinomos aplinkybës, dël kuriø turëjo bûti atsisakyta nagrinëti pra-
ðymà ar paklausimà.  

3. Sprendimas atsisakyti nagrinëti praðymà ar paklausimà. Toká 
sprendimà Teismas gali priimti ðiais atvejais: praðymas paduotas institu-
cijos ar asmens, neturinèiø teisës kreiptis á Konstituciná Teismà; praðymo 
nagrinëjimas yra neþinybingas Konstituciniam Teismui; praðyme nurody-
to teisës akto atitikimas Konstitucijai jau buvo tirtas Teisme ir tebegalio-
ja tuo klausimu Teismo nutarimas; Teismas yra pradëjæs nagrinëti bylà 
dël to paties dalyko; praðymas grindþiamas neteisiniais motyvais.  

4. Sprendimas iðtaisyti Konstitucinio Teismo nutarimà. 
5. Sprendimas iðaiðkinti Konstitucinio Teismo nutarimà. 
6. Sprendimas perþiûrëti Konstitucinio Teismo nutarimà. 
Galima iðskirti ir dar vienà Konstitucinio Teismo sprendimø rûðá. Tai 

sprendimai esminiais Teismo vidaus darbo organizavimo klausimais. Jie 
atspindi Teismo nepriklausomumo principà, Teismo autonomiðkumà 
tvarkant finansiná ir materialiná aprûpinimà. Teismo sprendimais tvirti-
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namas Teismo reglamentas, pagalbinio aparato struktûra ir nuostatai, 
iðlaidø sàmata, teisëjø mantijø pavyzdþiai. Tik kolegialiai priimtu Teismo 
sprendimu gali bûti taikomos materialinës sankcijos teisëjui uþ pareigø 
nevykdymà, nedalyvavimà posëdþiuose be pateisinamos prieþasties. Kon-
stitucinio Teismo sprendimai priimami ir tuo atveju, kai reikia spræsti 
klausimà dël sutikimo traukti teisëjà baudþiamojon ar administracinën 
atsakomybën, taip pat tada, kai sprendþiamas sustabdytø teisëjo ágalioji-
mø atstatymo klausimas.  

Konstitucinio Teismo aktams priskirtini ir Teismo pirmininko po-
tvarkiai, kuriais sprendþiami procesiniai klausimai. Nors jie yra individu-
alûs aktai, taèiau taip pat þenklina tam tikrus procesinius veiksmus, kurie 
atliekami Konstituciniame Teisme. Konstitucinio Teismo ástatyme yra 
nurodyta, kad potvarkiais pirmininkas realizuoja jam suteiktas procesi-
nes teises.  

Potvarkiai priimami ðiais klausimais: 1) pavedama vienam ið teisëjø 
atlikti iðankstiná tyrimà ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dël pra-
ðymo iðtirti teisës akto atitikimà Konstitucijai arba dël paklausimo pa-
teikti iðvadà; 2) pavedama vienam arba keliems teisëjams rengti bylà 
Konstitucinio Teismo tvarkomajam posëdþiui; 3) ástatyme nurodytais 
pagrindais praðymas ar paklausimas gràþinamas pareiðkëjui; ástatyme 
numatytais atvejais pavedama vienam ið teisëjø laikinai eiti Konstitucinio 
Teismo pirmininko pareigas. 
 
 
2.6. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisëjø statusas 

 
Konstitucinio Teismo teisëjø statusas atitinka aukðtà Konstitucinio 

Teismo vietà valstybës valdþios institucijø sistemoje. Teisëjams taikomos 
garantijos, kurios sudaro prielaidas tinkamai ir nepriklausomai nuo kitø 
valstybës institucijø ir pareigûnø vykdyti savo konstitucines prerogatyvas. 
Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijà Konstitucinio Teismo teisëjai, 
eidami savo pareigas, yra nepriklausomi nuo jokios valstybinës instituci-
jos, asmens ar organizacijos ir vadovaujasi tik Lietuvos Respublikos Kon-
stitucija. 

Siekiant uþtikrinti reikiamà pareigø ir teisiø ágyvendinimà nustatyta, 
kad Konstitucinio Teismo teisëjo asmuo yra nelieèiamas. Teisëjas be 
Konstitucinio Teismo sutikimo negali bûti traukiamas baudþiamojon ar 
administracinën atsakomybën, suimamas, negali bûti kitaip suvarþoma jo 
laisvë. Klausimas dël sutikimo patraukti teisëjà baudþiamojon atsakomy-
bën svarstomas Generalinio prokuroro teikimu. Teisëjas, sulaikytas ar 
pristatytas á teisësaugos ástaigas be asmens dokumentø, turi bûti nedel-
siant paleidþiamas, kai nustatoma jo asmenybë. Áeiti á gyvenamàsias ar 
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tarnybines teisëjo patalpas, daryti ten arba jo asmeniniame ar tarnybi-
niame automobilyje, arba kitoje asmeninëje susisiekimo priemonëje ap-
þiûrà, kratà arba poëmá, taip pat atlikti teisëjo asmens apþiûrà ar kratà, 
jam priklausanèiø daiktø bei dokumentø apþiûrà ar poëmá leidþiama tik 
tada, kai nustatyta tvarka teisëjui yra iðkelta baudþiamoji byla.  

Viena esminiø Konstitucinio Teismo teisëjø veiklos nepriklausomu-
mo garantijø yra ta, kad Konstitucijoje yra nustatyti grieþtai apibrëþti 
atvejai, kada nutrûksta teisëjø ágaliojimai. Kokie tai atvejai?  

Pirma, ágaliojimai nutrûksta tada, kai pasibaigia teisëjø ágaliojimø lai-
kas.  

Antra, ágaliojimai pasibaigia, kai teisëjas mirðta. 
Treèia, kai teisëjas dël ávairiø prieþasèiø atsistatydina. Ðiuo atveju 

sprendimà dël Konstitucinio Teismo teisëjo ágaliojimø nutraukimo prii-
ma Seimas jo Pirmininko teikimu.  

Ketvirta, kai teisëjas negali eiti savo pareigø dël sveikatos bûklës, t.y. 
per vienerius metus teisëjas serga ilgiau nei 4 mënesius arba jei suserga 
nepagydoma ar kita ilgalaike liga, trukdanèia jam eiti savo pareigas. Ðiuo 
atveju teisëjo ágaliojimø nutraukimo klausimà Seimas sprendþia tik tada, 
kai yra Konstitucinio Teismo sprendimas ir sveikatos apsaugos ministro 
sudarytos gydytojø komisijos iðvada.  

Penkta, kai Seimas teisëjà paðalina ið pareigø apkaltos proceso tvar-
ka. Konstitucinio Teismo teisëjo paðalinimo ið uþimamø pareigø pagrin-
du gali bûti tie atvejai, kai teisëjas ðiurkðèiai paþeidþia Konstitucijà, su-
lauþo priesaikà ar paaiðkëja, jog padarytas nusikaltimas. Toká sprendimà 
priima Seimas 3/5 visø nariø balsø dauguma. Apkaltos proceso tvarka 
nustatyta Seimo statute, kuris turi ástatymo galià.  

Konstitucinio Teismo ástatyme yra nustatyti atvejai, kada gali bûti su-
stabdyti teisëjø ágaliojimai. Paþymëtina, kad teisëjø galiojimai gali bûti 
sustabdyti tik Konstitucinio Teismo sprendimu, kai: 

1) Konstitucinis Teismas yra davæs sutikimà patraukti teisëjà bau-
dþiamojon atsakomybën;  

2) Seimo nutarimu po specialios tardymo komisijos iðvados pradeda-
mas Seime apkaltos procesas Konstitucinio Teismo teisëjui; 

3) ásiteisëjusiu teismo sprendimu teisëjas pripaþástamas neþinia kur 
esanèiu. 

Sustabdþius teisëjo ágaliojimus, jis netenka teisiø, kurios numatytos 
Konstitucinio Teismo ástatymo 9 ir 15 str., t.y. tø teisiø, kurios yra susiju-
sios su teisëjo prerogatyvomis rengiant bylà nagrinëti Teisme, taip pat su 
jo teisëmis dalyvauti valstybës institucijø oficialiuose renginiuose. Net ir 
sustabdþius teisëjo ágaliojimus, jam iðlieka asmens nelieèiamumo, taip 
pat socialinës ir materialinës garantijos. Kai nebelieka motyvø teisëjo 
ágaliojimams sustabdyti, Konstitucinis Teismas ne vëliau kaip per 3 die-
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nas priima sprendimà dël teisëjo ágaliojimø atstatymo. Jeigu per ðá ter-
minà sprendimas nepriimamas, laikoma, kad teisëjo ágaliojimai atstatyti 
nuo tos dienos, kai jis faktiðkai pradeda eiti savo pareigas, pareiðkimu 
praneðdamas apie tai Konstitucinio Teismo pirmininkui. 

Konstitucinio Teismo teisëjo ágaliojimø deramà ágyvendinimà taip pat 
uþtikrina jo teisës, kurios yra átvirtintos Konstitucijoje ir Konstitucinio 
Teismo ástatyme. Paþymëtina, kad visi teisëjai turi lygias teises. Jie turi 
teisæ dalyvauti Teismo posëdþiuose su sprendþiamojo balso teise, susipa-
þinti su visa posëdþiui teikiama medþiaga bei dokumentais, naudotis ki-
tomis ástatyme nustatytomis teisëmis: 

– siûlyti svarstyti klausimus;  
– reikalauti ið visø valstybës institucijø ir jø pareigûnø, vietos savival-

dos ástaigø ir jø pareigûnø, valstybiniø ir kitø ámoniø, ástaigø, orga-
nizacijø, pilieèiø susivienijimø dokumentø ir informacijos, susijusiø 
su Teismo posëdþiui rengiamu klausimu; 

– gauti pareigûnø paaiðkinimus nagrinëjamais klausimais; 
– iðkviesti ir apklausti liudytojus, ekspertus;  
– naudotis specialistø konsultacijomis; 
– pavesti atlikti patikrinimus, iðsiøsti paklausimus; 
– dalyvauti Seimo, jo komitetø ir komisijø posëdþiuose, Vyriausybës, 

Lietuvos teisëjø senato, prokuratûros bei kitø teisiniø institucijø 
posëdþiuose. 

Konstitucinio Teismo teisëjas uþ kalbas ar balsavimus Konstitucinia-
me Teisme negali bûti persekiojamas, jo ágaliojimai bei teisës negali bûti 
apriboti paskelbus karo ar nepaprastàjà padëtá. 

Konstitucinio Teismo teisëjo konstitucinio statuso turiná sudaro labai 
svarbios socialinës materialinës garantijos (indemnitetas). Teisëjui mo-
kamas atlyginimas, kuris nustatytas ástatymu. Teisëjui, paliekanèiam savo 
pareigas pasibaigus paskyrimo laikui ar atsistatydinus dël pensinio am-
þiaus arba dël sveikatos bûklës, iðmokama iðeitinë paðalpa. Teisëjui mi-
rus, tokio pat dydþio paðalpa iðmokama jo ðeimai. Kai teisëjo ágaliojimai 
nutrûksta kitais pagrindais, jam iðmokama 2 mënesiniø atlyginimø dy-
dþio iðeitinë paðalpa. Tokia paðalpa neskiriama tik tuo atveju, kai teisëjas 
paðalinamas ið pareigø apkaltos proceso tvarka. Pasibaigus ágaliojimø 
laikui, iðskyrus atvejus, kai teisëjas paðalinamas ið pareigø apkaltos pro-
ceso tvarka, teisëjui turi bûti suteiktas iki tol turëtas darbas arba pareigos 
valstybinëje ástaigoje, o jei galimybiø nëra, – kitas tolygus darbas arba 
pareigos. 

Be Konstitucinio Teismo teisëjo teisiø ir veiklos garantijø, kuriø vi-
suma yra labai svarbi teisëjo statuso turinio dalis, teisëjams yra nustatyti 
kai kurie darbinës veiklos ir kiti apribojimai. Vienas esminiø apribojimø 
yra tas, kad teisëjas negali uþimti jokiø kitø renkamø ar skiriamø parei-
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gø, dirbti verslo, komercijos ar kitose privaèiose ástaigose ar ámonëse, 
iðskyrus pedagoginá ir kûrybiná darbà. Teisëjas taip pat negali gauti jokio 
kito atlyginimo, iðskyrus teisëjo atlyginimà bei uþmokestá uþ pedagoginæ 
ar kûrybinæ veiklà. Teisëjas negali bûti jokiø kitø ámoniø, ástaigø, organi-
zacijø arba asmenø gynëju ar atstovu. Jis taip pat negali dalyvauti politi-
niø partijø ir kitø politiniø organizacijø veikloje. 

Konstitucinio Teismo teisëjai, kaip ir bendrosios jurisdikcijos teismø 
teisëjai, privalo laikytis etikos taisykliø. Viena svarbiausiø ðiø taisykliø – 
vieðai nereikðti savo nuomonës klausimu, kuris yra svarstomas arba pri-
imtas svarstyti Konstituciniame Teisme. 

Konstitucinio Teismo teisëjas negali bûti traukiamas drausminën at-
sakomybën, taèiau uþ pareigø nevykdymà, nedalyvavimà posëdþiuose be 
pateisinamos prieþasties Konstitucinio Teismo sprendimu gali bûti tai-
komos materialinës sankcijos – iki 50 proc. sumaþinamas atlyginimas uþ 
praëjusá mënesá. 

Konstitucinio Teismo darbui vadovauja Konstitucinio Teismo pirmi-
ninkas. Ðalia teisëjo pareigø pirmininkas atlieka ðias funkcijas: vadovauja 
klausimø, teikiamø svarstyti Konstituciniam Teismui, rengimui; ðaukia 
Teismo posëdþius ir jiems pirmininkauja; siûlo Teismui svarstytinus klau-
simus; paskirsto darbus teisëjams; teikia Teismui tvirtinti jo aparato 
struktûrà ir etatus, vadovauja aparato darbui, priima ir atleidþia ið parei-
gø aparato darbuotojus; vykdo kitus Konstitucinio Teismo ástatyme nu-
statytus ágaliojimus. Konstitucinio Teismo pirmininkas yra Teismui skirtø 
lëðø tvarkytojas.  

Kai nëra Konstitucinio Teismo pirmininko arba kai jis negali eiti savo 
pareigø, ðias pareigas laikinai eina pirmininko paskirtas teisëjas. Kai në-
ra Teismo pirmininko ar jo paskirto eiti ðias pareigas teisëjo, Konstituci-
nio Teismo pirmininko pareigas laikinai eina didþiausià teisininko darbo 
staþà turintis Konstitucinio Teismo teisëjas. 
 
 
2.7. Konstitucinio teisminio proceso pagrindiniai bruoþai 
 
2.7.1. Byloje dalyvaujantys asmenys 
 

Lietuvos Respublikos 106 str. yra nustatyta, kas turi teisæ kreiptis á 
Konstituciná Teismà. Taèiau Teismo konstitucinio statuso ir konstituci-
nio teisminio proceso bûdingas bruoþas yra tas, kad ne visi subjektai gali 
kreiptis á Teismà visais klausimais. Tikslinga bent trumpai apibûdinti 
kiekvieno subjekto galias inicijuojant bylà Konstituciniame Teisme.  

Pagal Konstitucijos 106 str. 5 d. Seimas gali praðyti Konstitucinio Tei-
smo iðvados visais Konstitucijoje nurodytais atvejais: ar nebuvo paþeisti 
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rinkimø ástatymai per Respublikos Prezidento ar Seimo nariø rinkimus; 
ar Respublikos Prezidento sveikatos bûklë leidþia jam ir toliau eiti parei-
gas; ar Lietuvos Respublikos tarptautinës sutartys neprieðtarauja Konsti-
tucijai; ar Seimo nariø ir valstybës pareigûnø, kuriems pradëta apkaltos 
byla, konkretûs veiksmai prieðtarauja Konstitucijai.  

Konstitucijoje tiesiogiai nenurodyta, kad Seimas gali kreiptis á Konsti-
tuciná Teismà iðtirti, ar teisës aktai atitinka Konstitucijà, taèiau paminëta, 
kad Seimo nutarimas iðtirti, ar aktas sutinka su Konstitucija, sustabdo ðio 
akto galiojimà (106 str. 4 d.). Remiantis ðia bendràja konstitucine norma, 
1993 m. vasario 3 d. Konstitucinio Teismo ástatymo 26 str. redakcijoje 
buvo numatyta, kad tais atvejais, kai Teismas gauna ir priima nagrinëti 
Seimo nutarimà iðtirti, ar Respublikos Prezidento aktas arba Vyriausy-
bës aktas atitinka Konstitucijà, sustabdomas ðio akto galiojimas. 1996 m. 
liepos 11 d. ir 1998 m. birþelio 4 d. Konstitucinio Teismo ástatymo pakei-
timais papildomai buvo numatyta, kad Seimas gali kreiptis á Konstituciná 
Teismà ne tik dël Respublikos Prezidento ir Vyriausybës teisës aktø, bet 
ir dël ástatymø atitikimo Konstitucijai; kad toks kreipimasis sustabdo 
ástatymo galiojimà. 

Galiojanti Konstitucinio Teismo ástatymo 26 str. redakcija iðkelia kai 
kurias teorinio pobûdþio problemas. Paþymëtina, kad tokia ástatymø 
konstitucingumo patikrinimo prielaida yra netradicinë, nes ðiaip jau pri-
imta manyti, jog visas abejones dël ástatymø konstitucingumo turi iðsiaið-
kinti pats ástatymø leidëjas ástatymø leidimo procese. Nors toks konstata-
vimas ir nepaneigia, kad kiti subjektai gali bûti netikri dël teisës aktø 
konstitucingumo, taèiau paties ástatymø leidëjo abejojimas akto atitikimu 
Konstitucijai rodo, kad nebuvo iðnaudotos visos demokratinës ástatymø 
projektø rengimo ir svarstymo galimybës. Taip pat gali kilti klausimas, ar 
ástatymø leidëjas negali sàmoningai provokuoti ástatymø galiojimo su-
stabdymo, ar nesiekiama Konstituciná Teismà paversti savo patarëju þi-
nant, kad jis yra tik teisës aktø konstitucingumo vertintojas? Patyrimas 
rodo, kad toká Seimo kreipimàsi gali iðprovokuoti politiniai motyvai, 
pvz., kai ypaè aðtriai kritikuojamas priimtas ástatymas. Bûtina pridurti, 
kad ástatymø leidyba savo priederme ir paskirtimi nëra susijusi su ástaty-
mø galiojimo stabdymu. Taip yra todël, kad situacijoje, susidariusioje 
sustabdþius ástatymo galiojimà, galima áþvelgti prielaidø dviprasmybëms 
tam tikrø visuomeniniø santykiø reguliavimo procese, spragoms teisëje 
atsirasti. 1997 m. lapkrièio 13 d. Konstitucinio Teismo sprendime konsta-
tuota, kad ástatymø galiojimo sustabdymas yra nebûdingas ástatymø lei-
dybai ir gali bûti siejamas tik su Konstitucijoje nurodytais atvejais (akto 
galiojimà sustabdo Konstitucinis Teismas).  

Be paties Seimo, labai plaèias galimybes kreiptis á Konstituciná Tei-
smà turi Seimo nariø grupë. Konstitucijoje ir Konstitucinio Teismo ásta-
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tyme yra nurodyta, kad tokià grupæ gali sudaryti ne maþiau kaip 1/5 Sei-
mo nariø, t.y. ne maþiau, kaip 28 Tautos atstovai. Atkreiptinas dëmesys, 
kad 1/5 Seimo nariø turi bûti skaièiuojama nuo Seimo nariø skaièiaus 
(141), kuris átvirtintas Konstitucijoje, bet ne nuo realiai iðrinktø Seimo 
nariø skaièiaus. 

Seimo nariø grupë á Konstituciná Teismà gali kreiptis dël ðiø klausi-
mø: ar Lietuvos Respublikos ástatymai ir kiti Seimo priimti aktai neprieð-
tarauja Konstitucijai; ar Respublikos Prezidento aktai sutinka su Konsti-
tucija ir ástatymais; ar Vyriausybës aktai sutinka su Konstitucija ir ástaty-
mais. 

Apibendrinant galima konstatuoti, kad Seimo nariø grupë gali kreip-
tis á Konstituciná Teismà dël visø aukðèiausiøjø valdþios institucijø aktø 
konstitucingumo, iðskyrus iðvadas, kurios numatytos Konstitucijoje.  

Seimo nariø grupës teisë kreiptis á Konstituciná Teismà yra demokra-
tijos institutas, kuris átvirtina parlamento maþumos (opozicijos) galimy-
bes ginti ne tik savo interesus, bet ir Konstitucijos virðenybæ teisinëje 
sistemoje. Politinio gyvenimo aktualijos patvirtina tà aplinkybæ, kad pa-
rlamento dauguma ne visada yra konstitucinio teisëtumo garantas ir to-
dël bûtinos papildomos parlamento maþumos galimybës.  

Nors konstitucinës justicijos patirtis Lietuvoje rodo, kad á Konstituci-
ná Teismà paprastai kreipiasi Seimo nariø grupë, kurià sudaro opozicijo-
je esantieji Seimo nariai, taèiau taip bûna ne visada. Yra atvejø, kai krei-
pimàsi á Konstituciná Teismà inicijuoja ávairias politines paþiûras atsto-
vaujantys Seimo nariai. 

Respublikos Prezidento teisæ kreiptis á Konstituciná Teismà sàlygoja 
jo kaip valstybës vadovo ir kaip vykdomosios valdþios dalies statusas. 

Pagal Konstitucijos 106 str. 3 d. Respublikos Prezidentas gali kreiptis 
á Konstituciná Teismà dël Vyriausybës aktø sutikimo su Konstitucija ir 
ástatymais. Bûtent ði Respublikos Prezidento teisë patvirtina jo konstitu-
ciná ryðá su Vyriausybe, priedermæ priþiûrëti, ar Vyriausybë laikosi teisës 
normø kuriamojoje veikloje, Konstitucijos ir ástatymø nustatytos kompe-
tencijos ir teisës aktø hierarchijos principø. Nors ðiuo metu nëra sukaup-
ta didesnio patyrimo ðiuo klausimu, taèiau ði Respublikos Prezidento 
prerogatyva gali bûti visapusiai panaudota ir suteikti Respublikos Prezi-
dento statusui naujø konstitucinio turinio bruoþø juolab, kad Respubli-
kos Prezidento teikimas Konstituciniam Teismui sustabdo Vyriausybës 
akto galiojimà. 

Konstitucijoje numatyta, kad Respublikos Prezidentas gali kreiptis su 
paklausimu á Konstituciná Teismà, ar nebuvo paþeisti rinkimø ástatymai 
per Respublikos Prezidento ar Seimo nariø rinkimus.  

Konstitucijoje numatyta, kad Respublikos Prezidentas gali praðyti 
Konstitucinio Teismo iðvados, ar Lietuvos Respublikos tarptautinës su-
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tartys neprieðtarauja Konstitucijai. Ði Respublikos Prezidento teisë tie-
siogiai susijusi su jo konstitucinëmis funkcijomis spræsti pagrindinius uþ-
sienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdyti uþsienio politi-
kà. Ðtai 1994 m. Respublikos Prezidentas kreipësi á Konstituciná Teismà 
su praðymu iðtirti, ar Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø ap-
saugos konvencijos kai kurie straipsniai neprieðtarauja Konstitucijai. 

Mokslinëje literatûroje, taip pat ir politiniame gyvenime neretai dis-
kutuojama, kodël Respublikos Prezidentui nesuteikta teisë kreiptis á 
Konstituciná Teismà dël ástatymø atitikimo Konstitucijai. Siekiant atsaky-
ti á ðá klausimà, reikëtø gráþti á 1990–1992 m. laikotarpá, kai brendo Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos ir valdþios galiø subalansavimo koncep-
cija. Konstitucijos leidëjas, konstruodamas ástatymø leidþiamosios, vyk-
domosios ir teisminës valdþios galias, siekë átvirtinti tokià ágaliojimø ið-
dëstymo sistemà Konstitucijoje, pagal kurià në viena valstybës valdþios 
institucija neturëtø þenklesnës persvaros. Buvo manoma, kad Respubli-
kos Prezidento ástatymø leidybos iniciatyvos teisë (Konstitucijos 68 str. 1 
d.), teisë nepasiraðyti Seimo priimto ástatymo (neskelbti) ir motyvuotai 
gràþinti Seimui pakartotinai svarstyti (Konstitucijos 71 str.), galimybë 
metiniuose praneðimuose Seime formuluoti ástatymø leidybos programas 
(Konstitucijos 84 str. 18 p.), taip pat ir kiti ágaliojimai suponuoja pakan-
kamai galiø, kuriø pagrindu Respublikos Prezidentas gali daryti átakà 
ástatymø leidybos proceso turiniui. Diskusijoje dël Valstybës vadovo ga-
liø buvo prieita prie iðvados, kad Respublikos Prezidento teisë dël ásta-
tymø konstitucingumo kreiptis á Konstituciná Teismà ðalia jau minëtøjø 
ágaliojimø galëtø destabilizuoti ástatymø leidybà, paþeisti parlamentinëje 
demokratijoje pripaþintus valstybës valdþios galiø subalansavimo princi-
pus. 

Taip pat bûtina pabrëþti, kad valstybës valdþios institucijø ágaliojimø 
paskirstymo problema yra labiau politinë nei teisinë aktualija. Kadangi 
ágaliojimø paskirstymas, kaip ir kiti konstituciniai santykiai, yra dinamið-
kas reiðkinys, ðiuos klausimus galima spræsti svarstant konstitucionalizmo 
raidos perspektyvas.  

Respublikos Vyriausybës galimybës inicijuoti konstituciná ginèà Kon-
stituciniame Teisme yra siauresnës nei kitø subjektø. Ji gali kreiptis á 
Konstituciná Teismà tik dël ástatymø ir kitø Seimo priimtø aktø atitikimo 
Konstitucijai. Vertinant ðià Vyriausybës teisæ platesniame konstitucinia-
me kontekste, reikëtø atkreipti dëmesá á tai, kad Vyriausybës kreipimasis 
á Konstituciná Teismà dël ástatymø konstitucingumo gali iðprovokuoti 
Seimo ir Vyriausybës politiná konfliktà. Jeigu toks Vyriausybës þingsnis 
bûtø nepriimtinas Vyriausybæ palaikanèiai Seimo nariø daugumai, jis 
galëtø reikðti Vyriausybës konstitucinës krizës pradþià ar jos pabaigà – 
politinio nepasitikëjimo pareiðkimà.  
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Labai plaèias teises inicijuoti konstituciná ginèà Konstituciniame Tei-
sme turi teismai. Kadangi Konstitucijoje nëra nurodyta, kurie teismai 
gali kreiptis á Konstituciná Teismà, darytina iðvada, kad tokio kreipimosi 
teisë priklauso visiems: ir bendrosios jurisdikcijos teismams (Lietuvos 
Aukðèiausiajam Teismui, Lietuvos apeliaciniam teismui, apygardø ir apy-
linkiø teismams), ir administraciniams teismams (Lietuvos vyriausiajam 
administraciniam teismui, apygardø administraciniams teismams). 

Teismai gali kreiptis á Konstituciná Teismà ðiais klausimais: ar Lietu-
vos Respublikos ástatymai ir kiti Seimo priimti aktai neprieðtarauja Kon-
stitucijai; ar Respublikos Prezidento aktai sutinka su Konstitucija ir ásta-
tymais; ar Vyriausybës aktai sutinka su Konstitucija ir ástatymais. 

Visø grandþiø teismuose nagrinëjant administracines, civilines, bau-
dþiamàsias bylas, ðalims, jø atstovams, taip pat ir paèiam teismui gali ið-
kilti abejoniø dël teisës normos, kuri turi bûti taikoma konkreèioje bylo-
je, teisëtumo, t.y. ar ji neprieðtarauja Konstitucijai. Tokiu atveju teismas 
(teisëjas) gali sustabdyti bylos nagrinëjimà ir, atsiþvelgdamas á Konstitu-
cinio Teismo kompetencijà, kreiptis á já su praðymu spræsti, ar tam tikras 
teisës aktas neprieðtarauja Konstitucijai.  

Teismai kreipiasi á Konstituciná Teismà nutartimi. Tokioje nutartyje, 
be formaliøjø duomenø, turi bûti nurodyta: trumpa bylos esmë ir kokiais 
ástatymais dalyvaujantys byloje asmenys grindþia savo reikalavimus arba 
atsikirtimus; teismo nuomonës dël ástatymo ar kito teisës akto prieðtara-
vimo Konstitucijai teisiniai argumentai; suformuluotas teismo praðymas 
Konstituciniam Teismui.  

Byloje dalyvaujantys asmenys. Pagal Konstitucinio Teismo ástatymà 
dalyvaujanèiais byloje asmenimis laikomi: pareiðkëjas – valstybës institu-
cija, Seimo nariø grupë, kuriai ástatymai suteikia teisæ kreiptis á Konstitu-
ciná Teismà su praðymu iðtirti teisës akto atitikimà Konstitucijai ar ásta-
tymams, arba duoti iðvadà; bei jø atstovai; suinteresuotas asmuo – vals-
tybës institucija, priëmusi teisës aktà, kurio atitikimà Konstitucijai ar 
ástatymams reikia iðtirti, bei jos atstovas; Seimo narys ar kitas valstybës 
pareigûnas, kurio veiksmø atitikimà Konstitucijai reikia iðtirti dël jam 
pradëtos Seime apkaltos bylos, bei jo atstovas; Respublikos Prezidentas, 
kai teikiama iðvada dël jo sveikatos bûklës, bei jo atstovas. 

Dalyvaujantys byloje asmenys savo bylas Konstituciniame Teisme gali 
vesti patys arba per atstovus. Paties asmens dalyvavimas byloje neatima 
ið jo teisës turëti ðioje byloje atstovus. Ástatyminiais atstovais laikomi tam 
tikrø institucijø vadovai, veikiantys pagal ástatymo jiems suteiktus ágalio-
jimus. Ástatyminiu atstovu laikomas ir Seimo nariø grupei atstovaujantis 
Seimo narys (nariai), kurá (kuriuos) savo praðyme nurodo pasiraðydami 
po juo visi besikreipiantieji Seimo nariai, jeigu jø paraðai patvirtinti Sei-
mo Pirmininko arba jo pavaduotojo. Teismui, kuris kreipësi á Konstitu-
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ciná Teismà, atstovauja nutartá priëmæs teisëjas (arba kolegijos pirminin-
kas). 

Dalyvaujanèiø byloje ágaliotais atstovais (pagal pavedimà) Konstitu-
ciniame Teisme gali bûti advokatai, mokslo laipsnius turintys teisininkai, 
taip pat teisinio darbo aukðèiausiose valstybës institucijose patirtá turin-
tieji asmenys. Advokato ágaliojimai patvirtinami advokato orderiu. Ki-
tiems nurodytiems asmenims ágaliojimus iðduoda institucijø, kurioms jie 
atstovauja, vadovai arba Seimo nariø grupës ástatyminis atstovas. Institu-
cijos vadovas savo ástaigai atstovauti gali ápareigoti ir kità tos ástaigos 
specialistà iðduodamas jam ágaliojimà. 

Proceso dalyviais laikomi dalyvaujantys byloje asmenys, jø atstovai, 
liudytojai, ekspertai, pakviesti specialistai ir vertëjai.  
 

2.7.2. Parengiamieji darbai prieš teisminį posėdį 
 

Iki teisminio posëdþio, kuriame bus nagrinëjamas konstitucinis gin-
èas, atliekami parengiamieji darbai. Jø tikslas – tinkamai parengti klau-
simo nagrinëjimà teisminiame posëdyje.  

Gavus praðymà ar paklausimà, kuris registruojamas Teismo raðtinëje, 
Teismo pirmininkas savo potvarkiu tai atlikti paveda vienam ar keliems 
teisëjams. Ðie darbai paskirstomi tolygiai visiems teisëjams.  

Teisëjas, pradëdamas tirti jam perduotà medþiagà, pirmiausia turi 
nustatyti, ar praðymas paduotas institucijos ar asmens, kuris turi teisæ 
kreiptis á Konstituciná Teismà. Ne maþiau svarbu ásitikinti, ar praðymo 
nagrinëjimas yra þinybingas Teismui. Be ðiø aplinkybiø, teisëjas privalo 
nustatyti, ar praðyme nurodyto teisës akto atitikimas Konstitucijai nebu-
vo tirtas Teisme, taip pat ar negalioja tuo klausimu priimtas Konstituci-
nio Teismo nutarimas. Ástatyme yra nurodyti pagrindiniai reikalavimai, 
kurie taikomi praðymo ar paklausimo teisinei formai, ir pareiðkëjai tø 
reikalavimø turi laikytis. Teisëjo priedermë – ávertinti, ar ðiø reikalavimø 
buvo paisoma rengiant kreipimàsi. Vienas sudëtingiausiø klausimø, kuris 
gali kilti teisëjui tiriant praðymo priimtinumà nagrinëti, – ar praðymas 
(paklausimas) grindþiamas teisiniais motyvais. Tai viena sudëtingiausiø 
problemø, su kuria gali susidurti teisëjas ir Teismas parengiamøjø darbø 
stadijoje. Konstitucinio Teismo darbo praktika patvirtina, kad aiðkios 
ribos tarp teisiniø ir politiniø motyvø paprastai nebûna. Neretai galima 
átarti, kad praðymo ar paklausimo pagrindinë paskata yra politiniai inte-
resai, taèiau ir teisiniai argumentai suformuluoti kvalifikuotai. Iki ðiol 
Teismas nebuvo linkæs daryti kategoriðkø vertinimø dël praðymo nepa-
kankamo teisiðko pagrástumo ir dël vadovavimosi tik politiniais motyvais. 
Teismo teisë atsisakyti priimti nagrinëti bylà ar rengti iðvadà, jeigu krei-
pimasis grindþiamas neteisiniais motyvais, yra svarbi garantija siekiant 
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uþkirsti galimybes politizuoti Teismo veiklà. Ne veltui bûtent ði Teismo 
teisë numatyta ir Konstitucijoje (106 str. 6 d.).  

Atlikæs iðankstiná tyrimà ir reikalingus parengiamuosius veiksmus, tei-
sëjas suraðo paþymà su savo pasiûlymais ir praneða apie tai Teismo pir-
mininkui. Teisëjas gali siûlyti pirmininkui priimti praðymà, gràþinti já pa-
reiðkëjui. Teisëjas taip pat gali savo paþymà pateikti Teismo tvarkoma-
jam posëdþiui ir siûlyti atsisakyti nagrinëti praðymà, jeigu yra aplinkybiø, 
nurodytø Konstitucinio Teismo ástatyme. Jeigu tarp teisëjo ir pirmininko 
kyla nesutarimø, tokie klausimai perduodami svarstyti ir spræsti Konsti-
tucinio Teismo tvarkomajam posëdþiui.  

Bylà Konstitucinio Teismo posëdþiui rengia pirmininko paskirtas tei-
sëjas. Juo paprastai skiriamas teisëjas, kuris atliko iðankstiná medþiagos 
tyrimà. Rengdamas bylà, teisëjas apklausia pareiðkëjà, suinteresuotà as-
mená ar jø atstovus, iðklauso jø argumentus, prireikus siûlo jiems raðtu 
pateikti paaiðkinimus dël bylos. Teisëjas gali apklausti liudytojus, spræsti, 
ar juos kviesti á Teismà. Reikalui esant, teisëjas gali iðreikalauti ið fiziniø 
ir juridiniø asmenø raðytinius ir daiktinius árodymus bei kità reikalingà 
medþiagà, skirti ekspertizes, iðkviesti ir apklausti specialistus. Apibendri-
nant galima pasakyti, kad teisëjas turi visapuses teises ir prerogatyvas 
rengdamas bylà teisminiam nagrinëjimui. Teisëjo veiksmai turi bûti tei-
sëti, jais negalima perþengti tiriamos bylos ribà. Teisëjas, tirdamas jam 
pavestà medþiagà, jokiais motyvais negali ignoruoti nei pareiðkëjo, nei 
suinteresuoto asmens ar jø atstovø lygiateisiðkumo principo. Ir vieniems, 
ir kitiems turi bûti sudarytos vienodos procesinës galimybës ginti savo 
interesus jau parengiamøjø darbø stadijoje. Konkreti lygiateisiðkumo 
garantija yra ir ta, kad visi byloje dalyvaujantys asmenys turi bûti infor-
muojami apie visus árodymus, dokumentus, kuriuos gavo teisëjas, ren-
giantis bylà teisminiam nagrinëjimui. Tokiu bûdu uþtikrinama ðaliø lygy-
bë prieð ástatymà ir teismà. 

Atlikæs parengiamuosius veiksmus ir laikydamas, kad byla pakanka-
mai parengta, teisëjas tvarkomajame Konstitucinio Teismo posëdyje siû-
lo priimti sprendimà skirti bylà nagrinëti Teismo posëdyje. Iðklausæs tei-
sëjo praneðimà ir apsvarstæs klausimà dël bylos parengimo teisminiam 
nagrinëjimui, Konstitucinis Teismas gali priimti sprendimà skirti bylà 
nagrinëti Teismo posëdyje ir paskirti teisëjà praneðëjà, gràþinti bylà pa-
pildomai iðtirti, ar atsisakyti nagrinëti bylà. Jau tvarkomajame posëdyje 
Teismo pirmininko kvietimu gali dalyvauti mokslininkai, specialistai, kiti 
reikalingi asmenys, taip pat ir pasisakyti.  

Parengiamøjø darbø stadijoje kartais sprendþiamas Konstitucijoje 
(106 str. 4 d.) numatytas teisës akto galiojimo sustabdymo klausimas. 
Minimoje konstitucinëje normoje yra átvirtinta, kad Respublikos Prezi-
dento teikimas Konstituciniam Teismui ar Seimo nutarimas iðtirti, ar 



Konstitucijos apsauga. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 477

 

aktas sutinka su Konstitucija, sustabdo ðio akto galiojimà. Ðios konstitu-
cinës normos turinys konkretizuotas Konstitucinio Teismo ástatyme (26 
str.). Jame nurodyta, kad Teisme gavus (áregistravus raðtinëje) Respubli-
kos Prezidento teikimà iðtirti, ar Vyriausybës aktas atitinka Konstitucijà, 
arba gavus Seimo nutarimà, kuriame praðoma iðtirti, ar Lietuvos Res-
publikos ástatymas, kitas Seimo priimtas aktas atitinka Konstitucijà, ar 
Respublikos Prezidento dekretas, Vyriausybës aktas atitinka Konstitucijà 
ir ástatymus, ne vëliau kaip per 3 dienas turi bûti atliktas iðankstinis tos 
medþiagos tyrimas ir tvarkomajame posëdyje iðspræstas klausimas, ar 
priimti praðymà nagrinëti. 

Jeigu Teismas priima sprendimà priimti nagrinëti praðymà, Teismo 
pirmininkas tuoj pat apie tai oficialiai paskelbia „Valstybës þiniose” arba 
specialiame Seimo leidinyje, arba spaudoje per Lietuvos telegramø agen-
tûrà (ELTA). Tokiame praneðime nurodomas tikslus ginèijamo teisës 
akto pavadinimas, jo priëmimo data ir tai, jog pagal Konstitucijà minëto 
akto galiojimas sustabdomas nuo oficialaus paskelbimo dienos iki Kons-
titucinio Teismo nutarimo ðioje byloje paskelbimo. Tais atvejais, kai 
Konstitucinis Teismas, iðnagrinëjæs bylà, priima nutarimà, kad ginèija-
mas teisës aktas neprieðtarauja Konstitucijai, Teismo pirmininkas tuoj 
pat apie tai oficialiai paskelbia. Ðiame praneðime turi bûti nurodyta, kad 
nuo nutarimo paskelbimo dienos atstatomas sustabdytojo akto galioji-
mas. Visiðkai akivaizdu, kad tais atvejais, kai teisës aktas (jo dalis) pripa-
þástamas prieðtaraujanèiu Konstitucijai, atskiro praneðimo nereikia, nes 
nebelieka jo tikslo – teisës aktas (jo dalis) eliminuojamas ið Lietuvos tei-
sës sistemos. 
 
2.7.3. Teisminio posėdžio parengiamoji dalis 
 

Paskirtu laiku posëdþio pirmininkas paskelbia, kad pradedamas Tei-
smo posëdis, praneða, kuri byla bus nagrinëjama, paskelbia teisëjø, kurie 
dalyvauja bylos nagrinëjime, pavardes. Po to Teismo posëdþio sekreto-
rius praneða, kurie ið ðauktøjø asmenø yra atvykæ, kas þinoma apie kitø 
asmenø neatvykimo prieþastis. Teismas nustato atvykusiøjø asmenybæ, 
patikrina byloje dalyvaujanèiø asmenø ágaliojimus. Jei kas nors ið daly-
vaujanèiø byloje asmenø neatvyko ar atstovas neturi reikiamo ágaliojimo, 
Teismas sprendþia, ar galima pradëti nagrinëti bylà.  

Atkreiptinas dëmesys á tai, kad dalyvaujanèiø byloje asmenø ir jø at-
stovø neatvykimas á Teismo posëdá nëra kliûtis bylai nagrinëti, nutarimui 
ar iðvadai bei kitiems sprendimams priimti. Tais atvejais, kai á teisminá 
posëdá neatvyksta në vienas ið kviestøjø dalyvauti byloje asmenø ir jø 
atstovø, teisminis posëdis vyksta laisva forma, nesilaikoma Konstitucinio 
Teismo ástatyme nurodytos teisminio posëdþio sekos. 
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Toliau posëdþio pirmininkas iðaiðkina dalyvaujantiems byloje asme-
nims, taip pat ekspertams, liudytojams bei specialistams jø teises ir pa-
reigas bei atsakomybæ. Ðioje bylos nagrinëjimo stadijoje Teismas iðklauso 
dalyvaujanèiø byloje asmenø pageidavimus ir juos iðsprendþia.  

Gali bûti pareiðkiamas Konstitucinio Teismo teisëjo nuðalinimas. 
Ástatyme yra nurodyti keli teisëjo nuðalinimo pagrindai. Vienas ið jø gali 
bûti tas, kad teisëjas yra dalyvaujanèiø byloje asmenø giminaitis, kai 
svarstomi paklausimai personaliniais klausimais. Kitas pagrindas nuðalin-
ti teisëjà yra tie atvejai, kai teisëjas yra vieðai pareiðkæs, kaip turi bûti 
iðspræsta Teisme nagrinëjama byla. Po teisëjo nuðalinimo pareiðkimo 
Konstitucinis Teismas turi iðklausyti visø dalyvaujanèiø byloje asmenø 
nuomonæ. Ðá klausimà Teismas iðsprendþia pasitarimø kambaryje. Taip 
pat bûtina paþymëti, kad teisëjas, atsiþvelgdamas á minëtas prieþastis, gali 
nusiðalinti nuo bylos nagrinëjimo ir savo iniciatyva. Jis tai gali padaryti 
dar prieð teisminá posëdá. 
 
2.7.4. Įrodymų tyrimas 
 

Bylos nagrinëjimas ið esmës pradedamas nuo teisëjo praneðëjo pasi-
sakymo: iðdëstoma bylos esmë, jos nagrinëjimo vada ir pagrindas, turi-
mos medþiagos turinys ir kiti reikalingi duomenys. Konstitucinio Teismo 
teisëjai gali uþduoti klausimø praneðëjui. 

Po to iðklausoma byloje dalyvaujanèiø asmenø paaiðkinimø, prade-
dant nuo pareiðkëjo. Ðie asmenys turi teisæ uþduoti vienas kitam klausi-
mø, iðsakyti savo nuomonæ dël kiekvieno kito asmens pareiðkimo bei 
praðymo. Teismo darbo praktikoje laikomasi nuomonës, kad teisëjai uþ-
duoda klausimø byloje dalyvaujantiems asmenims tada, kai pastarieji 
vienas kitam klausimø nebeturi.  

Iðklausius byloje dalyvaujanèiø asmenø pasisakymus, pareiðkimus bei 
praðymus, posëdþio pirmininkas garsiai perskaito raðytinius paaiðkinimus 
tø byloje dalyvaujanèiø asmenø, kurie neatvyko á posëdá. Jeigu posëdyje 
dalyvaujantys asmenys prieð tai yra susipaþinæ su minëtais paaiðkinimais, 
jø garsiai galima ir neskaityti, tik su ta sàlyga, jeigu dël to neprieðtarau-
jama. 

Tiriant árodymus, svarbià reikðmæ turi liudytojø parodymai, ekspertø 
pasisakymai ir ekspertizës aktai, specialistø nuomonë. Visø ðiø proceso 
dalyviø iðklausoma posëdyje, o jeigu jie nedalyvauja, – garsiai perskaito-
mi jø parodymai, ekspertizës aktai, paaiðkinimai. Visiems proceso daly-
viams gali uþduoti klausimø ir Teismo teisëjai, ir byloje dalyvaujantys 
asmenys ar jø atstovai. 

Baigiant árodymø tyrimà, Teismas suteikia galimybæ byloje dalyvau-
jantiems asmenims papildyti bylos medþiagà. Jeigu yra tokiø praðymø, 



Konstitucijos apsauga. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 479

 

Teismas juos iðnagrinëja priimdamas dël jø sprendimus. Kai visi praðy-
mai iðspræsti, praneðta apie byloje esanèius árodymus, posëdþio pirminin-
kas skelbia, kad árodymø tyrimas yra baigtas. 

Bûtina paþymëti, kad árodymø tyrimas yra bene svarbiausia teisminio 
posëdþio dalis. Bûtent ðioje teisminio posëdþio dalyje byloje dalyvaujan-
tys asmenys turi visas galimybes pateikti árodymus ir jais pagrásti savo 
teisinæ pozicijà tam tikru konstitucinio ginèo klausimu. Po árodymø tyri-
mo Teismas paprastai daro pertraukà. Jos metu byloje dalyvaujantys as-
menys pasirengia teisminiams ginèams.  

Atskira konstitucinio teisminio proceso problema yra ta, kas laikytina 
árodymais byloje, kurià nagrinëja Konstitucinis Teismas.  

Pagal Konstitucinio Teismo ástatymà árodymais pripaþástami visi fak-
tiniai duomenys, kuriais remdamasis Konstitucinis Teismas konstatuoja 
esant aplinkybiø, pagrindþianèiø dalyvaujanèiø byloje asmenø reikalavi-
mus bei atsikirtimus, arba jø nesant. Tie duomenys nustatomi remiantis 
dalyvaujanèiø byloje asmenø paaiðkinimais, liudytojø parodymais, raðyti-
niais árodymais, daiktiniais árodymais ir ekspertø iðvadomis.  

Galima atkreipti dëmesá á tai, kad árodymø apibûdinimas ið esmës ta-
patus tam, kuris suformuluotas Civilinio proceso kodekso 57 str. Taèiau 
yra ir esminiø árodymø pobûdþio, ir jø turinio tam tikrø skirtumø. Visø 
pirma bûtina akcentuoti skirtingà árodymø pobûdá tose Konstitucinio 
Teismo bylose, kuriose tiriama, ar teisës aktas atitinka Konstitucijà. Ðiuo 
atveju árodymais yra tie byloje dalyvaujanèiø asmenø motyvai ir argu-
mentai, kurie susijæ su Konstitucijos ir ástatymø, vykdomosios valdþios 
teisës aktø turinio aiðkinimu. Byloje dalyvaujantys asmenys konstituci-
niame teisminiame procese naudoja ávairiø srièiø mokslo þinias, teorines 
doktrinas, lyginamojoje teisëje þinomus teisinius reiðkinius. Taigi ðia pra-
sme árodymai konstituciniame teisminiame procese skiriasi nuo civili-
niame procese pasitelkiamø árodymø, nes pastarieji yra labiau susijæ su 
konkreèiais juridiniais faktais ir pasekmëmis, kurias sukelia tam tikrø 
teisës aktø veikimas reguliuojant visuomeninius santykius.  

Apibûdinant árodymø pobûdá ir turiná konstituciniame teisminiame 
procese, bûtina paþymëti ir dar vienà esminæ aplinkybæ. Kai kuriose tei-
sminëse bylose ir Konstitucinis Teismas susiduria su konkreèiø faktiniø 
aplinkybiø vertinimu. Pvz., vertindamas, ar teisës aktai neprieðtarauja 
Konstitucijai pagal jø priëmimo tvarkà, Konstitucinis Teismas privalës 
visapusiai iðtirti, ar buvo laikomasi Seimo Statute numatytø teisës aktø 
pateikimo, svarstymo, priëmimo ir paskelbimo taisykliø. Konkreèiø fak-
tiniø aplinkybiø reikðmë bus labai didelë tose bylose, kuriose bus spren-
dþiami ðie klausimai: ar Seimo nariø ir valstybës pareigûnø, kuriems pra-
dëta apkaltos byla, konkretûs veiksmai prieðtarauja Konstitucijai; ar ne-
buvo paþeisti rinkimø ástatymai per Respublikos Prezidento ar Seimo 
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nariø rinkimus; ar Respublikos Prezidento sveikatos bûklë leidþia jam ir 
toliau eiti savo pareigas. 

Taigi galima daryti iðvadà, kad árodymai konstituciniame teisminiame 
procese ir civiliniame procese, nors ir turi bendrø bruoþø, taèiau skiriasi 
savo pobûdþiu ir turiniu. Apibûdinant árodymø reikðmæ Konstituciniame 
Teisme, reikia atkreipti dëmesá á tai, kad rengiant bylà nagrinëti teismi-
niame posëdyje, sukaupiama daug informacijos apie mokslines doktrinas 
nagrinëjamu klausimu, studijuojamos teorinës ir praktinës klausimo ið-
sprendimo prielaidos. Vis didesná vaidmená konstituciniame teisminiame 
procese ima vaidinti tarptautinës teisës aktai, Europos þmogaus teisiø 
teismo sprendimai konkreèiose bylose, lyginamojoje konstitucinëje teisë-
je þinomi teisiniai reiðkiniai. Ðios ir kitos aplinkybës, nors ir neávardija-
mos kaip árodymai konstituciniame teisminiame procese, taèiau turi nea-
bejotinos reikðmës ieðkant atsakymo á byloje iðkeltà konstituciná klausi-
mà.  
 

2.7.5. Teisminiai ginčai 
 

Teisminiuose ginèuose pirmieji pasisako pareiðkëjas ir jo atstovas, po 
to – suinteresuotas asmuo ir jo atstovas. Po to dalyvaujantys byloje as-
menys gali pasisakyti antrà kartà ginèuose iðsakytais klausimais. Paskuti-
nio þodþio teisë visada priklauso suinteresuotam asmeniui ir jo atstovui. 

Vienu ið teisminiø ginèø stadijos ypatumø yra Teismo galimybë priim-
ti sprendimà atnaujinti árodymø tyrimà, o po to vël tæsti teisminius gin-
èus. Kyla klausimas, kokios prieþastys gali sàlygoti toká Teismo sprendi-
mà. Jø gali bûti labai ávairiø, taèiau viena pagrindiniø bus Teismo pripa-
þinimas, kad bûtina iðsiaiðkinti naujas aplinkybes, apie kurias uþsiminë 
byloje dalyvaujantys asmenys ir kurios nebuvo iðtirtos ankstesnëje tei-
sminio posëdþio dalyje. 

Po teisminiø ginèø Teismas skelbia bylos nagrinëjimà ið esmës baigtà 
ir iðeina á pasitarimø kambará rengti ir priimti nutarimo. Teismo aktà 
paskelbti bûtina per mënesá nuo teisminiø ginèø pabaigos. Apie jo skel-
bimo laikà visada praneðama byloje dalyvavusiems asmenims, taip pat 
per visuomenës informavimo priemones. 
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1 poskyris. Valstybė konstitucinėje teisėje 
2 poskyris.  Istorinė Lietuvos valstybės raida 
 
 

1. Valstybė – daugelio konstitucinių teisinių santykių subjektas. Nors 
valstybės sampratos klausimas visų pirma priklauso mokslo apie valstybę 
tyrimų sričiai, jo ir konstitucinėje teisėje negalima apeiti. 

2. Sąvoka „valstybė“ – daugiareikšmė. Nepaisant šios sąvokos daugia-
reikšmiškumo, dominuoja du požiūriai. Vieni valstybę sieja su visuomene, 
joje regi tam tikrą kolektyvinio gyvenimo būdą, teisiškai apibrėžtą tautos 
politinį statusą, kiti linkę valstybę tapatinti su svarbiausiu jos elementu – 
valdžia. Šių požiūrių nereikėtų priešpastatyti, jie greičiau turėtų papildyti 
vienas kitą. Kitaip sakant, valstybę galima suvokti ir kaip tam tikrą tautos 
gyvenimo būdą ir kaip tam tikrą politinės valdžios organizaciją, kuri turi 
specifinių požymių (ji atstovauja visai visuomenei, priima sprendimus jos 
vardu; valstybės sprendimai yra valdingo pobūdžio ir privalomi visiems vi-
suomenės nariams, jų įgyvendinimas užtikrinamas valstybės prievarta). Sie-
kiant atskleisti valstybės esmę, neretai tenkinamasi pačiu paprasčiausiu jos 
apibrėžimu nurodant ją sudarančius elementus: tautą, teritoriją ir valdžią. 

3. Tautos, teritorijos ir valdžios kategorijos padeda atskleisti valstybės 
esmę. Nagrinėjant valstybę teisiniu požiūriu, akcentuojama valstybės–
juridinio asmens doktrina (valstybė yra ypatingas juridinis asmuo), taip pat 
pabrėžiama tokia valstybės savybė, kaip valstybės suverenitetas. Juridinio 
asmens kategorija paaiškina valstybės funkcionavimo ypatumus, o valstybės 
suverenitetas – jos nepriklausomybę, savarankiškumą tvarkant valstybės 
reikalus. Tai svarbiausios valstybės teisinės savybės.  

4. Valstybės organizacija, valstybės valdžios institucijos ir jų veikla, vals-
tybė ir asmens santykiai – konstitucinės teisės reguliavimo sritis. Lietuvos 
Respublikos Konstitucija ir kiti konstitucinės teisės šaltiniai reguliuoja įvai-
rius santykius, kuriuose vienaip ar kitaip dalyvauja valstybė ar jos vardu 
veikiančios valstybės valdžios institucijos. 
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1 poskyris 
VALSTYBË KONSTITUCINËJE TEISËJE 

 
 
 

1.1. Valstybës sampratos problema 
1.2. Valstybës elementai: tauta, teritorija, valstybës valdþia 

1.2.1. Tauta 
1.2.2. Teritorija 
1.2.3. Valstybës valdþia 

1.3. Valstybës teisinës savybës 
1.3.1. „Valstybë – juridinis asmuo“ koncepcija 
1.3.2. Valstybës suverenitetas 

1.4. Valstybës funkcijos 
1.5. Valstybës institutas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 
 
 
1.1. Valstybës sampratos problema 

 
Valstybës esmë, kilmë, funkcijos ir raida – mokslo apie valstybæ (vals-

tybës teorijos) tyrimo objektas. Taèiau ir konstitucinëje teisëje valstybës 
sampratos klausimo negalima apeiti. Juk daugelis jos problemø vienaip 
ar kitaip yra susijusios su ðiuo konstitucinës teisës institutu. Tai valstybës 
organizacija, valstybës valdþios organizavimas ir veikla, asmens ir valsty-
bës santykiø pagrindai. 

Kas yra valstybë? Á ðá klausimà rasite daugybæ atsakymø. Matyt, visið-
kai netenkins në vienas valstybës apibrëþimas dël ðio reiðkinio neviena-
reikðmiðkumo, sudëtingumo, jo reikðmës visuomeniniame gyvenime. Vis 
dëlto turëtume suformuluoti apibrëþimà, tegu ir sàlygiðkà. To reikia no-
rint tæsti tolesnes konstitucinës teisës studijas. Vadovausimës plaèiausiai 
pripaþinta, t.y. tapusia klasikine, samprata, prisimindami ir kitus poþiû-
rius. 

Taigi, kas yra valstybë? Vieniems valstybë – idëja, kitiems – visuome-
nës gyvenimo realybë, tretiems – abstrakcija, ketvirtiems – visà visuome-
næ jungianti organizacija, penkti valstybëje mato valdþià, kuriai paklûsta 
tauta, o dar kitiems valstybë yra tam tikras tautos gyvenimo bûdas. Dau-
gybë poþiûriø, apibûdinimø. Ir patá þodá „valstybë“ vartojame ávairiomis 
reikðmëmis. „Dabartinës lietuviø kalbos þodyne“ pateikiamos dvi pa-
grindinës þodþio „valstybë“ reikðmës: 1) organizuota politinë bendruo-
menë, turinti aukðèiausiàjà valdþià; 2) tokios bendruomenës valdomas 
kraðtas. Atsiþvelgiant á ðio þodþio vartojimo kontekstà, þodþiu „valstybë“ 
gali bûti ávardijamos ir valstybës valdþios institucijos („valstybës nurody-
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mu“), ir centrinë valdþia (valdþios ir savivaldybiø santykiuose), ir valdan-
tieji (santykiuose su valdomaisiais) ir t.t. 

Teisinëje, politologinëje ir filosofinëje literatûroje vël regime ávairius 
ðios sàvokos vartojimo aspektus. Antai G. W. F. Hëgeliui valstybë buvo 
tokia bendrø tikslø sritis, kurioje ágyvendinama laisvës idëja, iðreiðkianti 
paþangà þmonijos dvasios istorijoje. „Grynojo“ teisininko akimis valstybë 
visø pirma yra tam tikra tvarka. Antikos laikais ðá poþiûrá dëstë M. T. 
Ciceronas, o XX a. – Hansas Kelsenas, valstybëje áþvelgdami bûtent tei-
sinæ tvarkà. Taip valstybë sutapatinama su teise, t.y. su tam tikra tvarka, 
joje regint valstybës esmæ ir paskirtá. Bet tai tik vienas, nors ir svarbus, 
ðio reiðkinio aspektas. 

„Ið esmës Machiavelli, o ne kuris kitas politinis màstytojas sukûrë tà 
prasmæ, kurià priskiria valstybei modernioji politinë vartosena. Net pats 
þodis, reiðkiantis suverenø politiná dariná, atrodo, paplito moderniose 
kalbose daugiausia per jo raðtus. Valstybë kaip organizuota jëga, aukð-
èiausia savoje teritorijoje ir vykdanti sàmoningà savæs stiprinimo politikà 
santykiuose su kitomis valstybëmis, tapo ne tik tipiðka naujøjø laikø poli-
tine institucija, bet pamaþu ir paèia galingiausia naujøjø laikø visuome-
nës institucija“1. Politikos mokslø atstovai linkæ valstybæ tapatinti su poli-
tinëmis institucijomis, politine bendruomene. 

Neþiûrint „valstybës“ sàvokos daugiareikðmiðkumo, vis dëlto galima 
iðskirti du svarbiausius poþiûrius: 

„– vieni valstybëje regi visuomenæ, kolektyvinio gyvenimo bûdà, tam 
tikrà þmoniø bendruomenës bûties bûdà; 

– kitiems valstybë apsiriboja vienu ið jos elementø – valdþia, prievar-
tos ar priverstinio bendradarbiavimo aparatu2“. 

Ðiø dviejø poþiûriø nereikëtø prieðpastatyti, jie greièiau papildo vie-
nas kità. Sociologiniu poþiûriu valstybë yra ne kokia nors superstruktûra 
ar „aparatas“, bet atitinkamu bûdu valdoma visuomenë. Kita vertus, vals-
tybës valdþios institucijos organizuoja bendrø reikalø tvarkymà, kuria ar 
sankcionuoja teisæ, jà ágyvendindamos, naudoja valstybës prievartà. Taigi 
abu ðie valstybës apibûdinimo aspektai atskleidþia dvi tos paèios tikrovës 
puses. Valstybiðkai organizuota visuomenë negali apsieiti be valstybës 
valdþios institucijø sistemos, o valstybës valdþia ákûnijama tik visuomenës 
gyvenime. 

Tarpukario Lietuvos teisinæ mintá, siekusià paaiðkinti valstybës feno-
menà, geriausiai iðreiðkë P. Leonas ir M. Römeris. P. Leono manymu, 
valstybë yra „gyvenanèiø tam tikroje teritorijoje ir priklausanèiø vienai 

                                            
1 Sabine G. H., Thorson T. L. Politiniø teorijø istorija. Vilnius, Pradai, 1995. P. 371. 
2 Prélot M. Institutions politiques et droit constitutionnel. 11e édition, revue et mise à 

jour par J. Boulouis. Paris, Dalloz, 1990. P. 8. 
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politinei valdþiai þmoniø sàjunga“1. Valstybës – kaip tam tikros teritori-
jos þmoniø sàjungos, turinèios suverenià valdþià – samprata átvirtinta ir 
M. Römerio fundamentaliame darbe „Valstybë“. M. Römeris siûlë tokià 
valstybës sampratos formuluotæ: „Tam tikros teritorijos þmoniø jø socia-
linei funkcijai vykdyti (arba, kas yra tas pats: jø socialiniams tikslams si-
ekti) sàjunga, savo suvereninës valdþios konsoliduojama á neskaldomàjá 
funkcionaliná vienetà“2. Ir vienas, ir kitas poþiûris nebuvo originalûs, abu 
atspindëjo tuo metu vyravusios teisinës minties tendencijas. 

M. Römeris pasisakë uþ kompleksinæ valstybës sampratà. Valstybës, 
kaip tam tikros teritorijos þmoniø sàjungos samprata, jo manymu, turi 
bûti papildyta svarbiais elementais. Pasak M. Römerio, „...á valstybës 
sàvokos formulæ mes turësime áneðti ir jos valdþios elementà. Dël jos 
grieþtumo, absoliutizmo, formalaus nepareinamumo nuo jokios kitos 
aukðtesnës socialinës galios, mes jà vadiname suverenine <...>. Vadina-
si, valstybës valdþia – suvereninë teritorinë valdþia, taèiau ir ji yra tokia 
(suvereninë–aukðèiausioji) tiktai valstybës funkcijà nustatydama, vadina-
si, parinkdama ir suformuluodama valstybei jos siektinus socialinius tiks-
lus, ir nustatytos funkcijos ribose. Patys gi socialiniai tikslai ne jos yra 
gaminami, ne jos dekretuojami: jie dygsta ið ávairø socialiðkai tenkintinø 
þmoniø reikalø, paties socialinio bendravimo ruoðiami ir ugdomi. Vals-
tybës valdantieji, valstybës valdþia ðia prasme ne vieðpatauja visuomenei, 
bet pati pereina nuo jos“3. 

Sovietmeèio laikotarpiu valstybës ir teisës teorijoje buvo pripaþástama 
vienintelë „teisinga“ valstybës samprata: valstybës kaip maðinos palaikyti 
vienos klasës vieðpatavimà kitø klasiø atþvilgiu, t.y. valstybës – vieðpata-
vimo árankio – samprata4. 

Atkûrus nepriklausomybæ, Lietuvos mokslui teko ið naujo susidurti su 
valstybës sampratos problema. Politikos mokslui bûdinga samprata for-
muluojama vadovëlyje „Ðiuolaikinë valstybë“. Jo ávade nurodoma: 

„Pirma – valstybë yra institucijø kompleksas. Ðiame komplekse svar-
biausios tos institucijos, kurios ágyvendina prievartà.  

Antra – valstybë uþtikrina tvirtà ir pastovø ryðá tarp þmoniø ben-
druomenës ir jø gyvenamosios vietos5“. Atsiþvelgiant á ðiuos valstybës 
bruoþus, daroma iðvada: „tai reiðkia, kad tam tikroje apibrëþtoje teritori-

                                            
1 Leonas P. Teisës enciklopedija. Vilnius, Pozicija, 1995. P. 51. 
2 Römeris M. Valstybë. T. II. Vilnius, Pradai, 1995. P. 335. 
3 Römeris M. Valstybë. T. II. Vilnius, Pradai, 1995. P. 335. 
4 Ði samprata iðdëstyta 1972 m. iðleistame valstybës ir teisës vadovëlyje: Aleksandrovas 

V., Kalinyčevas F., Mickevičius A., Nedavnis A., Samoščenko I., Tumanovas I. Šabanovas A. 
Valstybës ir teisës teorija. Vilnius, Mintis, 1972. P. 23–39. 

5 Ðiuolaikinë valstybë. Kaunas, Technologija, 1999. P. 11. 
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joje valstybës institucijos formuoja „taisykles”, kurias pripaþásta ir ku-
riomis vadovaujasi visi tos teritorijos gyventojai”1. 

2000 m. iðleistame „Valstybës ir teisës teorijos“ vadovëlyje S. Vanse-
vièius, pritardamas valstybës kaip vieðosios valdþios politiðkai suverenios 
teritorinës organizacijos, turinèios specialø aparatà ir gebanèios savo 
paliepimus padaryti privalomus visai ðaliai, sampratai, siûlo toká valstybës 
apibrëþimà: „Valstybë yra visos visuomenës politinë organizacija, uþtik-
rinanti jos vienybæ ir vientisumà, tvarkanti visuomenës reikalus, suvere-
nia vieðàja valdþia suteikianti teisei bendrai privalomà reikðmæ, garan-
tuojanti pilieèiø teises, laisves, teisëtumà ir teisëtvarkà“2. Toks apibrëþi-
mas apima keletà elementø:  

1) valstybë suprantama kaip visos visuomenës politinë organizacija;  
2) valstybës paskirtis – tvarkyti visuomenës reikalus, uþtikrinti vi-

suomenës vienybæ ir vientisumà; 
3) valstybë savo suverenia galia teisei suteikia privalomà reikðmæ; 
4) valstybë turi garantuoti pilieèiø teises ir laisves, taip pat uþtikrinti 

teisëtumà ir teisëtvarkà. 
Suprantama, galëtume pasitenkinti poþiûriø ávairovës konstatavimu 

arba reikëtø bandyti formuluoti mums priimtinà valstybës sampratà. Ta-
èiau mûsø tikslas kuklesnis: studijoms reikia paties paprasèiausio, bet 
visuotinai pripaþinto apibrëþimo. Konstitucinës teisës moksle papras-
èiausiu laikomas valstybës apibrëþimas atskleidþiant ðá reiðkiná sudaran-
èius elementus. „Klasikinis mokslas apie valstybæ nurodo tris valstybës 
elementus: a. tautà, b. teritorijà, c. valdþià“3. Taigi valstybë – organinë 
trijø elementø (tautos, teritorijos, valstybinës valdþios) visuma. Tai pir-
minis, elementariausias, valstybës apibrëþimas, dar XIX a. pabaigoje 
suformuluotas Georgo Jellineko. Nors „trijø elementø“ doktrina papras-
ta, ji iki ðiol labiausiai pripaþinta. Todël ðià valstybës sampratà galime 
laikyti iðeities pozicija tolesniam valstybës klausimo nagrinëjimui. Kons-
titucinëje teisëje, suvokiant minëtø trijø elementø reikðmæ, valstybës – 
socialinio reiðkinio – nagrinëjimà ir reikëtø pradëti nuo tautos, teritori-
jos, valdþios. 

 
 

                                            
1 Ðiuolaikinë valstybë. Kaunas, Technologija, 1999. P. 12. 
2 Vansevičius S. Teisës teorija. Vilnius, Justitia, 2000. P. 27. 
3 Römeris M. Valstybë. T. I. Vilnius, Pradai, 1995. P. 1. 
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1.2. Valstybës elementai: tauta, teritorija, valdþia 
 
1.2.1. Tauta 

 
Susitarus, kad moksle apie valstybæ paèiu paprasèiausiu valstybës api-

brëþimu reikëtø laikyti nurodytø trijø elementø (tautos, teritorijos, val-
dþios) organinæ visumà, konstitucinëje teisëje iðkyla ðiø elementø esmës 
suvokimo bei jø teisinio reglamentavimo problema.  

Pradësime nuo tautos. Tauta – pirminis valstybës elementas. Jei nëra 
su valstybe susijusios þmoniø bendrijos, nebus ir valstybës. Valstybës val-
dþià galima ágyvendinti tik þmoniø bendruomenëje. Kodël vartojama 
sàvoka „tauta“? Teisinëje literatûroje kartais sutinkama sàvoka „nuola-
tiniai gyventojai“. Atrodytø, pastaruoju atveju turëtume regëti tam tikro-
je teritorijoje nuolat gyvenanèiø þmoniø visumà. Taèiau konstitucinëje 
teisëje sàvoka „nuolatiniai gyventojai“ maþai kà atskleidþia. Tai bûtø tik 
tam tikroje teritorijoje, vietovëje nuolat gyvenantys þmonës, taèiau visið-
kai neaiðku, koks jø tarpusavio ryðys, neaiðku, ar jie sudaro politinæ ben-
druomenæ, turinèià savo valià bei specifinius interesus. Todël konstituci-
nëje teisëje vartojama „tautos“ sàvoka, apibûdinanti þmoniø, susietø ir 
materialiaisiais, ir dvasiniais ryðiais, bendrijà, kurios narius saisto ne tik 
priklausymas vienai politinei struktûrai – valstybei, bet ir sàmoningas 
noras gyventi kartu. Toks bendro gyvenimo siekis tampa ypaè reikðmin-
gas sudëtingais bendruomenës gyvenimo periodais, kai tenka apsispræsti 
dël esminiø bendro gyvenimo problemø. Dar akivaizdesnë ðio siekio 
reikðmë, kai paèiam bendruomenës egzistavimui iðkyla grësmë, kurià 
paðalinti galima tik bendromis visø jos nariø pastangomis. 

Apibrëþiant tautà kaip tam tikrà bendruomenæ, naudojamasi ávairiais 
kriterijais. Pasak Rolando Debbascho, galima skirti du poþiûrius1. Pir-
muoju poþiûriu, bûdingesniu vokieèiø autoriams, tauta apibûdinama 
kaip objektyviø elementø (geografiniø, religiniø, lingvistiniø, rasiniø ir 
kt.) visuma. Antruoju poþiûriu (tai prancûzø autoriø suformuota kon-
cepcija) tautos fenomenà lemia subjektyvûs veiksniai, t.y. þmoniø noras 
gyventi kartu, noras priklausyti tai paèiai bendrijai. Pagal Ernestà Rena-
nà, tauta visø pirma reiðkia dvasià, tai dvasinis principas, tai didysis soli-
darumas, kuriam bûdingi du aspektai: viena vertus, tai visai tautai bendri 
prisiminimai (bendra praeitis, bendras paveldas), kita vertus, ðiandienos 
sutarimas, noras gyventi kartu, bendrai naudotis bendru paveldu ir kurti 
bendrà ateitá. 

                                            
1 Debbasch R. Droit constitutionnel. Paris, Editions Litec, 2000. P. 8–9. 
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Tautos sàvokos vartojimas kelia ir kitø problemø. Neturime pamirðti, 
kad tauta vadinama ir tam tikra etninë þmoniø bendrija (t.y. istoriðkai 
susiformavusi tam tikra bendruomenë, kurià sieja bendra kilmë, kalba, 
paproèiai, teritorija, istorija, kultûra, bendras gyvenimas). Tuo tarpu 
konstitucinëje teisëje dominuoja kita tautos – valstybës pilieèiø ben-
druomenës – samprata. Pilieèiø bendruomenë, susiformavusi istorijos 
eigoje, saistoma priklausymo vienai valstybei idëjos. Bendra valstybë, 
bendra istorija, bendras gyvenimas praeityje, dabar ir ateityje – pilietinæ 
tautà formuojantys pagrindai. Valstybë yra pilieèiø tautos kûrinys, tam 
tikras jø bendro gyvenimo bûdas. Pilietinë tauta nuolat kuria savo valsty-
bæ. Valstybinis gyvenimas – procesas, kurio kryptá nustato pilieèiø ben-
druomenë.  

Taigi pilietinë tauta nesutampa su etnine tauta. Pilietinës tautos ne-
galima apibrëþti rasiniais, etninës kilmës, paproèiø ar lingvistiniais krite-
rijais. Kita vertus, neturëtume pamirðti „tautø pavasario“ átakos, telku-
sios etnines tautas valstybës kûrimo darbui. Todël ne vienoje etniniu po-
þiûriu pakankamai monolitiðkoje valstybëje pilietinës tautos pagrindu 
tampa etninë tauta. Kitø tautybiø þmonës, gyvenantys toje paèioje vals-
tybëje kartu su minëta etnine tauta, telkiami valstybës idëjos, kartu kuria 
ðià valstybæ ir yra integrali pilietinës tautos dalis. Kiek sudëtingiau ðis 
klausimas sprendþiamas etniniu poþiûriu daugiatautëje valstybëje. Jeigu 
ðioje valstybëje gyvenantys etniniai junginiai pasiryþæ gyventi kartu vie-
noje valstybëje, jeigu jà suvokia kaip bendrà kûriná, yra pasiryþæ jà saugo-
ti ir ginti, tai ið daugelio etniniø komponentø sudaryta pilietinë tauta gali 
uþtikrinti valstybës stabilumà ir gyvybingumà. Tokio sugyvenimo pavyz-
dys – Ðveicarija. Pilietinë ðveicarø tauta, nepaisydama etniniø skirtumø, 
árodë savo ðalies perspektyvumà. Ir prieðingai, jei valstybë skaldoma et-
ninës nesantaikos, jei yra tautø, nenorinèiø gyventi kartu, arba jei kuriai 
nors tautai bendra valstybë buvo primesta jëga ir yra nepriimtina, valsty-
bës likimas abejotinas. Tokiu atveju tik labai sàlygiðkai galima kalbëti 
apie pilietinæ tautà, nes formalaus pilietybës santykio (ypaè jei jis yra 
primestas) nepakanka norint konstatuoti pilietinës tautos buvimo faktà. 
Buvusiø Jugoslavijos Socialistinës Federacinës Respublikos ar Sovietø 
Sàjungos atvejai – geriausias kà tik iðdëstytø teiginiø patvirtinimas. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra átvirtinta pilietinës lietuviø 
tautos1 – Lietuvos valstybës kûrëjos – samprata. Paþymëtina, kad Lietu-

                                            
1 Siekdamas iðvengti sàvokos „tauta“ dualizmo, M. Römeris yra siûlæs tautiná junginá 

vadinti „lietuviø tauta“, o tautà kaip valstybës elementà vadinti „Lietuvos tauta“ (Þr.: 
Römeris M. Valstybë. T. I. Vilnius, Pradai, 1995. P. 4–6). Matyt, ne be ðios átakos, „Lietuvos 
tauta" pavartota ir 1991 m. vasario 11 d. Konstitucinio ástatymo „Dël Lietuvos valstybës" 
preambulëje. Manytume, kad vietoje nelabai áprastos sàvokos „Lietuvos tauta“ galëtume 
vartoti „pilietinës lietuviø tautos“ sàvokà. Tokiu atveju lietuviai pilietine prasme yra visi 
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vos Respublikos Konstitucijos preambulëje iðdëstyta konstitucinë perë-
jimo ið etninës tautos á pilietinæ tautà koncepcija. „Lietuviø tauta, prieð 
daugelá metø sukûrusi Lietuvos valstybæ“ – þymi pilietinës tautos bran-
duolá, valstybës gyvenimo pradþià. Taèiau preambulës pradþioje ávardyta 
„lietuviø tauta“ – valstybës kûrimo pradininkë – virsta modernia pilietine 
bendrija preambulës pabaigoje, kur skelbiama, kad atgimusios Lietuvos 
valstybës pilieèiø valia priimama ir skelbiama Konstitucija. Tai þymi pe-
rëjimà ið etninio lygmens á kità lygmená – pilietinës tautos, – kurios na-
rius sieja pastovus politinis-teisinis pilietybës ryðys su Lietuvos valstybe, 
noras gyventi Lietuvos valstybëje ir kartu su kitais Lietuvos pilieèiais kur-
ti ateitá. Konstitucijos tekste vartojama sàvoka „Tauta“ (pvz.: Konstituci-
jos 2 str. „Lietuvos valstybæ kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“; 
Konstitucijos 3 str. „Niekas negali varþyti ar riboti Tautos suvereniteto, 
savintis visai Tautai priklausanèiø suvereniø galiø. Tauta ir kiekvienas 
pilietis turi teisæ prieðintis bet kam, kas prievarta kësinasi á Lietuvos vals-
tybës nepriklausomybæ, teritorijos vientisumà, konstitucinæ santvarkà“) 
reiðkia Lietuvos pilieèiø bendruomenæ. Konstitucijos 4 str. nustatyta, kad 
aukðèiausià suverenià galià Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiðkai 
iðrinktus savo atstovus. Ði nuostata reiðkia, kad visi Lietuvos pilieèiai ið-
reiðkia Tautos valià, formuoja valstybës ateitá. 

Paþymëtina, kad pilietinë Tauta – jokiu bûdu nëra vien mechaninë 
Lietuvos pilieèiø visuma. Mechanistinë tautos samprata tik sukarikatû-
rintai iðreiðkia pilieèiø bendruomenës prasmæ. Pilietinæ lietuviø tautà 
sieja ðios bendruomenës ir Lietuvos valstybës neatskiriamas ryðys, Lietu-
vos pilieèiai susieti bendros praeities, bendro ðiandieninio gyvenimo ir 
bendros ateities. Integruojant pilietinæ lietuviø tautà, didþiulë reikðmë 
tenka svarbiausioms konstitucinëms vertybëms: Tautos suverenitetui, 
valstybës nepriklausomybei ir vientisumui, pilietinæ tautà vienijanèiai 
valstybinei lietuviø kalbai, pilieèiø lygiateisiðkumui, teisinei valstybei, 
valdþiø padalijimui, demokratijai ir t.t. 

 
1.2.2. Teritorija 

 
Teritorija – dar vienas pirminis valstybës elementas. Valstybës terito-

rija – tai tam tikra þemës rutulio dalis (tam tikros þemës plotas), kurioje 
ágyvendinama valstybës valdþia. Valstybës teritorijoje galioja valstybës 
priimtos (ar sankcionuotos) teisës normos, joje taikomi valstybës institu-
cijø priimti sprendimai, kurie prireikus uþtikrinami valstybës prievarta. 

Valstybës teritorija teisës moksle yra teisinë kategorija, vienas ið vals-
tybës sàvokos struktûriniø elementø (ne veltui valstybë apibrëþiama ir 

                                                                                              
Lietuvos pilieèiai, nepaisant jø etninës kilmës. Priklausome vakarietiðkai civilizacijai, kuri 
teikia prioritetà pilietybës kriterijui, vartodama „prancûzo“, „vokieèio“ ar „ispano“ sàvokas. 
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kaip suvereni teritorinë organizacija), bet ne geografinë sàvoka. Þinoma, 
visados reikia prisiminti, kad valstybës teritorijos kaip valstybës struktû-
rinio elemento pagrindas – tam tikras fiziðkai apibrëþtas þemës plotas, 
taèiau „<...> tà valstybës sàvokos elementà sudaro ne pats fizinis þemës 
plotas, turás tam tikrø savo ypatybiø, bet tam tikras to þemës ploto patar-
navimas tam funkcionaliniam socialiniam junginiui, kurá vadiname vals-
tybe, tam tikras to fakto (aprëþto þemës ploto) sunaudojimas valstybei 
sudaryti“1. Be valstybës teritorijos negalima ásivaizduoti valstybës val-
dþios ágyvendinimo. 

Ikivalstybinëse bendruomenëse (giminëse, gentyse) þmonës buvo 
saistomi giminystës, kraujo ryðiais. Gentys paprastai neturëjo grieþtai 
apibrëþtos teritorijos. Valstybëje kraujo ryðys neteko prasmës, buvo átvir-
tintas valstybës teritorinës organizacijos principas. Valstybë turi aiðkiai 
apibrëþtà teritorijà, kurioje ágyvendina savo valdþià. Tos teritorijos gy-
ventojai, kuriuos sieja priklausymas tai paèiai valstybei, – pilieèiai ar pa-
valdiniai. Valstybës teritorijos geografinis iðsidëstymas nekeièia valstybës 
teritorijos teisinës esmës. Valstybë gali bûti þemyne, salose, valstybës 
teritorija gali bûti iðdëstyta dalimis atskirose pasaulio srityse ir t.t. 

Teisiniu poþiûriu visai nesvarbu, didelë ar maþa valstybës teritorija. Ir 
didþiulës savo teritorija Rusija, Kanada, JAV, Kinija, ir nykðtukinës vals-
tybës Vatikanas, San Marinas, Andora – valstybës. Nerasime taisykliø, 
kurios fiksuotø bûtinà minimalià þemës rutulio erdvæ, kurioje galëtø 
funkcionuoti valstybë. 

M. Römeris, nagrinëdamas valstybës teritorijos problemà, suformula-
vo du teiginius: „a) valstybë yra reikalinga tam tikro þemës ploto; b) tam 
tikrame aprëþtame þemës plote, kuriame yra ásisteigusi ir kuriame veikia 
valstybë, negali bûti ákurta ir negali veikti jokia kita valstybë, kitaip sa-
kant – kiekviena valstybë monopolizuoja tam tikrà aprëþtà þemës plotà. 
Ðios abi tezës yra kategoriðkos ir grieþtos. Jos sudaro valstybës gyvybës 
sàlygas. Jø sulauþymas nuþudo paèià valstybæ“2. Valstybës teritorijos 
reikðmæ patvirtina ir tai, kad ðalys ánirtingai ginèijosi ar ginèijasi dël sienø 
iðvedimo, teritorinës jûros, kontinentinio ðelfo. Istorijoje daugybë pavyz-
dþiø, kai valstybiø teritoriniai ginèai tapdavo karø prieþastimi. 

Visos valstybës saugo savo teritorijà, jà gina, numato ávairias, taip pat 
ir konstitucines, jos apsaugos garantijas. Ðalies konstitucinëje teisëje ðio 
valstybës struktûrinio elemento svarbà atskleidþia tokie principai, kaip 
valstybës teritorinë virðenybë ir valstybës vientisumas, valstybës sienø 
nelieèiamumas ir kt. Su valstybës teritorija sietinas ir valstybës sandaros 
konstitucinio teisinio instituto turinys. 

                                            
1 Römeris M. Valstybë. T. I. Vilnius, Pradai, 1995. P. 14. 
2 Römeris M. Op. cit. P. 14. 
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Valstybës teritorijos, kaip valstybës struktûrinio elemento, reikðmë 
atsispindi ne vienoje Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoje. 
Konstitucijos preambulëje, ávardijanèioje, kad lietuviø tauta „atgimusios 
Lietuvos valstybës pilieèiø valia priima ir skelbia ðià Konstitucijà“ pabrë-
þiama, kad Tauta tai darë ir „ákûnydama prigimtinæ þmogaus ir Tautos 
teisæ laisvai gyventi ir kurti savo tëvø ir protëviø þemëje – nepriklauso-
moje Lietuvos valstybëje“. Regime aiðkià teritorijos (preambulës tekste ji 
ávardijama kaip „tëvø ir protëviø þemë“) ir valstybës sàvokø sàsajà. Ne-
priklausoma Lietuvos valstybë (Konstitucijos 1 str.), Lietuvos valstybës 
teritorijos vientisumas ir nedalomumas á jokius valstybinius darinius 
(Konstitucijos 10 str. 1 d.) – pamatinës nuostatos, daranèios tiesioginæ 
átakà valstybës teritorijos teisiniam sutvarkymui. Pagal Konstitucijos 3 
str. 2 d., Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisæ prieðintis bet kam, kas prie-
varta kësintøsi á Lietuvos valstybës nepriklausomybæ, teritorijos vienti-
sumà, konstitucinæ santvarkà. Tokiu bûdu valstybës vientisos teritorijos 
apsauga laiduojama paèiomis didþiausiomis konstitucinëmis garantijo-
mis. 

Paþymëtina, kad nepriklausomybës ir ðalies teritorijos vientisumo uþ-
tikrinimas ir gynimas – viena ið Lietuvos valstybës funkcijø. Konstitucijos 
10 str. 2 d. nustatyta, kad valstybës sienos gali bûti keièiamos tik Lietuvos 
Respublikos tarptautine sutartimi, kai jà ratifikuoja 4/5 visø Seimo nariø 
(ðià nuostatà nagrinëjant reikia prisiminti ir Konstitucijos 138 str. 1 d. 1 
p., nustatantá, kad Seimas ratifikuoja ar denonsuoja Lietuvos Respubli-
kos sutartis dël Lietuvos Respublikos valstybës sienos pakeitimo). Vals-
tybës siena apibrëþia teritorijà, kurioje valstybë vykdo aukðèiausià suve-
renià galià. Valstybës sienos riboja valstybës sausumos teritorijà, vidaus 
vandenis, teritorinæ jûrà, þemës gelmes ir oro erdvæ virð jø. Paprastai 
valstybës sienos nustatomos tarpvalstybinëmis sutartimis. Pasiraðyti tarp-
tautines sutartis, taip pat ir sutartis dël Lietuvos ir kitos valstybës sienø, 
ir teikti Seimui ratifikuoti yra Respublikos Prezidento prerogatyva 
(Konstitucijos 84 str. 2 p.). Kadangi ðalies teritorijos vientisumas sietinas 
su valstybës suverenitetu, tarptautinæ sutartá, kuria yra keièiamos valsty-
bës sienos, turi ratifikuoti ne maþiau kaip 4/5 visø Seimo nariø. Lietuvos 
valstybës sienos apsaugos santykius reguliuoja 2000 m. geguþës 19 d. Lie-
tuvos Respublikos valstybës sienos ir jos apsaugos ástatymas. 

Konstitucijos 11 str. átvirtina, kad Lietuvos valstybës teritorijos admi-
nistracinius vienetus ir jø ribas nustato ástatymas. Ðis straipsnis neatskiria-
mas nuo Konstitucijos 10 str. 1 d. nuostatos, kad Lietuvos teritorija yra 
vientisa ir nedalijama á jokius valstybinius darinius (t.y. kad Lietuva yra 
unitarinë valstybë). Pagal 1994 m. liepos 19 d. priimtà Lietuvos Respubli-
kos teritorijos administraciniø vienetø ir jø ribø ástatymo 1 str. 1 d., Lietu-
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vos Respublikos teritorijos administracinis vienetas yra teritorijos dalis, 
kurioje valdymà organizuoja Vyriausybë arba savivaldos institucijos. 
 
1.2.3. Valstybės valdžia 

 
Vien tautos ir teritorijos kaip valstybæ apibûdinanèiø elementø nepa-

kanka, kad galëtume konstatuoti esant valstybæ. Reikia treèio elemento – 
valstybës ágyvendinamos vieðosios valdþios, vienijanèios pirmuosius du 
elementus (valstybës teritorijoje gyvenantys þmonës paklûsta ðiai specifi-
nei valdþios formai). 

Taigi reikëtø kalbëti apie valdþià kaip valstybæ apibûdinantá elemen-
tà. Valdþia (lot. potesta – galia) – socialinis reiðkinys, bûdingas kiekvienai 
þmoniø bendrijai, kurioje vieni asmenys vadovauja kitiems, o pastarieji 
paklûsta pirmøjø nurodymams. Valdþia – gebëjimas valdyti, duoti nuro-
dymus, priversti paklusti savo valiai. Valdþia bûdinga kiekvienai þmoniø 
bendruomenei (ðeimai, giminei, genèiai, visuomeniniam susivienijimui, 
politinei partijai, valstybei). Valdþia – svarbiausia socialiniø struktûrø ir 
institutø funkcionavimo uþtikrinimo priemonë. 

Teisinëje literatûroje valstybës valdþia apibûdinama kaip vieðoji val-
dþia. Vieðosios valdþios sàvoka yra platesnë, ji vartojama apibûdinant ir 
visos visuomenës, ir jos dalies valdymà. Vieðoji valdþia – tai ne tik valsty-
bës institucijø ágyvendinama valdþia, bet ir savivaldos institucijø valdþia. 
Be abejo, vieðosios valdþios sistemoje dominuoja valstybës valdþia. Tai 
ypatinga valdþia. Valstybës valdþia ágyvendinama visos visuomenës var-
du, nors valstybë nesutampa su visuomene. Valstybë oficialiai atstovauja 
visai visuomenei, jos sprendimai ápareigoja visus visuomenës narius. 
Valstybës vardu valdþià ágyvendina valstybës valdþios institucijos ir ástai-
gos, pareigûnai Jeigu ðie sprendimai nevykdomi, jiems uþtikrinti gali bûti 
pavartota valstybës prievartos jëga.  

Valdþia buvo ir iki valstybës atsiradimo, tik kitokio pobûdþio. Valsty-
bës valdþios iðtakø vieni autoriai ieðko Dievo valioje (antai XIX a. Jose-
phas de Maistre’as aiðkino, kad valdþia kyla ið Dievo valios, o ði sukuria 
þemiðkàjà valstybës valdþià), kitiems valstybës valdþios ðaltinis yra paèio-
je visuomenëje (tokios doktrinos pavyzdys – J. J. Rousseau tezës apie 
bendrà valià ir visuomenës sutartá). 

Valstybës valdþia turi tam tikrø poþymiø. Paprastai teigiama, kad ði 
valdþia visuomenëje yra virðiausia, kad tai visà visuomenæ apimanti val-
dþia, kad tai politinio pobûdþio valdþia, kad tai teritorinë valdþia, kurià 
ágyvendina specialios valstybës valdþios institucijos, kad ði valdþia susijusi 
su teise, kad valstybës valdþios sprendimai prireikus uþtikrinami valsty-
bës prievarta. 
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Pirmiausia reikëtø paþymëti valstybës valdþios virðenybæ. Valstybës 
valdþios virðenybë reiðkia, kad tik valstybës valdþia gali nustatyti visai 
visuomenei privalomas taisykles ir sprendimus, kuriø jokia visuomenës 
grupë, asmuo ar organizacija negali panaikinti. Valstybës valdþia – vir-
ðiausia, jai visi turi paklusti. 

Su valstybës valdþios virðenybe sietinas ir valstybës valdþios visuotinis 
pobûdis, t.y. valstybë atstovauja visai visuomenei, ji ágyvendinama visoje 
valstybës teritorijoje, visø fiziniø ir juridiniø asmenø atþvilgiu. Valstybë 
gali bûti traktuojama ir kaip teritorinë vieðosios valdþios organizacija.  

Valstybës valdþia – politinë valdþia.  
Teisinëje literatûroje vieni autoriai teigia, kad valstybinë valdþia – 

viena ið politinës valdþios raiðkos formø, nes politinæ valdþià ágyvendina 
ne tik valstybë, bet ir kitos visuomenës politinës sistemos grandys: politi-
nës partijos ir politinës organizacijos, ávairûs visuomeniniai susivieniji-
mai, savivaldos institucijos. Valstybës valdþia iðsiskiria ið kitø politinio 
proceso subjektø valdþios, nes tik valstybë gali ápareigoti visà visuomenæ, 
tik jai vienai priklauso valstybinës prievartos panaudojimo monopolis. 
Kiti politinës sistemos subjektai tokios teisës neturi. 

Kitas poþiûris – sàvokos „valstybës valdþia“ ir „politinë valdþia“ yra 
tapaèios, nes vieðoji valdþia sietina su valstybe ir ágyvendinama tiesiogiai 
ar netiesiogiai dalyvaujant valstybei. 

Valstybës valdþia – institucionalizuota valdþia. Jà ágyvendina tam tik-
ros valstybës valdþios institucijos. Jos, veikdamos valstybës vardu, savo 
sprendimams ágyvendinti gali pasitelkti policijà, kariuomenæ, bausmës 
atlikimo ástaigas, valdininkø korpusà ir t.t. Taigi valstybës valdþià ágyven-
dinanèios struktûros yra sudëtingos, joms bûdinga pavaldumo ir koordi-
nacijos santykiai. Ðios struktûros nesutampa su visuomene. 

Dar vienà valstybës valdþios savybæ atskleidþia jos santykis su teise. 
Teisinëje literatûroje pabrëþiama, kad valstybë kuria ar sankcionuoja 
teisës normas (t.y. pozityviàjà teisæ), kuriomis nustato tam tikrø elgesio 
taisykliø privalomà laikymàsi. Taigi valstybei bûdinga visuotinai privalo-
mø elgesio taisykliø kûrimo galia. Þinoma, ne vien valstybë nustato vi-
suomenëje galiojanèias elgesio taisykles. Santykius tarp þmoniø reguliuo-
ja ir moralinës, religinës ar korporacinës ar kitos normos. Taèiau valsty-
bë iðsiskiria ið kitø elgesio taisykliø kûrëjø tuo, kad tik ji viena turi teisæ 
reikalauti ir prireikus naudoti prievartà siekdama uþtikrinti priimtø tai-
sykliø laikymàsi. 

Dar vienas valstybës valdþios bûdingas bruoþas – galimybë, uþtikri-
nant valstybës priimtus sprendimus, naudoti valstybës prievartà. Tik vals-
tybës taikomos prievartos priemonës, laikantis tam tikrø teisëje nustatytø 
sàlygø, yra teisëtos. Nei pilieèiai, nei jø susivienijimai neturi teisës vartoti 
tokios prievartos. 
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1.3. Valstybës teisinës savybës 

 
Nagrinëjant teisiniu poþiûriu valstybæ, daþniausiai pabrëþiamos dvi 

jos savybës: 
1) valstybë yra ypatingas juridinis asmuo (ðiuo atveju reikës nagrinëti 

„valstybë – juridinis asmuo” koncepcijà); 
2) valstybei bûdingas suverenitetas. 

 
1.3.1. „Valstybė – juridinio asmuo“ koncepcija 
 

Ðiuolaikinë teisë pripaþásta dviejø rûðiø teisiniø santykiø dalyvius: fi-
zinius asmenis (þmones) ir juridinius asmenis. Jeigu fizinio asmens daly-
vavimas teisiniuose santykiuose daugiau ar maþiau aiðkus, tai juridinio 
asmens – fiziniø asmenø grupiø – savarankiðko dalyvavimo teisiniuose 
santykiuose pripaþinimo istorija sudëtingesnë. Savo laiku F. K. von Sa-
vigny aiðkino, kad juridinis asmuo yra fikcija, tik teisës sukurtas, sugalvo-
tas asmuo, o tikrasis subjektas yra fiziniai asmenys, juridinio asmens da-
lyviai. Teigta, kad juridinis asmuo negali bûti teisës subjektas, nes tokio 
subjekto nëra. Yra tik turtas, skirtas bendram tikslui ir t.t. 

Visuomenës gyvenimui darantis vis sudëtingesniam, teisë reguliavo 
vis sudëtingesnius santykius, kuriuose dalyvavo ne vien fiziniai asmenys, 
bet ir ávairios organizacijos, bendrijos. Pastarøjø interesai nesutapo su jø 
konkreèiø nariø – fiziniø asmenø – interesais. Siekimas fiziniø asmenø 
susivienijimams suteikti galimybæ veikti bei ágyvendinti teisëtus interesus 
ir buvo realizuotas remiantis juridinio asmens koncepcija. 

Juridinio asmens teorija – civilinës teisës bendrosios dalies elemen-
tas. Civilinëje teisëje juridinis asmuo – fiziniø asmenø grupiø (akciniø 
bendroviø, kooperatiniø bendroviø, visuomeniniø organizacijø, þemës 
ûkio bendroviø ir t.t.) turtiniø interesø personifikacijos priemonë. Civili-
niuose ástatymuose átvirtinti tokie juridinio asmens poþymiai: organizaci-
nis vieningumas, atskiras turtas, galëjimas savo vardu ágyti turtines ir as-
menines neturtines teises bei pareigas, savarankiðka atsakomybë. 

Nagrinëjant valstybæ, pabrëþiama, kad valstybë yra tam tikras visuo-
menës gyvenimo sutvarkymo bûdas (organizacijos forma), tam tikra or-
ganizacija, atstovaujanti visà tam tikros ðalies visuomenæ. Kiekvienoje 
valstybëje galima skirti valdanèiuosius ir valdomuosius, valstybës valdþios 
institucijas, visuomeninius susivienijimus, pilieèius. Valstybës valdþios 
institucijos teisës nustatyta tvarka ágyvendina savo funkcijas. Ir ðias insti-
tucijas, jø tarpusavio santykius, ir santykius su pilieèiais reguliuoja teisës 
normos. Ne viena konstitucijos ar ástatymø norma reguliuoja santykius, 
kuriø vienas ið dalyviø yra valstybë. 
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Taigi valstybë yra konstituciniø teisiø santykiø dalyvë. Susiduriame su 
valstybe – sudëtingu dariniu, kuris nesutampa su asmenimis, tiesiogiai 
veikianèiais valstybës vardu. Todël visai suprantama, kodël reikia pasi-
naudoti juridinio asmens koncepcija, t.y. pripaþinti, kad valstybë yra juri-
dinis asmuo. Juridinio asmens statusas valstybei irgi buvo pripaþintas ne 
be ginèø. XX a. pradþioje valstybës–juridinio asmens koncepcijà katego-
riðkai neigë L. Duguit. Pasak jo, valstybë yra paprasèiausiai individas ar 
individai, turintys valdþià, ir valstybës valia yra ne kas kita kaip valdan-
èiøjø valia. Nëra kitos valios, tik valdanèiøjø asmenø valia. Bet kokio 
abstraktaus darinio valia – beprasmë. 

Átvirtinant valstybës–juridinio asmens koncepcijà, reikðmingi M. Hau-
riou darbai institutø teorijos klausimais, paraðyti 1906–1929 m. Savo dar-
buose jis apibendrino daugelio kartø teisininkø mintis apie juridinio as-
mens esmæ ir konstatavo, kad „… tam tikro skaièiaus individø valia sie-
kiant apibrëþto tikslo sujungti priemones, kuriomis jie disponuoja, teisë-
je gimdo institucijas, kurioms pripaþástamas teisinis gebëjimas veikti, 
sudaryti sutartis, pareikðti ieðkiná teisme. Tokiø institucijø daug civilinëje 
teisëje: asociacijos, prekybos bendrovës <...> Jos taip pat egzistuoja ir 
vieðojoje teisëje <...> Valstybë yra viena ið jø”1. Þinoma, valstybë yra 
ypatingas juridinis asmuo: „Valstybë yra institucija, kuriai priklauso poli-
tinë valdþia ir kurios vardu ði valdþia ágyvendinama”2. 

Valstybës–juridinio asmens koncepcijos pripaþinimas svarbus ir na-
cionalinës, ir tarptautinës teisës poþiûriu. 

Pasinaudojus valstybës–juridinio asmens kategorija, galima paaiðkinti 
kai kuriuos valstybës statuso aspektus.  

Pirma, valstybës negalima tapatinti su valdanèiaisiais, t.y. valstybë në-
ra asmenys, uþimantys tam tikras pareigas ir vykdantys numatytas funkci-
jas. Valstybë – visos visuomenës, ne valdanèiøjø, organizacija.  

Antra, svarbiausi valstybës pareigûnai (prezidentas, ministras pirmi-
ninkas, ministrai, parlamento pirmininkas, parlamento nariai ir kt.) savo 
pareigas atlieka tik todël, kad nustatyta tvarka yra iðrinkti ar paskirti vyk-
dyti tam tikras pareigas. Nevykdydami ðiø pareigø, jie negalëtø priimti 
valstybiðkai svarbiø sprendimø.  

Treèia, ðie asmenys veikia ne savo vardu, bet kaip tam tikra valstybës 
valdþios institucija ar pareigûnas. Vadinasi, dekretà priima ne Valdas 
Adamkus, bet Lietuvos Respublikos Prezidentas, ástatymà priëmë ne tam 
tikras skaièius konkreèiø Seimo nariø, kurie balsavo uþ ástatymà, bet Lie-
tuvos Respublikos Seimas, ir t.t. Taigi ne asmeniui ar asmenø grupei 
priklauso atitinkami ágaliojimai (atstovauti valstybei, priimti ástatymus, 

                                            
1 Chantebout B. Droit constitutionnel et science politique. 16e édition. Paris, Armand 

Colin. P. 16. 
2 Chantebout B. Op.cit. P. 16. 
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tvarkyti kraðto reikalus ir pan.), bet tam tikrai valstybës valdþios instituci-
jai. Ágyvendindama ðiuos ágaliojimus, institucija privalo laikytis tam tikrø 
reikalavimø.  

Ketvirta, valstybei priklausantis turtas nëra valdanèiøjø (t.y. asmenø, 
uþimanèiø tam tikras pareigas) turtas. Valstybei priklausantis turtas nau-
dojamas ástatymø nustatyta tvarka ir sàlygomis tenkinant visos visuome-
nës interesus. Juridinio asmens institutas sudaro sàlygas valstybei valdyti 
savo turtà, imti paskolas, sudaryti turtinio pobûdþio sutartis. Valstybë 
savarankiðkai atsako uþ valstybës institucijø veiksmais padarytà þalà ar 
priimtus ásipareigojimus. 

Juridinio asmens sàvoka svarbi ir uþtikrinant valstybës teisiná tæsti-
numà. Ir paprasti valstybës pilieèiai, ir valstybës valdþios institucijose 
dirbantys pareigûnai – neamþini. Vieni gimsta, kiti mirðta, vieni pradeda 
eiti pareigas, kitø ágaliojimø laikas baigiasi, o valstybë iðlieka. 
 
 
 
1.3. Valstybës suverenitetas 

 

Valstybës suverenitetas – tai jos nepriklausomybë, jos valdþios virðe-
nybë, jos savarankiðkumas sprendþiant valstybës vidaus reikalus ir santy-
kiuose su kitomis valstybëmis. Tai svarbiausia valstybës valdþios savybë. 
Suverenitetas valstybei – tai tas pats, kas þmogui – jo gyvybë. Kitaip sa-
kant, valstybë sprendþia ir tvarko savo reikalus savarankiðkai ir nepri-
klausomai nuo jokios kitos valdþios. Valstybës veiklos sferoje esanèios 
organizacijos privalo paklusti valstybës nurodymams. Valstybë savaran-
kiðkai ir nepriklausomai sudaro valstybës institucijø ir ástaigø sistemà. 
Valstybë priima ar sankcionuoja teisës normas, prireikus ji gali prievarta 
uþtikrinti jø ágyvendinimà. Suvereniteto valstybei niekas nesuteikia, ði 
savybë atsiranda su paèia valstybe. Valstybei netekus suvereniteto, ji yra 
nebe valstybë. 

Valstybës suverenitetas yra neatimama valstybës savybë. Kita vertus, 
neturime pamirðti, kad valstybë yra tautos kûrinys, kad kiekvienos val-
dþios ðaltinis ir pagrindas yra tauta. Taigi susiduriame su dviem sàvoko-
mis: „valstybës suverenitetas“, „tautos suverenitetas“. Ðias sàvokas reikë-
tø skirti, suprasti ir jø tarpusavio sàsajà, ir skirtumus. 

Tautos suverenitetas, kaip pabrëþiama daugelio valstybiø konstituci-
jose, reiðkia, kad ðalyje suverenios valdþios subjektas yra tauta, kad ne 
valdþios struktûros, bet tauta yra tikroji ir vienintelë valstybës kûrëja. 
Tokios nuostatos átvirtintos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. „Lie-
tuvos valstybæ kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“ – skelbiama 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2 str. Tai principinës nuostatos, ið-
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reiðkianèios konstitucinæ Lietuvos valstybingumo pagrindø sampratà. 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 str. átvirtinta, kad niekas negali 
varþyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausanèiø 
suvereniø galiø. Tauta ir pilietis turi teisæ prieðintis bet kam, kas prievar-
ta kësinasi á Lietuvos valstybës nepriklausomybæ, teritorijos vientisumà, 
konstitucinæ santvarkà. „Aukðèiausià suverenià galià Tauta vykdo tiesio-
giai ar per demokratiðkai iðrinktus savo atstovus“ – Konstitucijos 4 str. 
lakoniðkai iðdëstyta suvereniteto ágyvendinimo teorija. 

Taigi tautos suverenitetas – tai tautos savarankiðkas apsisprendimas, 
kaip jai gyventi. Tai jos teisë sukurti savo valstybæ, ágyvendinti savo suve-
renias galias. 

Ir teisinëje literatûroje, ir ávairiø ðaliø konstitucinës teisës dokumen-
tuose galima sutikti dar vienà sàvokà – „liaudies suverenitetas“. Todël 
suprantamas klausimas, ar sàvokos „tautos suverenitetas“ ir „liaudies 
suverenitetas“ yra sinonimai, ar reiðkia skirtingas realijas1? Atrodytø, ðiø 
sàvokø skirtingumà lemia poþiûris á tai, kas laikoma tikruoju valdþios 
ðaltiniu – tauta ar liaudis. Norint suprasti problemà, reikia nedidelio isto-
rinio ekskurso. Pirmiausia buvo suformuota „liaudies suvereniteto“ dok-
trina. Ji formavosi ginèijant dieviðkà karaliaus valdþios prigimtá. XVIII a. 
ðià doktrinà susistemino, pagrindë Jean–Jacques Rousseau. Anot jo, su-
verenitetas priklauso liaudþiai – visiems visuomenës nariams. „Kadangi 
suverenas yra sudarytas ið atskirø asmenø, jis neturi ir negali turëti inte-
resø, prieðingø jiems; to pasekmë yra ta, kad suvereno valdþiai valdiniø 
atþvilgiu nereikia garantijø, nes yra negalimas dalykas, kad kûnas norëtø 
kenkti savo nariams, ir mes matysime toliau, kad jis negali kenkti jokiam 
atskiram asmeniui. Suverenas, jau vien dël to, kad yra, visados yra toks, 
koks turi bûti“2. Taèiau tokia suvereno–liaudies samprata, kaip netrukus 
buvo pastebëta, gali karaliðkàjá absoliutizmà pakeisti liaudies absoliutiz-
mu. Siekiant iðvengti liaudies absoliutizmo, ir buvo pasiûlyta tautos suve-
reniteto doktrina. Pagal jà suverenitetas nepriklauso nei karaliui, nei 
liaudþiai. Jis priklauso „<···> junginiui – tautai, t.y. bendrijai, kuri suvo-
kiama kaip tæstinë bendrija, nesutampanti su jà tam tikru metu sudaran-

                                            
1 Kartais teisinëje literatûroje skiriami liaudies ir nacionalinis suverenitetas. Liaudies 

suverenitetas – tai liaudies visavaldiðkumas arba virðenybë sprendþiant svarbiausius savo 
gyvenimo organizavimo klausimus, o nacionalinis suverenitetas – tai tautos (nacijos) visa-
valdiðkumas, jos galimybë ir gebëjimas nustatyti savo gyvenimo pobûdá, ágyvendinti nacijos 
teisæ á apsisprendimà, iki galimybës sukurti savo savarankiðkà valstybæ (þr. „Obðèaja teorija 
gosudarstva i prava. Akademièeskij kurs v 2 tomach (otv. red. M. N. Marèenko). T. 1. Mos-
kva, Zercalo, 1998. S. 99). 

2 Rousseau J. J. Du contrat social. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité. 
Paris, Bookking, International, 1996. P. 31–32. 
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èiais individais, Prancûzijai, bet ne prancûzams“1. Pastarosios doktrinos 
propaguotoju laikomas Emmanuelis Josephas Sieyésas2. 

Taigi tautos suvereniteto ðalininkams visos valdþios ðaltinis yra tauta, 
kuri nesutampa su tautà sudaranèiais individais, o liaudies suvereniteto 
doktrinos atstovams liaudis ir jà sudaranti pilieèiø visuma buvo tas pats. 

Ir viena, ir kita teorija buvo siekiama sugriauti karaliðkojo suverenite-
to sampratà, paaiðkinti, kad suverenios galios priklauso ne vienam asme-
niui, bet á valstybæ susijungusiai þmoniø bendruomenei. Tik ta bendruo-
menë suprantama nevienodai: vienu atveju – tai pilieèiø visuma, kitu 
atveju – tauta. Pastarosios doktrinos ðalininkams tauta – tæstinë nuolati-
në tam tikros teritorijos þmoniø masë, kurios sudëtis, individams besikei-
èiant, apima visas buvusias, esamà ir bûsimas kartas. Ði tæstinë tauta yra 
suverenas. Tiesa, ðitaip suprantant tautà, iðkilo kita problema: kas turi 
teisæ iðdëstyti, suformuluoti tautos valià, nes taip suvokiama tauta negali 
pati reikðti savo siekiø, valios. Todël teigta, kad tokià valià iðdëstytø 
þmonës, pakankamai iðsilavinæ, nusimanantys ir kilnûs. Kitaip sakant, tai 
gali padaryti tautos atstovai, elitas, nesvarbu – ar paveldëjimu, ar rinki-
mais ágijæ tokià teisæ. Taèiau tokius atstovus turi rinkti irgi nusimanantys 
þmonës, atrinkti pagal tam tikrà cenzà ar gabumus. Atsiþvelgdami á to-
kius argumentus, kai kurie autoriai3 teigia, kad tautos suvereniteto dokt-
rina XVIII a. pabaigoje–XIX a. siekta pagrásti rinkimø teisës ribojimà, o 
liaudies suvereniteto teorija yra visuotinës rinkimø teisës pripaþinimo 
pagrindas. Bet tai vienpusis poþiûris: negalima nepastebëti ir suvereno 
nuosaikumui uþtikrinti skirtø elementø: atstovavimo, taip pat su juo susi-
jusio valdþiø padalijimo, kaip priemonës nuo atstovø savivalës. 

Pirmosios Europoje konstitucijos tarsi svyravo tarp ðiø doktrinø. An-
tai Prancûzijos 1791 m. Konstitucijoje buvo skelbiama: „Suverenitetas 
priklauso tautai, jis vientisas ir nedalomas, nenusavinamas ir neatima-
mas. Jokia tautos dalis, joks asmuo negali pasisavinti jo ágyvendinimo“. 
Taèiau 1793 m. Prancûzijos Konstitucijoje jau matome tam tikrà posûká: 
„Suverenitetas glûdi liaudyje, jis yra vieningas ir nedalomas, jam netai-
koma senatis ir jis nenusavinamas“ (25 str.). 

Ávairiø epochø konstituciniuose tekstuose atsispindi abu poþiûriai. 
Taèiau tokia prieðprieða nebuvo amþina. Bûtent istorijos eigoje iðryðkëjo 
nauja tendencija – nuo tautos ir liaudies suverenitetø prieðprieðos pereiti 
á ðiø sàvokø sintezæ4. Ðá kelià pasiûlë prancûzø konstitucinë doktrina; 

                                            
1 Chatelain J. Article 3// La constitution de la république française (Analyses et com-

mentaires sous la direction de François Luchaire et Gérard Conac). 2e éd. Paris, Economi-
ca, 1987. P. 182. 

2 Sieyès. Qu’est-ce que le Tiers État? réed. Paris, Presses universitaires de France, 1982. 
3 Demišel A., Demišel F., Pikemal M. Instituty i vlast vo Francii. Moskva, izd. Progress, 

1977. S. 9–10. 
4 Chatelain J. Op. cit. P. 185–189. 
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toks minëtø sàvokø susiejimas buvo átvirtintas ir konstituciniu lygmeniu. 
1958 m. Prancûzijos Konstitucijos 3 str. 1 d. átvirtinta, kad tautos suvere-
nitetas priklauso liaudþiai, kuri já ágyvendina per savo atstovus ar refe-
rendumu. Ðis sprendimas leido iðspræsti sàvokø vartojimo prieðprieðas.  

1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje vartojamos formuluotës 
„Suverenitetas priklauso Tautai“, „Tautai priklausanèios suverenios ga-
lios“, „Lietuvos valstybæ kuria Tauta“. Taèiau norint suprasti, kokia 
„Tautos“ samprata átvirtinta Konstitucijoje, reikëtø sisteminës konstitu-
cinio teksto analizës. Paþymëtina, Konstitucijos preambulëje átvirtinta, 
kad lietuviø tauta „atgimusios Lietuvos valstybës pilieèiø valia priima ir 
skelbia ðià Konstitucijà“, t.y. akivaizdu, kad pagal Konstitucijà suverenas 
yra visi Lietuvos pilieèiai.  

Beje, ið pirmo þvilgsnio galëtø atrodyti, kad teiginiai, jog valstybë yra 
suvereni ir tauta yra suvereni – nesuderinami. Taèiau toks nesuderinimas 
tik iðorinis. Jei tauta yra suverenas, tai jai priklausanèias suverenias ga-
lias ji iðreiðkia valstybëje. Tautos (ar „liaudies“, jeigu tokia samprata 
átvirtinta kurios nors ðalies konstitucijoje) ir valstybës suverenitetai vie-
nas kito nenaikina ir neneigia. Dar daugiau – valstybës suverenitetas su-
sijæs su tautos suverenitetu. Tauta yra suvereni, jei valstybë iðreiðkia jos 
pilieèiø valià, siekius ir interesus, jei ðalyje funkcionuoja demokratinës 
struktûros, jei pripaþástama, kad valstybës valdþios ðaltinis – tauta. 

Gráþtant prie valstybës suvereniteto sàvokos, bûtina paþymëti, kad su-
verenitetas – tai ne pati valdþia, o tam tikra valstybës savybë, kurià gali-
ma apibûdinti kaip aukðèiausià, neribotà, savarankiðkà nepriklausomà 
galià. Suverenitetas kaip valstybës valdþios savybë reiðkia jos virðenybæ, 
savarankiðkumà ir nepriklausomybæ. Valstybës suverenitetas yra visaa-
pimantis, iðimtinis ir nedalomas.  

Valstybës suverenitetui apibûdinti yra svarbûs ir vidinis, ir iðorinis su-
vereniteto aspektas. 

Pirmiausia apie vidiná aspektà. Jis parodo, kad valstybës valdþia ne-
priklauso nuo kurios nors kitos valdþios ðalies viduje. Ðalies viduje vals-
tybës valdþios virðenybë reiðkia, kad valstybës valdingos galios – univer-
salios, kad valstybës sprendimams privalo paklusti visi jos gyventojai, joje 
veikianèios organizacijos, susivienijimai. Valstybës teritorijoje negali 
veikti jokia kita valdþia, kuri galëtø priimti konkuruojanèius su valstybës 
valdþia sprendimus. Tik valstybë savo þinioje turi ypatingas poveikio 
priemones, kuriø jokia kita visuomenës institucija neturi (kariuomenë, 
policija ir t.t.). 

Kokios yra valstybës suvereniteto ribos? Ar valstybës valdþia gali nu-
statyti taisykles, kurioms visi privalës paklusti? Kitaip sakant, ar galima 
vadovautis absoliutaus suvereniteto koncepcija? Atsakymas labai papras-
tas. Jei pripaþástame, kad bet kokios valdþios ðaltinis – tauta, tai tautos 
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ásteigtos valdþios pobûdis – tarnauti visai tautai, visiems jà sudarantiems 
pilieèiams laikantis konstitucijoje nustatytø galiø ribø. Kitaip sakant, 
valstybë yra saistoma teisës ir jokiu bûdu negali perþengti prigimtiniø 
þmogaus teisiø ir laisviø. Nepaisanti þmogaus teisiø valstybë ið visos tau-
tos institucijos taptø vien valdanèiøjø institucija. Todël demokratinëje 
valstybëje valdþia privalo laikytis konstitucijos ir gerbti þmogaus teises ir 
laisves. Ðie imperatyvai ir nubrëþia valstybës valdþios galiø ribas. 

Suverenitetas suvokiamas ir iðoriniu aspektu, t.y. valstybës santykiuo-
se su kitomis valstybëmis. „Kai teisininkai tarptautininkai sako, jog vals-
tybë yra suvereni, ið tikrøjø jie tik leidþia suprasti, kad ji yra nepriklau-
soma, t.y. ji nëra pavaldi jokiai kitai valstybei”1. Valstybë savo reikalus 
tvarko savarankiðkai. Atskirø, nepriklausomø valstybiø santykiai remiasi 
sutartiniais pagrindais, sutartimis. Valstybë pati laisva valia ásipareigoja 
laikytis tam tikrø tarptautinio bendravimo taisykliø. Valstybës suvereni-
tetas tarptautiniuose santykiuose susiduria su kitø valstybiø suverenitetu. 
Tarptautinëje teisëje visos valstybës yra lygios. Jeigu reiktø apibûdinti 
valstybës suvereniteto ribas iðoriniu aspektu, jas þymëtø kitø valstybiø 
suverenitetas, t.y. valstybë, ágyvendindama savo suverenitetà tarptautiniø 
santykiø srityje, negali paþeisti kitø valstybiø suvereniteto. Tam tikras 
suvereniteto ágyvendinimo ribas þymi ir valstybiø savanoriðkai sudaromos 
tarptautinës sutartys, ir jø dalyvavimas tarptautiniø organizacijø veikloje. 

Turime suvokti dar vienà aspektà. Jei valstybë sutartimi riboja savo 
suvereniø teisiø ágyvendinimà, toks ribojimas nëra absoliutus. Valstybë 
tik ásipareigoja laikytis sutarèiø, galioja principas „pacta sunt servanda“. 

Besikeièiantis ðiuolaikinis pasaulis daro átakà ir suvereniteto sampra-
tai. Suvereniteto turinio suvokimas keièiasi. Ðalies vidaus gyvenime vals-
tybës valdþia negali nepaisyti visuotinai pripaþintø þmogaus teisiø stan-
dartø, þmogiðkàjà esybæ laiduojanèios nelieèiamos asmens teisiø ir laisviø 
srities, á kurià nevalia kiðtis ar kësintis. Tarptautiniø santykiø srityje rea-
lûs pokyèiai irgi ardo „grieþto” valstybës suvereniteto koncepcijà. Tai 
priklausymas tarptautinëms organizacijoms (pvz., Jungtinëms Tautoms), 
dalyvavimas gynybinëse sàjungose (NATO). Ðios aplinkybës sàlygoja 
valstybiø veiksmus. Visi gerai þinome istorines realijas, pvz., tai, kad po 
Antrojo Pasaulinio karo valstybës–nugalëtojos Vokietijai uþdraudë turëti 
atominá ginklà, Japonijai – sukurti kariuomenæ. Tai vël suvereniteto ribø 
nubrëþimas. Dar vienas pavyzdys: besivystanèiø ðaliø ûkio poreikiai, eko-
nominës krizës verèia jas ieðkoti tarptautiniø organizacijø pagalbos. Ðios, 
tokià pagalbà suteikdamos, nustato tam tikras ðalies ûkio tvarkymo sàly-
gas. Taip Tarptautinio Valiutos fondo reikalavimai neretai riboja valsty-
bës laisvæ biudþeto, taip pat ir socialinëje–ekonominëje politikoje. Ðalys, 
                                            

1 Akehurst M., Malanczuk P. Ðiuolaikinës tarptautinës teisës ávadas. Vilnius, Eugrimas, 
2000. P. 44. 
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norëdamos gauti teikiamà paramà, paklûsta tokiems reikalavimams. Net 
ir tradicinis nesikiðimas á kitos ðalies reikalus ágauna naujø aspektø. 
Tarptautinës bendrijos veiksmai sprendþiant Bosnijos ir Hercegovinos 
problemà, Kosovo ar Makedonijos albanø klausimà – realybë. Ir todël 
nestebina klausimas: ar visada tarptautinë bendrija elgiasi laikydamasi 
pagarbos tradicinei valstybës suvereniteto sampratai, ar kilnûs siekiai 
pateisina kiðimàsi á konkreèiø valstybiø vidaus gyvenimo reikalus? O gal 
XXl a. pradþios suvereniteto sampratos esmë darosi vis labiau politinë, 
kai nebegalima jos atskleisti laikantis tradiciniø teisiniø kriterijø? 

Europinë integracija – vël naujas iððûkis tradicinei valstybës suvereni-
teto sampratai. Naujos regioninës tarptautinës struktûros, nauji valstybiø 
santykiai besikeièianèioje tikrovëje nuolat gimdo ir teisines problemas, á 
kurias reikës rasti atsakymus. Ir tos paieðkos, matyt, vienaip ar kitaip 
átakos ir valstybës suvereniteto koncepcijos pokyèius. 

 
 
 

1.4. Valstybës funkcijos 
 
 

Kalbëti apie valstybës atliekamas funkcijas – tai kalbëti apie tam tikrø 
valstybës uþdaviniø, tikslø ágyvendinimà. Jeigu imtume nagrinëti ir vie-
nos valstybës veiklà ávairiais jos gyvavimo laikotarpiais, ir ávairiø valstybiø 
to paties istorinio laikotarpio veiklà, pastebëtume iðties nemenkà ávairo-
væ. Antai gilioje „senovëje valstybei buvo nedaug uþdaviniø: jai rûpëjo 
tik apsaugoti vidaus rimtá ir apsiginti nuo uþpuolimø ið ðalies <...> Vidu-
ramþyje, esant feodalinei tvarkai, vasalo ir siuzereno valdþia taip pat dve-
jopas funkcijas tevykdë: karo ir teismo“.1 

Moderniøjø laikø valstybës uþdaviniø laukas nepalyginamai platesnis.  
Vieno istorinio laikotarpio valstybës, atrodo, turinèios spræsti pana-

ðius klausimus, labai nevienodà dëmesá ir jëgas skiria toms paèioms pro-
blemoms. Nagrinëjant to paties istorinio laikotarpio valstybiø uþdavinius, 
matome, kad, vienà ðalá iðtikus ekonominei krizei, jos valdþia pagrindiná 
dëmesá skiria ekonominiø sukrëtimø padariniams likviduoti. Kita valsty-
bë, kilus tarptautiniam konfliktui, gali beveik visas jëgas mesti apsaugai 
nuo iðorës prieðø; treèios valstybës valdþiai didþiausia problema gali bûti 
demografiniai klausimai ir t.t. 

Kaip minëjome, valstybës funkcijas traktuosime kaip tam tikrø vals-
tybës uþdaviniø, tikslø ágyvendinimà. Tiesa, literatûroje kartais bandoma 
grieþtai skirti valstybës uþdavinius ir funkcijas. Tai ðiek tiek dirbtinis sky-

                                            
1 Leonas P. Teisës enciklopedija. Vilnius, Pozicija, 1995. P. 66–67. 
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rimas, nes bûtent valstybës uþdaviniai tiesiogiai lemia valstybës veiklos 
kryptis. 

Kaip reikëtø klasifikuoti valstybës veiklà ágyvendinant ávairius uþda-
vinius? Vienas ið klasifikavimo bûdø yra veiklos tikslai, t.y. kokiais vi-
suomenei svarbiais tikslais ði veikla vykdoma. Ko gero, daugelis valstybiø 
vykdo panaðias funkcijas: palaiko vieðàjà tvarkà, saugo valstybës sienas ir 
pan. Modernioms valstybëms iðkyla papildomø rûpesèiø: jos organizuoja 
ðvietimà, sveikatos apsaugà, susisiekimà, tvarko ðalies ûká, rûpinasi socia-
liniø problemø sprendimu. 

Toká valstybës funkcijø klasifikavimà reikëtø laikyti politiniu–
sociologiniu. Ðiuo aspektu suvokiant valstybës funkcijas, galima jas gru-
puoti á vidines ir iðorines. Vidinës funkcijos – tai valstybës vidaus veikla, 
sprendþiant ekonominius, socialinius, politinius klausimus, o iðorinës 
funkcijos – valstybës veikla santykiuose su kitomis valstybëmis ar tarp-
tautinëmis organizacijomis. Pagal funkcijø taikymo sritis galima skirti 
politines, ekonomines, kultûrines ir kt. funkcijas.  

Taèiau valstybës veiklà galima klasifikuoti ne tik politiniu–
sociologiniu, „bet ir vien teisiniu poþiûriu“1, kurá teisinëje literatûroje 
dar vadina tradiciniu valstybës funkcijø skyrimo metodu2. Bûtent ði klasi-
fikacija ir turëtø labiausiai dominti teisininkus. 

Valstybës funkcijø klasifikavimas teisiniu aspektu nesiejamas su kon-
kreèiais materialiniais valstybës uþdaviniais. Ðiuo atveju valstybës veiklos 
kryptys iðskiriamos atsiþvelgiant á tai, kokie teisiniu poþiûriu skirtingi 
veiksmai yra atliekami. Ðiuo aspektu skiriamos trys pagrindinës valstybës 
funkcijos: 

1) ástatymø leidyba;  
2) ástatymø vykdymas; 
3) teisingumo ágyvendinimas. 
Pirmàja funkcija, kuri yra bendro pobûdþio visiems privalomø elgesio 

taisykliø nustatymas ástatymu, siekiama atitinkamai sureguliuoti svar-
biausius visuomeninius santykius.  

Antroji funkcija – ástatymø vykdymo funkcija. Jos turinys kitoks nei 
ástatymø leidybos. Ji apima ástatymø vykdymo uþtikrinimà, ástatymø tai-
kymà panaudojant tam tikras priemones. Ástatymo nustatytos tam tikros 
abstrakèios taisyklës ágyvendinamos vykdymo procese. Vykdomoji veikla 
susijusi su ávairiø vykdomosios valdþios aktø (dekretø, nutarimø ir pan.), 
kuriuose detalizuojamos ástatymuose nustatytos taisyklës, numatomos 
konkreèios jø ágyvendinimo priemonës, priëmimu.  

Treèioji funkcija – teisingumo ágyvendinimas, apima ir ginèø spren-
dimà, ir baudþiamøjø bylø nagrinëjimà, ir nuosprendþiø priëmimà.  
                                            

1 Burdeau G., Hamon F., Troper M. Op. cit. P. 129. 
2 Georges Ph. Droit public. 8e édition. Paris, Sirey, 1992. P. 37. 
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Valstybës teisiniø funkcijø iðskyrimas padëjo suformuluoti valdþiø 
padalijimo principà, tapusá ðiuolaikinës demokratinës valstybës valdþios 
organizacijos ir funkcionavimo pagrindu. 
 
 
 
1.5. Valstybës institutas Lietuvos Respublikos  
Konstitucijoje 
 

Valstybë – daugelio konstituciniø teisiniø santykiø subjektas. Dar 
daugiau – valstybës organizacija, valstybës valdþios institucijø struktûra ir 
funkcionavimo pagrindai, asmens ir valstybës santykiø pagrindai yra 
svarbiausio konstitucinës teisës ðaltinio – Konstitucijos – tiesioginio re-
guliavimo objektas. Taèiau paradoksalu, kad nei Konstitucijoje, nei ásta-
tymuose nerasime valstybës sàvokos apibrëþimo. 

Nors ávairiø pasaulio ðaliø konstitucijose valstybës sàvoka tiesiogiai 
nesuformuluota, taèiau konstitucinio reguliavimo analizë padeda at-
skleisti pagrindiniame ðalies ástatyme átvirtinto valstybës instituto esmæ, 
valstybës valdþios ðaltiná. Antai Prancûzijos Respublikos 1958 m. Konsti-
tucijos 1 str. átvirtinta: „Prancûzija yra nedaloma, pasaulietinë, demokra-
tinë ir socialinë respublika. Ji uþtikrina visø pilieèiø, nepaisant jø kilmës, 
rasës ar religijos skirtumø, lygybæ ástatymui. Ji gerbia visus tikëjimus”. 
Panaðaus turinio Austrijos federalinio konstitucinio ástatymo nuostatos 
skelbia, kad Austrija yra demokratinë respublika, o jos teisë kyla ið tau-
tos. VFR Pagrindinio ástatymo 20 str. iðdëstytos nuostatos apie valstybës 
demokratiná ir socialiná pobûdá. Kokià galima daryti iðvadà po tokios 
konstituciniø tekstø apþvalgos? Nors þodinës formuluotës ir nevienodos, 
taèiau demokratiniø ðaliø konstitucijose átvirtinti tokie svarbûs valstybës 
bruoþai, kaip tautos suverenitetas, demokratinis politinis reþimas, tam 
tikra valdymo forma, pasaulietinis valstybës pobûdis ir t.t. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje sàvoka „valstybë“ vartojama 
daþnai. Kai kuriø skirsniø pavadinimai (I skirsnis „Lietuvos valstybë“, II 
skirsnis „Þmogus ir valstybë“. III skirsnis „Visuomenë ir valstybë“) labai 
aiðkiai nurodo, kokius santykius reguliuoja jø normos. Sàvokos „valsty-
bë“, „valstybës valdþia“ vartojamos ávairiuose Konstitucijos straipsniuo-
se. Ðtai jau Konstitucijos preambulëje skelbiama, kad lietuviø tauta 
„prieð daugelá amþiø sukûrë Lietuvos valstybæ, jos teisinius pamatus 
grindusi Lietuvos statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis 
<···> ákûnydama prigimtinæ þmogaus ir tautos teisæ laisvai gyventi ir 
kurti savo tëvø ir protëviø þemëje – nepriklausomoje Lietuvos valstybëje 
<···> siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinës visuomenës ir teisi-
nës valstybës, atgimusios Lietuvos valstybës pilieèiø valia priima ir skel-
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bia ðià Konstitucijà“. Ðios sàvokos vartojimo kontekstas atskleidþia þo-
dþio „valstybë” vartojimo tam tikrus socialinio reiðkinio aspektus: valsty-
bë – tai istorinë visos tautos organizacija (lietuviø tauta, prieð daugelá 
metø sukûrusi Lietuvos valstybæ), valstybë – þmogaus ir tautos gyvavimo 
forma, taip pat ir „ðalies“ sinonimas (prigimtinë þmogaus ir tautos teisë 
gyventi savo tëvø ir protëviø þemëje – nepriklausomoje Lietuvos valsty-
bëje). Valstybë – tam tikra valstybinio gyvenimo kokybë, bûvis, tam tikrø 
teisës principø iðraiðka (siekdama...teisinës valstybës), valstybë – pilieèiø 
valios reiðkëja, visø pilieèiø bendra organizacija (atgimusios Lietuvos 
valstybës pilieèiø valia), tam tikras valstybës ir þmoniø santykiø tipas, 
valstybë, anot Konstitucijos, – taip pat tæstinis, po priverstiniø okupacijø 
„atgimstantis“ reiðkinys. 

„Lietuvos valstybë yra nepriklausoma demokratinë respublika“ – 
skelbiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 str. Ðiame Konstitucijos 
straipsnyje iðdëstyti svarbiausieji Lietuvos valstybæ apibûdinantys bruoþai 
– nepriklausoma valstybë, demokratinë valstybë, respublika kaip valsty-
bës valdymo forma. 

Lietuvos valstybës konstitucinis statusas – tai ðalies Konstitucijoje 
apibrëþta valstybës teisinë padëtis. Pabandysime trumpai apþvelgti Lie-
tuvos, kaip nepriklausomos demokratinës valstybës, konstitucinio statuso 
bruoþus. 

Kaip minëjome, Konstitucijoje átvirtinta Lietuvos valstybës nepriklau-
somybë. Nepriklausoma valstybë – moderni tautos gyvenimo forma, ga-
limybë savarankiðkai tvarkyti bendrus reikalus. Mûsø tautos istorijoje 
valstybingumas turëjo didþiulæ reikðmæ. Tauta, suvokdama valstybës 
svarbà, dël nepalankiø istoriniø aplinkybiø praradusi valstybæ (carinës 
Rusijos, vëliau Sovietø Sàjungos, nacistinës Vokietijos, vël Sovietø Sà-
jungos okupacijos), jà atstatydavo. Valstybë – tautos interesø gynëja. 
Organizacija, uþtikrinanti Lietuvos þmonëms galimybæ patiems spræsti 
bendrus reikalus. Nepriklausoma Lietuvos valstybë garantuoja tautos 
raidà, leidþia Lietuvos pilieèiams jaustis lygiaverèiais su kitø valstybiø 
pilieèiais. 

Ne maþiau svarbus valstybës konstitucinio statuso bruoþas – demok-
ratinis Lietuvos valstybës pobûdis. Lietuva – demokratinë valstybë, t.y. 
ðalies reikalai tvarkomi pilieèiø valia. 

Demokratija valstybës valdþios ðaltinio prasme – ið tautos kylanti vals-
tybës valdþia. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2 str. átvirtinta, kad 
Lietuvos valstybæ kuria Tauta, kad suverenitetas priklauso tautai. Su ðia 
nuostata yra susijusios Konstitucijos 4 str. nuostatos, kad Tauta aukð-
èiausià suverenià galià vykdo tiesiogiai ar per demokratiðkai iðrinktus 
atstovus. Taip átvirtinamos demokratijos ágyvendinimo formos. Konstitu-
cijoje demokratija átvirtinama ir kitomis nuostatomis: Konstitucijos 33 
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str. 1 d. nustatyta, kad pilieèiai turi teisæ dalyvauti valdant savo ðalá ir 
tiesiogiai, ir per demokratiðkai iðrinktus savo atstovus, Konstitucijos 9 
str. átvirtinta, kad svarbiausi valstybës ir Tautos gyvenimo klausimai 
sprendþiami referendumu ir t.t. 

Respublika – Lietuvos valstybës valdymo forma. Konstitucijos nor-
mos gana detaliai atskleidþia valdymo bûdà. Valdymo formos klausimà 
Lietuvos konstitucinëje teisëje aptarsime skyriuje „Valstybës forma”. 

Valdþiø padalijimas – valstybës valdþios organizavimo ir veiklos de-
mokratinëje teisinëje valstybëje pagrindas. Konstitucijos 5 str. nustatyta, 
kad valstybës valdþià Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir 
Vyriausybë, Teismas, kad valdþios galias riboja Konstitucija, kad valdþios 
ástaigos tarnauja þmonëms. Taigi Konstitucijoje formuluojami valstybës 
valdþios organizavimo pagrindai, nustatomos valstybës valdþios galiø 
ribos, paskirtis. 

Konstitucijos 10 str. nuostata: „Lietuvos valstybës teritorija yra vienti-
sa ir nedaloma á jokius valstybinius darinius, valstybës sienos gali bûti 
keièiamos tik Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, kai jà ratifi-
kuoja 4/5 visø Seimo nariø“ – atskleidþia dar vienà valstybës raiðkos as-
pektà – ðalies teritoriná vientisumà, ðalies teritorijos skirstymo tik á admi-
nistracinius teritorinius vienetus galimybæ, sienø, apibrëþianèiø valstybës 
teritorijos ribas, keitimà tik Konstitucijos nustatyta tvarka.  

Konstitucijoje átvirtintos þmogaus teisës ir laisvës yra asmens ir vals-
tybës santykiø pagrindas. Tai svarbus institutas, atskleidþiantis Konstitu-
cijoje nustatytà valstybës modelá. „Þmogaus teisës ir laisvës yra prigimti-
nës“ – skelbiama Konstitucijos 18 str. Ði nuostata – vienas ið Lietuvos 
Respublikos demokratinës konstitucinës santvarkos pagrindø. Asmens 
pagrindiniø teisiø ir laisviø pripaþinimas, jø apsauga – svarbiausias Lie-
tuvos valstybës uþdavinys. Þmogaus teisës lemia valstybës ir asmens san-
tykiø pobûdá. Valstybës ástaigø ir pareigûnø veikla vertinama pagal tai, ar 
ji padeda ákûnyti Konstitucijoje átvirtintas vertybes. Konstitucijos normo-
se yra átvirtintos teisinës prielaidos neleisti pernelyg didelio valstybës 
dominavimo asmens atþvilgiu; valdþios ástaigos ir pareigûnai yra áparei-
goti saugoti ir ginti pagrindines teises, jø nepaþeisti ir kitiems neleisti 
daryti tokiø paþeidimø. 

Konstitucijos 12 str. átvirtinti pilietybës pagrindai. Pilietybë – nuolati-
nis asmens ir valstybës ryðys, kurá atskleidþia asmens ir valstybës abipusës 
teisës, pareigos ir atsakomybë. Konstitucijoje átvirtinti pilietybës santykiø 
reguliavimo konstituciniai pradai. Lietuvos Respublikos pilieèio teisiná 
statusà, pilietybës ágijimo, iðsaugojimo, netekimo ir gràþinimo sàlygas ir 
tvarkà nustato ástatymas. Su pilietybe sietina ir valstybës pareiga globoti 
savo pilieèius uþsienyje („Lietuvos valstybë globoja savo pilieèius uþsie-
nyje“ – skelbiama Konstitucijos 13 str. 1 d.). Konstitucijoje taip pat nu-
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statyta, kad draudþiama iðduoti Lietuvos Respublikos pilietá kitai valsty-
bei, jei Lietuvos Respublikos tarptautinë sutartis nenustato kitaip. 

Valstybës ir visuomenës santykiø srityje svarbios Konstitucijos nor-
mos, atskleidþianèios valstybei keliamus uþdavinius: „Valstybë saugo ir 
globoja ðeimà, motinystæ, tëvystæ ir vaikystæ“ (Konstitucijos 38 str. 2 d.), 
„Valstybë remia visuomenei naudingas ûkines pastangas ir iniciatyvas“ 
(Konstitucijos 46 str. 2 d.) ir t.t.  

Ne maþiau svarbios Lietuvos valstybës sampratai Konstitucijos nuo-
statos, kuriose átvirtinti valstybës ir baþnyèios santykiai („Valstybë pripa-
þásta tradicines Lietuvoje baþnyèias bei religines organizacijas, o kitas 
baþnyèias ir religines organizacijas – jeigu jos turi atramà visuomenëje ir 
jø mokymas neprieðtarauja ástatymui ir dorai“ (Konstitucijos 43 str. 1 
d.)). Konstitucijoje átvirtintas valstybës ir baþnyèios atskirumo principas. 
Konstitucijoje átvirtinti ir valstybës veiklos informacijos santykiuose tam 
tikri aspektai. „Valstybë, politinës partijos, politinës ir visuomeninës or-
ganizacijos, kitos institucijos ar asmenys negali monopolizuoti masinës 
informacijos priemoniø“ – skelbiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
44 str. 2 d. Tai pliuralizmà gerbianèios valstybës principas. 

Svarbûs valstybës konstitucinio statuso elementai atskleidþiami Kons-
titucijos normose, reglamentuojanèiose valstybës valdþios institucijø or-
ganizacijos ir veiklos pagrindus, finansus ir valstybës biudþetà, valstybës 
kontrolæ, uþsienio politikà ir valstybës gynimà (teisë dalyvauti tarptauti-
nëse organizacijose, tarptautiniø sutarèiø sudarymas, kraðto apsaugos 
organizavimas, sprendimai panaudoti ginkluotàsias pajëgas, kai prireikia 
ginti Tëvynæ arba vykdyti Lietuvos valstybës tarptautinius ásipareigojimus 
ir kt. – nepriklausomos valstybës sampratos elementai), vietos savivaldà 
ir valdymà. 

Aptariant konstitucinio valstybës statuso bruoþus, negalima pamirðti 
ir valstybinës kalbos, valstybës simboliø. 

Konstitucijos 14 str. nustatyta: „Valstybinë kalba – lietuviø kalba“. 
Ðia norma átvirtintas lietuviø kalbos – vienintelës oficialios valstybës kal-
bos, kurios vartojimas privalomas vieðajame gyvenime. 

Konstitucinis Teismas 1999 m. spalio 21 d. nutarime konstatavo, kad 
konstitucinis valstybinës kalbos statuso átvirtinimas reiðkia, jog lietuviø 
kalba yra konstitucinë vertybë. Valstybinë kalba saugo tautos identitetà, 
integruoja pilietinæ tautà, uþtikrina tautos suvereniteto raiðkà, valstybës 
vientisumà ir jos nedalomumà, normalø valstybës ir savivaldybiø ástaigø 
funkcionavimà. Valstybinë kalba yra svarbi pilieèiø lygiateisiðkumo ga-
rantija, nes leidþia visiems pilieèiams vienodomis sàlygomis bendrauti su 
valstybës ir savivaldybiø ástaigomis, ágyvendinti savo teises ir teisëtus in-
teresus. Konstitucinis valstybinës kalbos statuto átvirtinimas taip pat reið-
kia, kad ástatymø leidëjas privalo ástatymais nustatyti, kaip ðios kalbos 
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vartojimas yra uþtikrinimas vieðajame gyvenime, be to, jis turi numatyti 
valstybinës kalbos apsaugos priemones. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatyti simboliai, iðreiðkiantys 
Lietuvos valstybës nepriklausomybæ. Konstitucijos 15 str. nustatyta, kad 
valstybës vëliavos spalvos – geltona, þalia, raudona. Valstybës herbas – 
baltas Vytis raudoname fone. Valstybës herbà, vëliavà ir jø naudojimà 
nustato ástatymai. Konstitucijos 16 str. nustatyta, kad valstybës himnas – 
Vinco Kudirkos „Tautiðka giesmë“. 

Konstitucijos 17 str. nustatyta, kad Lietuvos valstybës sostinë yra Vil-
niaus miestas – ilgaamþë istorinë Lietuvos sostinë. Sostinë – iðskirtinës 
svarbos miestas, vienas ið Lietuvos valstybingumà iðreiðkianèiø kompo-
nentø. 
 
 
 
2 poskyris 
ISTORINË LIETUVOS VALSTYBËS RAIDA 
 
 
 
2.1. Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë 
2.2. Lietuvos okupacinis valdymas 
2.3. Nepriklausomos Lietuvos valstybës atkûrimas 
2.4. Atstatytoji Lietuvos valstybë 1918–1940 m. 
2.5. Sovietinë okupacija 
2.6. Vokieèiø okupacija 1941–1944 m. 
2.7. Antroji sovietinë okupacija 
2.8. Antrasis Lietuvos valstybingumo atgimimas 
 
 
 

Ðiø dienø Lietuvos valstybingumas yra senosios Lietuvos valstybës istori-
niø tradicijø iðdava, o jos raida nuo susikûrimo iki mûsø dienø remiasi isto-
riniu tæstinumu.  
 
 
2.1. Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë 
 

Pirmà kartà raðytiniuose ðaltiniuose Lietuva (Litua) minima 1009 m. 
Kvedlinburgo analuose (Annales Quedlinburgenses) uþraðytoje þinioje apie 
vokieèiø misionieriaus Brunono þûtá. Taèiau apie Lietuvà kaip valstybæ ga-
lima kalbëti maþdaug nuo XIII a. vidurio, kai kunigaikðtis Mindaugas pa-
jungë kitus kunigaikðèius, jais tapusius XII a. pabaigoje ið genèiø kariaunø, 
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kariavusiø su Kalavijuoèiø ordinu ir rusais, vadø, ir tapo besikurianèios Lie-
tuvos valstybës didþiuoju kunigaikðèiu. Didelës reikðmës Lietuvai turëjo tai, 
kad 1251 m. Mindaugas priëmë katalikybæ ir, jo paties praðymu, 1253 m. 
buvo karûnuotas monarchu. Tai sudarë jaunai Lietuvos valstybei sàlygas 
ásilieti á politinæ Europos sistemà Lietuva ir jos krikðèionis valdovas susilygi-
no su kitomis Europos valstybëmis.  

Tiesa, pagoniðkajai reakcijai pavykus su Mindaugu susidoroti, Lietuva 
vël daugiau nei ðimtmeèiui neteko buvusio pripaþinimo, tapo politiðkai ir 
ekonomiðkai izoliuota nuo likusios Europos. Nepaisant to, taip pat dël 1283 
m. prasidëjusio ir uþsitæsusio nuoþmaus karo su Kryþiuoèiø ordinu, jai pavy-
ko iðplësti savo teritorijà nuo susiskaldymo ir mongolø–totoriø antplûdþio 
nusilpusios Rusijos þemiø sàskaita. Buvusi ið esmës tik lietuviø valstybë, 
netrukus ji tapo didele ir galinga daugiataute valstybe, apëmusia ne tik lie-
tuviø, bet ir gudø, ukrainieèiø ir rusø apgyventas þemes.  

XIII a. antroje pusëje prie didþiojo kunigaikðèio, kurio valdþia tapo pa-
veldima ir kuris politiðkai vienijo valstybæ, susiformavo Taryba – patariama-
sis organas. Jos sudëtis nebuvo pastovi, á jà áëjo didþiajam kunigaikðèiui pa-
klusnûs þemesnieji kunigaikðèiai ir stambiausieji kariauninkai. Pastarieji 
tapdavo vietininkais bei paðauktinës kariuomenës bûriø vadais ir sudarë 
valstybës administracijos uþuomazgà. Tarybos nuomonës atsiklausimas stip-
rino valdovo nutarimø autoritetà. Nuo amþiaus pabaigos ásigalëjo palyginti 
tvirta didþiojo kunigaikðèio valdþia.  

Lietuvos valstybës izoliacijà suðvelnino Krëvos sutartis, pagal kurià Lie-
tuvos didysis kunigaikðtis Jogaila tapo Lenkijos karaliumi (1386 m.). Taèiau 
ta pati sutartis lenkø ponams davë tam tikrà pagrindà reikðti savo pretenzi-
jas á Lietuvà, siekiant átvirtinti Lenkijos siuzerenitetà. Tai Lietuvai politiðkai 
buvo nenaudinga, nes lenkø Karûnos taryba mëgino savo rankose sutelkti 
atstovavimà Europoje. Taip pat nenaudinga Lietuvai buvo netekti savojo 
valdovo, nes ði institucija vienintelë ákûnijo jos valstybingumà. Taigi kilo 
grësmë Lietuvai virsti paprasta Lenkijos provincija.  

Tik po dideliø pastangø 1392 m. Astravos sutartimi Lietuva lenkø ne tik 
buvo pripaþinta, bet ir gavo atskirà valdovà – Lietuvos didájá kunigaikðtá 
(magnus dux), nors pastarasis ir buvo laikomas Lenkijos karaliaus, buvusio 
ir Lietuvos aukðèiausiuoju kunigaikðèiu (supremus dux), vietininku. Tokiu 
valdovu tapo Vytautas. Netrukus po to sudarytuose Vilniaus, Rodomo ir 
Horodlës aktuose palaipsniui buvo patvirtinta, kad Lietuva ir Lenkija bus 
susijungusios, bet ir savarankiðkos lygiateisës valstybës. Sutarta dël Lietuvos 
valdovo teisiø ir dël to, kad Lietuva atskirà savo valdovà, iðrinktà su Lenki-
jos karaliaus þinia, turës ir po Vytauto mirties.  

Vytautui Lietuva turi bûti dëkinga uþ savo visiðkà sugráþimà á Europà. 
Vytauto valdymo metais (1392–1430) Lietuvos valstybæ de facto pripaþino 
popieþius (1416 m.), taigi ji tapo pripaþinta krikðèioniðka ðalimi, pasiekusia 
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didþiausià savo galybæ. XIV a. pabaigoje nusistovëjo oficialus Lietuvos vals-
tybës pavadinimas – Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë. Valstybë ypaè sustip-
rëjo Vytautui panaikinus dalines kunigaikðtystes ir joms valdyti paskyrus 
vietininkus ið lietuviø didikø ir sau paklusniø kunigaikðèiø. Kitatauèiai feo-
dalai joje naudojosi sritine autonomija, áforminama privilegijomis.  

XV a. pirmoje pusëje didþiojo kunigaikðèio Tarybos pobûdis pakito, ji 
virto nuolatiniu stambiøjø didikø, katalikø hierarchø ir aukðtesniøjø valsty-
bës pareigûnø luominiu atstovaujamuoju organu – Ponø taryba. Su ja didy-
sis kunigaikðtis ëmë dalytis valdþià, nes be tarybos sutikimo ilgainiui nebe-
buvo galima rinkti mokesèiø, skelbti karo, sudaryti su kitomis ðalimis sutar-
èiø, o nuo 1447 m. Lietuvos Didþiajai Kunigaikðtystei netekus atskiro Vil-
niuje reziduojanèio didþiojo kunigaikðèio ir bendriems Lenkijos–Lietuvos 
valdovams valdant daþniausiai ið Krokuvos, ji pradëjo atlikinëti daugumà 
didþiojo kunigaikðèio funkcijø. 1492 m. Ponø taryba tapo ne tik vykdomo-
sios valdþios ir teismo organu, bet jai buvo pripaþinta teisë leisti ástatymus.  

Laikui bëgant, toliau stiprëjant vidutiniams ir smulkiems bajorams, au-
gant jø pasiprieðinimui ponø politinei galiai, didþiojo kunigaikðèio svarbiau-
siems sprendimams priimti ëmë nebeuþtekti ponø pritarimo, tekdavo kreip-
tis á visus bajorus. Taip XV a. pabaigoje–XVI a. pradþioje susiformavo nau-
ja valstybës institucija – Seimas, kuriame buvo atstovaujama bajorams ir 
kuris su Ponø taryba pasidalino ankstesnes jos funkcijas. Bet netrukus bajo-
rai seimuose ëmë reikalauti atskiros ponø jurisdikcijos panaikinimo, Seimo 
teisiø iðplëtimo, jo renkamø administracijos ir teismø sukûrimo. Ðie reikala-
vimai po kurio laiko buvo patenkinti. O Antrasis Lietuvos statutas (1566 m.) 
paskelbë, kad ástatymai turi bûti priimami tik Seime.  

Sunkûs karai, kuriais Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë siekë iðlaikyti val-
domas þemes, spartus jos tarptautinës padëties blogëjimas vertë Lietuvos 
feodalus ieðkoti paramos Lenkijoje. Tai buvo viena svarbiausiø prieþasèiø, 
atvedusiø prie Liublino unijos tarp Lietuvos Didþiosios kunigaikðtystës ir 
Lenkijos 1569 m. sudarymo.  

Unijos sudarymu tada buvo suinteresuota Lietuvos ir Lenkijos bajorija, 
bet Lietuva siekë federacijos, o Lenkija – unitarinës valstybës. Unijà reali-
zuojant, buvo pasiekta kompromiso: sukurta viena valstybë, kurioje Lietu-
vos Didþiàjà Kunigaikðtystæ su Lenkijos Karalyste siejo tik gana laisvi fede-
racijos ryðiai. Federacijoje Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë ir toliau iðsaugo-
jo savo atskirà teritorijà, atskirà teisæ – Lietuvos statutà, teismà (1581 m. 
ásteigtas atskiras Lietuvos Vyriausiasis tribunolas), iþdà, kariuomenæ, centro 
vykdomuosius organus. Bet, viena vertus, unijos realumà turëjo uþtikrinti 
bendras valstybës suverenumo reiðkëjas – valdovas, vadovavæs vykdomajai 
centro valdþiai, kuris kartu buvo Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kuni-
gaikðtis. Kadangi nuo 1573 m. jis buvo renkamas bendrame parlamente (iki 
gyvos galvos, bet be sosto paveldëjimo teisës), jis ëmë panëðëti á prezidentà, 
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taigi jungtinë valstybë ágavo respublikinæ valdymo bûdà. Antra vertus, unija 
nustatë bendrà valstybës parlamentà, susidedantá ið karaliaus, Seimo ir Se-
nato. Karalius turëjo ástatymø iniciatyvos teisæ, sankcionavo parlamento 
nutarimus, juos antspaudavo ir savo vardu skelbë pabrëþdamas, kad jie ið-
leisti parlamentui sutinkant.  

Seimà (Atstovø rûmus) sudarë vaivadijose ir pavietuose renkami bajorai. 
Lietuvai atstovavæ Seimo atstovai, prieð vykdami á Seimà, nors tai ir nebuvo 
numatyta unijos dokumentuose, rinkdavosi á generalinius Lietuvos Didþio-
sios Kunigaikðtystës suvaþiavimus ir aptardavo svarbiausius Seime keltinus 
reikalus; tiesa, dël vykusio Lietuvos bajorø suartëjimo su lenkø bajorais pro-
ceso, atskiri lietuviø seimai XVII a. ëmë nykti, bet 1673 m. priimtas ástaty-
mas nustatë, jog kas treèias bendrasis Seimas, pirmininkaujamas Lietuvos 
atstovo, turi vykti Lietuvoje – Gardine.  

Antrieji rûmai – Senatas – nebuvo renkami. Jie buvo sudaryti ið Lietuvos 
Didþiosios Kunigaikðtystës Ponø tarybos ir lenkø Senato nariø ir buvo pata-
riamojo pobûdþio.  

Seimas greitai virto Respublikos politinio gyvenimo centru, ágavo le-
miamà reikðmæ valstybëje. Pirmiausia jam priklausë ástatymø, vadintø kons-
titucijomis, skelbiamø, kaip minëta, karaliaus vardu ir galiojusiø visoje teri-
torijoje, taip pat ir Lietuvoje (ðalia Statuto), leidyba, nors buvo leidþiamos ir 
atskiros konstitucijos Lietuvai ar Lenkijai. Be to, Seimas taip pat naudojosi 
vykdomàja valdþia, vadovavo uþsienio politikai.  

Nors Liublino unija nesukûrë vieningos valstybës, o Lietuva ir Lenkija 
formaliai buvo lygiateisës federacijos narës, bet visgi sudarë prielaidas Lie-
tuvos Didþiosios Kunigaikðtystës valstybingumui nykti, jai politiðkai ir eko-
nomiðkai smukti.  

Þymieji Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës didikai vis dar sugebëjo ið-
laikyti svarbø vaidmená politiniame valstybës gyvenime, taèiau nuolat augo 
bajorø, ëmusiø jaustis tikraisiais kraðto ðeimininkais, reikðmë. Rinkdami 
valdovà, bajorai kaskart stengësi ið jø iðsiderëti vis didesniø nuolaidø. Ka-
dangi valdovo padëtis valstybëje priklausë nuo jo sutarèiø, ið pradþiø suda-
romø atskirai su lietuviø ir lenkø bajorais, sàlygø, tai tos sutartys tolydþio 
silpnino jo galià. Susiklostë tokia padëtis, kad tuo metu, kai Europos valsty-
bëse paplito absoliutinës monarchijos, Lietuvos–Lenkijos valstybë ið esmës 
tapo aristokratine respublika. Asmeniniai bajorø ir didikø tarpusavio vaidai, 
daþnai á ðalá nustumiantys visos valstybës reikalus, ardydavo Seimø darbà. 
Nuo XVII a. vidurio ásigalëjus „liberum veto" taisyklei, suteikianèiai maþu-
mai teisæ nepasiduoti daugumos valiai, pagausëjo galimybiø nutraukinëti 
Seimo darbà. Dël vienbalsiðkumo nebuvimo Seimas daþnai nebesugebëdavo 
kà nors nutarti, problemiðka tapo ástatymø leidyba. Nors neigiamà „liberum 
veto” vaidmená suprato daugelis, nuo jo neatsisakyta, áþiûrint jame bajorø 
laisvës garantijà.  
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Didelis valdovo valdþios apribojimas ir Seimo krizë rodë politiná valsty-
bës irimà, anarchijos plitimà.  

Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë praktiðkai buvo priversta taikytis prie 
stipresnës Lenkijos. Pastaroji vis labiau Lietuvà, nors dar iðsaugojusià kai 
kuriuos valstybingumo elementus, traktavo kaip savo provincijà.  

Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë, kaip ir visa Lietuvos–Lenkijos Respub-
lika, XVII–XVIII a. iðgyveno ûkio stagnacijà, politiná smukimà. Silpnëjant 
valdovo valdþiai, stiprëjo didikø ir jø grupuoèiø (konfederacijø) galia ir tar-
pusavio kovos. Kovojanèios vidaus grupuotës veikë visos valstybës mastu ir 
specifiniais Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës reikalais maþai tesirûpino. 
Vidaus politinæ krizæ stiprino karai su Ðvedija, Rusija, Turkija. Pasinaudo-
damos vidiniu valstybës irimu, kaimyninës valstybës vis daugiau kiðosi á jos 
vidaus reikalus.  

Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës, taip pat ir visos Lietuvos–Lenkijos 
Respublikos valstybingumà, nepaisant kai kuriø pastangø reformomis, ypaè 
pagausëjusiomis 1788–1792 m., já gelbëti, Lietuvà–Lenkijà 1793–1795 m. 
pasidalinusios, likvidavo Rusija, Prûsija ir Austrija. Didþioji Lietuvos Di-
dþiosios Kunigaikðtystës teritorijos dalis teko Rusijai, ir tik Uþnemunë – 
Prûsijai. Uþsienio karinës intervencijos ir neþabotos vietos bajorø laisvës 
pakirsta, Lietuvos–Lenkijos valstybë nustojo egzistavusi. Prasidëjo senøjø 
valstybingumo tradicijø likvidavimas ir rusiðkos tvarkos ávedimas.  

Viduramþiais Lietuvos valstybë tokiu bûdu iðgyvavo apie ðeðis ðimtus 
metø. Dar daugiau – iki XV a. vidurio tai buvo viena galingiausiø Europos 
valstybiø. Suprantama, XX a. paplitusiu poþiûriu tai nebuvo demokratiðka 
valstybë, aukðèiausioji valdþia joje priklausë ponams ir bajorams, taèiau iki 
antrosios XVIII a. pusës panaði situacija buvo bûdinga visai to meto Euro-
pai.  
 
 
2.2. Lietuvos okupacinis valdymas  
 

Carinës Rusijos uþgrobta Lietuvos–Lenkijos Respublikos teritorijos da-
lis buvo padalyta á gubernijas, kuriø skaièius keletà kartø kito. Gubernijas 
valdë Peterburgo skiriami gubernatoriai. Aukðèiausiàjà valdþià Lietuvos 
gubernijose turëjo Vilniaus generalgubernatorius. Prie generalgubernato-
riaus kanceliarijos veikë Vyriausioji valdyba. Ji priþiûrëjo ástatymø vykdymà, 
rûpinosi vieðàja tvarka, administracine tvarka baudë nusiþengusius. Bet ne-
buvo panaikinta ir senoji kraðto savivalda. Bajorija galëjo rinktis á apskrièiø 
ir gubernijø seimelius, svarstyti juose savo reikalus. Liko senieji teismai ir 
senoji teisë (Lietuvos statutas). Taèiau buvo panaikinta sava kariuomenë, 
ávestos rusø águlos, ávesti rusiðki piniginiai þenklai. Lietuvos gyventojams 
suteiktas Rusijos imperijos valdiniø statusas.  
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Tam tikra viltis iðsivaduoti ið Rusijos okupacijos ir atkurti Lietuvos–
Lenkijos valstybæ buvo ásiþiebusi 1812 m., kai Napoleonui Bonapartui uþë-
mus Vilniø, buvo sudaryta laikinoji Lietuvos vyriausybë (komisija), organi-
zavusi kariuomenæ, finansus, saugojusi vieðàjà tvarkà, bet apskritai vykdþiusi 
prancûzø karinës administracijos nurodymus. Netrukus ði vyriausybë pa-
skelbë apie Lietuvos susijungimà su Lenkija, bet pastarasis aktas praktinës 
reikðmës neturëjo, nes, Napoleonui pralaimint, á Lietuvà vël sugráþo rusø 
okupacinë valdþia ir tvarka.  

Rusiðkosios okupacijos sàlygos smarkiai pasikeitë po 1831 m. sukilimo: 
carizmas sustiprino kraðto rusinimo procesà. Rusiðkais pakeisti ástaigø ir 
pareigybiø pavadinimai, pareigûnais imta skirti atvykusius ið Rusijos þmo-
nes, ástaigose ávesta rusø kalba, uþdarytas Vilniaus universitetas, imtasi 
priemoniø stiprinti staèiatikiø baþnyèios pozicijas. Caro 1840 m. birþelio 25 
d. ásaku, oficialiai motyvuojant Vakarø gubernijø kilmæ, paproèius ir polin-
kius neva nuo amþiø esanèius rusø þemëmis, panaikintas Lietuvos Statuto 
galiojimas ir visa apimtimi ávesti Rusijos imperijos ástatymai. Naujà impulsà 
rusinimo politikai davë 1863 m. sukilimas – dabar valdþia panûdo surusinti 
ástaigas, mokyklas, net baþnyèià. Lietuva administraciniu poþiûriu beveik 
visai suvienodinta su Rusija, neliko apskrièiø ir gubernijø seimeliø, netgi 
Lietuvos vardas uþdraustas, o ðalis oficialiai buvo pavadinta Rusijos imperi-
jos Ðiaurës vakarø kraðtu.  

Taèiau minëtas sukilimas, taip pat 1861 m. baudþiavos panaikinimas tei-
giamai paveikë sàlygas naujiems politiniams bei kultûriniams lietuviø tautos 
tikslams susiformuoti ir XIX a. pabaigoje iðaugti galingam tautiniam sàjû-
dþiui.  

Konkretesnes formas Lietuviø tautos nacionalinio iðsivadavimo siekiai 
ëmë ágauti 1905–1907 m., kai caro vyriausybës politika, paveikta revoliucinio 
pakilimo ir pasireiðkusi parlamentarizmo uþuomazgomis, atvërë lietuviø 
tautai papildomas galimybes siekti politinio renesanso, kelti Lietuvos kultû-
rinës autonomijos Rusijos sudëtyje reikalavimà.  

Naujà pakilimà lietuviø nacionalinis judëjimas iðgyveno prasidëjus Pir-
majam pasauliniam karui. Politiðkai aktyvioji lietuviø inteligentø dalis, gyve-
nusi ir Lietuvoje, ir uþsienyje, suaktyvino politinës autonomijos carinës im-
perijos sudëtyje reikalavimà.  

1915 m. rudená Lietuvos okupantas pasikeitë: jos teritorijà okupavo Vo-
kietijos kariuomenë. Rusø ásteigti administraciniai ir teismo organai buvo 
panaikinti, visà valdþià á savo rankas perëmë kariniai valdymo organai: oku-
puotàsias teritorijas ðiaurës rytuose vokieèiai sujungë á vienà administraciná 
vienetà – „Ober–Osto” (Oberbefehlshaber Ost – vyriausiasis vadas rytuose) 
kraðtà, o nuo 1917 m. kovo mën. jo sudëtyje sudarë Lietuvos karinæ valdybà 
(Militārverwaltung Litauen) su centru Vilniuje.  
 



VII skyrius 512 

 

 
2.3. Nepriklausomos Lietuvos valstybës atkûrimas 
 

Nors Pirmasis pasaulinis karas kraðtui atneðë daug nelaimiø ir vargo, bet 
jis iðkëlë tautø apsisprendimo ðûká, radusá platø atgarsá pavergtose tautose 
ir, þinoma, Lietuvoje.  

Lietuvos teritorijà okupavus vokieèiams, lietuviø visuomenës veikëjai 
nutarë pamëginti iðsilaisvinti ið Rusijos priklausomybës. Nauju impulsu, 
skatinusiu susirûpinimà Lietuvos valstybingumo atkûrimu, buvo Vokietijos 
ir Austro–Vengrijos 1916 m. lapkrièio 5 d. nutarimas atkurti Lenkijos vals-
tybæ. Naujas perspektyvas ðiam reikalui atvërë Vasario revoliucija Rusijoje, 
nuvertusi caro patvaldystæ ir sustiprinusi pavergtøjø tautø pasitikëjimà savo 
jëgomis. Taèiau kilo grësmë patekti á kito kaimyno – Vokietijos – priklau-
somybæ.  

Vokietijos valdantiesiems sluoksniams planuojant okupuotà Lietuvà pa-
jungti sau, lietuviø veikëjams buvo pasiûlyta prie vokieèiø karinës administ-
racijos steigti kraðto tarybà (Landesrat), patariamàjà institucijà, susidedanèià 
ið þymesniø vietos þmoniø. Pasiûlymu pasinaudota papraðant okupacinës 
valdþios sutikimo suðaukti lietuviø atstovø konferencijà tokios tarybos sudë-
èiai iðrinkti.  

Konferencijai suðaukti buvo sudarytas Organizacinis komitetas. Jis nu-
matë delegatus á konferencijà, nes organizuoti jø rinkimus vietose okupaci-
në valdþia neleido. Tarp numatytøjø delegatø buvo po 5–8 atstovus nuo 
kiekvienos apskrities, pasistengta, kad jie atstovautø ávairiems socialiniams 
sluoksniams bei politinëms srovëms.  

Lietuviø Vilniaus konferencija dirbo 1917 m. rugsëjo 18–23 d. Daugiau-
sia dëmesio joje buvo skirta ne okupantø pasiûlytai pasitikëjimo tarybai su-
daryti, o Lietuvos ateities problemai. Priimtoje rezoliucijoje buvo skelbia-
mas lietuviø tautos pasiryþimas, siekiant laisvo Lietuvos vystymosi, sukurti 
nepriklausomà, demokratiniais pagrindais sutvarkytà Lietuvos valstybæ su 
jos etnografinëmis sienomis. Jos pagrindus ir santykius su kitomis ðalimis 
turësiàs nustatyti Steigiamasis Seimas (Konstituanta). Nepriklausomos Lie-
tuvos valstybës sukûrimas konferencijos dokumentuose buvo formuluoja-
mas kaip konkretus uþdavinys netolimai ateièiai. Atsiþvelgdama á politines 
kraðto sàlygas, atiduodama duoklæ gyvenimo realijoms, Lietuviø Vilniaus 
konferencija taip pat pareiðkë pripaþástanti esant galimus uþmegzti su Vo-
kietija, jei tik ði sutiktø pripaþinti Lietuvos valstybæ ir bûsimojoje taikos kon-
ferencijoje jà paremti, nekenkianèius savarankiðkam Lietuvos vystymuisi 
santykius.  

Savo nutarimams ágyvendinti ið 20 nariø, atstovaujanèiø visoms tuometi-
nëms pagrindinëms lietuviø partijoms ir nepartiniams, Konferencija sudarë 
vadinamàjà Lietuvos tarybą. Ðiai lietuviø visuomenës institucijai, kol kas ne-
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vykdþiusiai jokiø Lietuvos valdymo ar visuomeninio gyvenimo tvarkymo 
funkcijø, Vokietijos valdþia tepripaþino patariamosios institucijos vaidmená 
ir tikëjosi jà panaudoti Lietuvà pajungiant sau. Tuo tarpu pati Taryba, siek-
dama visos lietuviø tautos pasitikëjimo, stengësi uþmegzti ir palaikyti glau-
dþius kontaktus su lietuviø organizacijomis, veikianèiomis uþ Lietuvos ribø – 
Rusijoje, Vakarø Europos ðalyse ir Amerikoje.  

Vykstant pasirengimui deryboms su Rusija Breste, siekiant susilpninti 
jos pretenzijas á Lietuvà, Vokietijos vyriausybës ir Lietuvos tarybos atstovø 
susitarta, kad Vokietija uþ paþadà uþmegzti su ja sàjunginius ryðius pripaþins 
Lietuvos savarankiðkumà. Vykdydama susitarimà ir to paties tikëdamasi ið 
vokieèiø, Lietuvos taryba 1917 m. gruodþio 11 d. priëmë aktà, kurio 1 str. 
paskelbë „nepriklausomos Lietuvos valstybës atstatymà su sostine Vilniuje 
ir jos atpalaidavimà nuo visø valstybiniø ryðiø, kurie kada nors yra buvæ su 
kitomis valstybëmis”, t.y. konkreèiai su Rusija; 2 akto str. Taryba pareiðkë 
praðanti Vokietijos pagalbos ir pasisakanti „uþ nuolatiná (amþinà) tvirtà sà-
jungos ryðá su Vokietijos valstybe”, turësiantá pirmiausia pasireikðti karine 
bei susisiekimo konvencijomis ir muitø bei pinigø sistemos bendrumu.  

Taèiau Vokietijai ir toliau nepripaþástant Lietuvos nepriklausomybës ir 
neleidþiant jai kurti civilinës valdþios, be to, kilus nesutarimui tarp Tarybos 
nariø dël minëtos gruodþio 11 d. akto provokiðkos formuluotës, Taryba 
1918 m. vasario 16 d. ryþosi paskelbti naujà pareiðkimà, kuriuo kreipësi á 
Rusijos, Vokietijos ir kitø ðaliø vyriausybes, skelbdama atstatanti nepriklau-
somà Lietuvos valstybæ ir jà atskirianti nuo visø su kitomis tautomis buvusiø 
valstybiniø ryðiø.  

Savo teisæ kalbëti tautos vardu Taryba iðreiðkë teiginiu, jog ji tuo metu 
esanti vienintelë lietuviø tautos atstovybë. Taèiau atsiþvelgta, kad Taryba 
negali atstovauti bendrajai tautos valiai, todël Aktas pakartojo Vilniaus kon-
ferencijos teiginá apie bûsimàjá visø jos gyventojø demokratiniu bûdu iðrink-
tà Steigiamàjá Seimà, nustatysiantá Lietuvos valstybës pagrindus ir santykius 
su kitomis valstybëmis.  

Tai buvo pirmasis atviras pareiðkimas apie tai, kad nepriklausomybës at-
statymas ið idëjos pagaliau virto realybe. Bûtent èia glûdi ðio akto didybë ir 
visuotina neblëstanti pagarba jam.  

Lietuvos tarybos 1918 m. vasario 16 d. pareiðkimas nereiðkë konstatavi-
mo, kad valstybës atstatymo darbas jau esàs uþbaigtas. Lietuvos valstybës 
tada dar nebuvo, pasak M. Römerio, jai trûko svarbiausio dalyko – valdþios, 
turinèios ásakomàjà galià. Dar tiksliau – valdþia buvo, bet jà ágyvendino vo-
kieèiø okupacinë administracija.  

Nors ði Lietuvos tarybos politinë deklaracija yra laikoma Valstybės atkū-
rimo aktu, bet faktiðkai tuo metu Lietuva buvo Vokietijos okupacijos objek-
tas ir nepriklausomybës paskelbimas realiø teisiniø pasekmiø neturëjo. 
Okupacinë valdþia ne tik atsisakë ðio akto pagrindu pripaþinti Lietuvos vals-
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tybæ, bet ir ið viso neleido dokumento skelbti. Siekdamas ðio pripaþinimo, 
Tarybos prezidiumas vasario 28 d. raðte, adresuotame Vokietijos kancleriui, 
buvo priverstas pareikðti, kad vasario 16 d. aktas neprieðtaraujàs 1917 m. 
gruodþio 11 d. nutarimui, kuris ir esàs pagrindas bûsimiems Lietuvos ir Vo-
kietijos santykiams.  

Toks klausimo interpretavimas Vokietijà tenkino, todël 1918 m. kovo 23 
d. kaizerio Vilhelmo II aktu pagaliau buvo paskelbta apie Lietuvos nepri-
klausomybës pripaþinimà gruodþio 11 d. Tarybos pareiðkimo sàlygomis. 
Taèiau ir oficialus Lietuvos valstybës pripaþinimas nepanaikino buvusio 
okupacinio reþimo, nesuteikë Lietuvai valstybingumo. Okupacinë valdþia ir 
toliau darë visa, kad Lietuvos taryba, tø paèiø metø vasarà pasivadinusi 
Valstybës taryba, liktø savotiðku tarpininku tarp Vokietijos vyriausybës bei 
okupacinës administracijos ir Lietuvos gyventojø, kad neágautø savarankið-
ko valstybës organo reikðmës. Tarybai buvo leista tvarkyti tik menkus, ne-
esminius reikalus.  

Tik 1918 m. rudená, paaiðkëjus Vokietijos karinio pralaimëjimo neiðven-
giamumui ir bûtinumui atsisakyti pretenzijø á uþgobtàsias ðalis, spalio 21 d. 
Valstybës tarybai pagaliau buvo leista priimti Lietuvos Konstitucijà bei su-
daryti Vyriausybæ, o lapkrièio 3 d. kaizeris pasiraðë ásakymà dël okupacinës 
karinës administracijos pakeitimo civiline.  

Taigi palankias sàlygas Lietuvos valstybei atsikurti sudarë Lietuvà oku-
pavusiø valstybiø – Rusijos ir Vokietijos – pralaimëjimai Pirmajame pasau-
liniame kare, taip pat iðkeltos tautø apsisprendimo teisës veiksmingumas.  
 
 

2.4. Atstatytoji Lietuvos valstybë 1918–1940 m. 
 

Vasario 16–osios akte esantis teiginys apie nepriklausomos Lietuvos 
valstybës atstatymą preziumavo jos saitus su Lietuvos Didþiàja Kunigaikðtys-
te, ðiø dviejø valstybiø tæstinumà, politiná, ekonominá, kultûriná, teisiná peri-
mamumà. Taèiau faktiðkai atstatyta nepriklausoma Lietuvos valstybë buvo 
organizuota visai kitais pagrindais nei viduramþiø Lietuva: senoji Lietuvos 
valstybë nebuvo demokratinë dabartine prasme; ji buvo bajoriðka valstybë, 
bûdinga beveik visai to meto Europai; atstatytoji valstybë nebuvo miniatiû-
rinë daugianacionalinë Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë, o buvo nacionalinë 
valstybë, skirta suburti lietuvius, kurti lietuviðkas vertybes, padëti Lietuvos 
pilieèiams geriau realizuoti save.  

Valstybës tarybos Prezidiumas 1918 m. lapkrièio 11 d. patvirtino Minist-
rø kabinetà – Laikinàjà vyriausybæ. Dar tà patá mënesá imta savanoriðkumo 
pagrindu kurti kariuomenæ, pradëta formuoti diplomatinæ tarnybà. Siekda-
ma plësti valdþià, bet neturëdama valstybës aparato, laikinoji Vyriausybë 
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kreipësi á Lietuvos gyventojus, atsiðaukimu kviesdama nedelsiant rinkti pa-
rapijø komitetus ir imti valdymà á savo rankas, organizuoti vieðosios tvarkos 
apsaugà.  

Tuo paèiu metu politinæ konkurencijà Valstybës tarybai sudarë komu-
nistuojantis elementas, grësæs Lietuvà átraukti á revoliucinës Rusijos orbità, 
taip pat ir lenkai, svajojæ Lietuvà ájungti á Lenkijos sudëtá. Tai besikurianèiai 
valstybei atneðë papildomø sunkumø ir didþiausià pavojø.  

Nepaisant organizaciniø priemoniø, laikinosios Vyriausybës vaidmuo 
kuriamoje valstybëje dar kurá laikà buvo ribotas, nes Lietuva tebepriklausë 
nuo Vokietijos. Tik 1919 m. liepos 11 d. vokieèiø kariuomenë pagaliau pali-
ko Kaunà suteikdama veikimo laisvæ tautiniams valstybës organams. Jau 
kità dienà laikinoji Vyriausybë paskelbë kreipimàsi á Lietuvos pilieèius, ku-
riame iðdëstë artimiausios savo veiklos programà: buvo þadama tvarkyti 
valstybæ teisëtumo ir teisingumo pagrindu, netrukus iðleisti savivaldybiø 
ástatymà, rengtis Steigiamojo Seimo rinkimams. Dokumente buvo deklaruo-
jama pilieèiø lygybë prieð ástatymà, kvieèiami visi, nepaisant tautybës ir tikë-
jimo skirtumø, aktyviai dalyvauti nepriklausomos Lietuvos valstybës kûrime.  

Svarbiausiu Vyriausybës uþdaviniu tapo þadëtojo Steigiamojo Seimo, tu-
rëjusio nustatyti Lietuvos valstybës pagrindus ir parengti konstitucijà, suðau-
kimas. Steigiamojo Seimo suðaukimas buvo ypatingos ir neatidëliojamos 
reikðmës aktas nepriklausomos Lietuvos valstybës atkûrimo ir politinio jos 
suverenumo sutvirtinimo procese. 

Vis dëlto suðaukti Steigiamàjá Seimà nedelsiant pasirodë esant neáma-
noma jau vien dël to, kad didelë Lietuvos teritorijos dalis buvo okupuota 
bolðevikø bei lenkø, vëliau ëmë siautëti bermontininkai, sàmokslà valstybës 
viduje mëgino organizuoti lenkiðkoji POW, savo sprendimo tebelaukë pran-
cûzø administruojamas Klaipëdos kraðtas. Bet ir ðiomis be galo sudëtingo-
mis sàlygomis pradëti parengiamieji darbai.  

Lygiagreèiai jau buvo tobulinamos faktiðkai veikusios valstybës aparato 
grandys, jos buvo pritaikomos prie realiø gyvenimo poreikiø. Svarbus buvo 
1920 m. geguþës mën. iðleistas etatø ástatymø, nustaèiusiø visø to meto val-
dymo þinybø organizacinæ struktûrà, jø centrines ir vietines institucijas, pa-
ketas. Paþymëtinas 1920 m. geguþës 14 d. Milicijos ástatymas, suformulavæs 
apskrièiø virðininkø bei milicijos organø (nuo 1924 m. jie buvo pavadinti 
policija) uþdavinius bei organizacinius principus; 1919 m. spalio 28 d. pa-
skelbtas Savivaldybiø ástatymas. 

1919–1920 m. iðleisti ástatymai palietë pilieèiø teisinæ padëtá, mokesèius, 
susisiekimà ir ryðius, ûká, ðvietimà ir kultûrà, darbà, socialinæ apsaugà.  

1920 m. susirinkæs Steigiamasis seimas Lietuvoje konstituciðkai átvirtino 
demokratinæ respublikà su seimo reþimu. Taèiau ðis reþimas greitai iðryðki-
no gilëjantá visuomenës susiskaldymà. Rinkimø rezultatai paprastai nesu-
teikdavo kurios nors vienos partijos pranaðumo. Tai vertë vyriausybes remtis 
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netvirtomis trumpalaikëmis partinëmis koalicijomis, teko kæsti politiná nes-
tabilumà, balansuojantá ant krizës ribos. Gyvenimas parodë, kad pikta kon-
kurencija tarp partijø pernelyg skaldë tautos, neseniai atkûrusios savo vals-
tybingumà, neturinèios demokratiniø tradicijø, jëgas. Vos tik buvo pasiekta 
ðiokiø tokiø rezultatø stiprinant jaunà valstybæ, ëmë ryðkëti, jog ji tradici-
niais demokratiniais metodais sunkiai ástengia spræsti jaunai respublikai 
kylanèias sudëtingas problemas. Todël paplito didesnio pastovumo ir ramy-
bës troðkimas, visuomenëje didëjo nusivylimas parlamentarizmo negaliomis, 
kraðte ëmë stiprëti konservatyvios nuotaikos, atsirado jëgø, ëmusiø bodëtis 
parlamentarizmu.  

Jau pirmajame Seime, në vienai partijai neturint jame absoliuèios dau-
gumos balsø, atsiskleidus sunkumams atlikti pagrindines jam skirtas funkci-
jas, Lietuvoje ëmë bræsti sàmokslas prieð parlamentarizmà. Jis telkësi apie 
Tautos paþangos partijà (vëliau tapusià Lietuviø tautininkø sàjunga), nieka-
da nesimpatizavusià parlamentarizmui, ir apie krikðèionis demokratus, paty-
rusius, jog jø politinë platforma nesulaukia nuolatinio rinkëjø pritarimo. 
Ðios jëgos susivienijo krikðèioniø demokratø blokui pralaimëjus 1926 m. 
Seimo rinkimus ir susiformavus koalicinei liaudininkø ir socialdemokratø 
vyriausybei.  

Naujasis Seimas pakeitë keletà savo pirmtako priimtø konservatyvesnio 
pobûdþio ástatymø, panaikino karo stová, paskelbë politiniø kaliniø, dau-
giausia komunistø, amnestijà. Tam tikras demokratijos iðplëtimas sudarë 
naujas, palankesnes, politines sàlygas komunistinei veiklai reikðtis, pagausë-
jo streikø, mitingø bei politiniø susirinkimø. Komunistai stengësi plësti átakà 
profsàjungose. Naujoji vyriausybë valstybës aparate kai kuriuos valdininkus 
ëmë keisti „savais” þmonëmis, planavo maþinti aukðtøjø pareigybiø etatus 
kariuomenëje, nebemokëti algø dvasininkams, imtis kai kuriø kitø priemo-
niø. Vyriausybë neturëjo Seime absoliuèios balsø daugumos, todël jos liki-
mas nemaþa dalimi priklausë nuo tautiniø maþumø atstovø pozicijos Seime. 
Tautiniø maþumø atstovams, ypaè lenkams, Vyriausybë darë kai kuriø nuo-
laidø. Visas ðias aplinkybes opozicija panaudojo Vyriausybës politikai disk-
redituoti, kaltindama jà kraðto bolðevizavimu ir polonizavimu.  

1926 m. gruodþio 17 d. ankstø rytà grupë karininkø nutraukë uþsitæsusá 
Seimo posëdá, sulaikë jo Prezidiumà ir ministrus, o Respublikos prezidentui 
K. Griniui paskyrë namø areðtà. Po to sàmokslininkai paskelbë tautininkø 
veikëjà A. Smetonà Valstybës vadu. Tolesniems ávykiams buvo stengtasi 
suteikti konstituciná pavidalà.  

Beveik keturis mënesius po perversmo sudaryta Vyriausybë mëgino 
bendradarbiauti su senuoju Seimu, bet iðkilus nesutarimams, jo atsisakyta ir 
pasukta á autoritariná reþimà.  

Po Pirmojo pasaulinio karo Europoje nuvilnijusi demokratijos pakilimo 
banga tuo metu jau buvo pradëjusi slûgti: atkakliai besiskverbiantis komu-
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nistinis judëjimas, propaguodamas klasiø kovà, visur këlë chaosà ir netvar-
kà, skatino prieðingà reakcijà, pasireiðkusià klasiø kovos nepripaþástanèios 
tautos vienybës idëjø skleidimu, tendencija siaurinti demokratijà, sudaranèià 
palankias sàlygas destruktyviems judëjimams.  

Ketvirto deðimtmeèio pabaigoje Lietuvos valstybæ iðtiko du skaudûs 
smûgiai: Lenkijos ultimatumas, privertæs uþmegzti su ja diplomatinius san-
tykius, tarsi susitaikant su Vilnijos praradimu, bei vokieèiø atplëðtas Klaipë-
dos kraðtas. Praradimus kiek suðvelnino Vilniaus kraðto atgavimas 1939 m. 
rudená. Taèiau faktiðkai tai buvo dar didesniø nelaimiø ir praradimø pra-
dþia.  
 

 
2.5. Sovietinë okupacija 

 

Lietuvos valstybës likimà nulëmë 1939 m. rugpjûèio 23 d. ir rugsëjo 28 d. 
Vokietijos uþsienio reikalø ministro J. Ribentropo ir SSRS uþsienio reikalø 
liaudies komisaro V. Molotovo pasiraðyti slaptieji protokolai, padalinæ cent-
rinës Europos teritorijà átakos zonomis. Pagal pirmàjá Lietuva turëjo tekti 
Vokietijai, o pagal antràjá – jau Sovietø Sàjungai. Tolesni ávykiai tebuvo ðios 
nusikalstamos sutarties realizavimo aktas. 

Pirmiausia 1939 m. spalio 10 d. tarp Lietuvos ir SSRS buvo sudaryta sa-
vitarpio pagalbos sutartis, ápareigojusi abi ðalis nedalyvauti prieðiðkose kuriai 
nors susitarianèiai ðaliai koalicijose ir viena kitai teikti karinæ pagalbà; Lie-
tuva, Kremliui spaudþiant, ásipareigojo á savo teritorijà ásileisti stambias so-
vietines karines bazes, o Sovietø Sàjunga – sugràþinti Lietuvai Lenkijos at-
imtà Vilniaus kraðtà. SSRS vyriausybei nepagrástai apkaltinus Lietuvà sutar-
ties sabotavimu, 1940 m. birþelio 14 d. ið Lietuvos vyriausybës buvo grieþtai 
pareikalauta, kad aukðti suverenios valstybës pareigûnai (vidaus reikalø mi-
nistras ir saugumo departamento direktorius), esà kalti dël tariamø provo-
kacijø prieð sovietines águlas Lietuvoje, bûtø atiduoti teismui ir kad bûtø 
sudaryta nauja Lietuvos vyriausybë, neva sugebësianti uþtikrinti savitarpio 
pagalbos sutarties vykdymà, ir kad á Lietuvos teritorijà papildomai bûtø 
áleisti nauji sovietiniai kariniai kontingentai. 

Svarstant gautà ultimatumà, Lietuvos vyriausybës daugumai pasisakius 
uþ pateiktø reikalavimø priëmimà, protestuodamas dël ultimatumo, Res-
publikos Prezidentas A. Smetona tuoj pat iðvyko ið Lietuvos.  

Tarptautinës teisës poþiûriu visi trys SSRS ultimatumo Lietuvos vyriau-
sybei reikalavimai buvo nesuderinami su valstybës suverenumu. Juos prië-
mus ir sovietinei kariuomenei birþelio 15 d. perþengus Lietuvos sienà, Lie-
tuvos valstybë tapo visiðkai priklausoma nuo Sovietø Sàjungos.  



VII skyrius 518 

 

Komunistinës propagandos sumetimais, Lietuvos inkorporavimo á Sovie-
tø Sàjungos sudëtá procesas buvo pridengtas tariamai laisvais teisës aktais, 
besiremianèiais galiojusia Lietuvos 1938 m. Konstitucija, Prezidento ranko-
se sutelkusia plaèias politines galias, tarp jø – paèiam keisti Ministrø kabine-
tà, paleisti Seimà, leisti ástatymus.  

Ávykiø eigà suderinus su specialiu Maskvos rezidentu, Lietuvos ministras 
pirmininkas A. Merkys, pagal Konstitucijos 72 str. ëmæs eiti Prezidento pa-
reigas, naujà Lietuvos Vyriausybæ birþelio 17 d. pavedë sudaryti þinomam 
kairiøjø paþiûrø þurnalistui J. Paleckiui. M. Römerio nuomone, formaliai 
þiûrint vien tik Konstitucijos raidës, Vyriausybës pakeitimas, kai Prezidento 
pasitraukimas á uþsiená buvo interpretuojamas atsistatydinimu ið pareigø su 
visomis ið èia iðplaukianèiomis konstitucinëmis pasekmëmis, vykæs konstitu-
cingai. Taèiau faktiðkai, valstybei patekus á svetimos valstybës karinæ ir poli-
tinæ dispozicijà, ji jau nebebuvo nepriklausoma ir suvereni; Vyriausybë vei-
kë jau svetimos valdþios, taigi – ne konstitucinio Prezidento, vairuojama, o 
ne taip, kaip buvo numatyta Konstitucijoje. Todël faktiðkai tai buvo konsti-
tucinis perversmas, „proletariato diktatūros revoliucija”.  

Á naujosios vyriausybës sudëtá netrukus buvo átraukti komunistai; ji ëmë 
veikti tiksliai pagal LKP CK instrukcijas, gaunamas ið Maskvos.  

Pagrindiná vaidmená áteisinant Lietuvos inkorporavimà á SSRS sovietinis 
„reþisierius” pavedë vadinamajam Liaudies seimui. Nagrinëdamas Liaudies 
seimo rinkimø ástatymà, paskelbtà 1940 m. liepos 6 d., M. Römeris já palygi-
no su Lietuvos 1936 m. Seimo rinkimø ástatymu, kurá demokratijos poþiûriu 
jau anksèiau buvo neigiamai vertinæs. Balsavimas abiem atvejais atrodàs 
kaip demokratiðkas – visuotinis, lygus, tiesioginis, slaptas. Taèiau balsuoti, 
taip pat abiem atvejais, buvo leidþiama tik uþ kandidatus, kuriø pasiûlymo 
patys pilieèiai negalëjæ átakoti: pagal 1936 m. ástatymà tai pavedama cenzi-
niu pagrindu sudarytoms apskrièiø taryboms, o pagal 1940 m. ástatymà – 
kompartijai ir jos prieþiûroje veikusioms visuomeninëms organizacijoms.  

Tuo paèiu metu Liaudies seimo rinkimø ástatymas, oficialiai kandidatø 
siûlymà pavesdamas apskrièiø darbo þmoniø susirinkimams, ðaukiamiems 
apygardos rinkimø komisijos, ir nereikalaudamas, kad kandidatais bûtø tos 
apygardos rinkëjai, skirtingai nuo senojo 1936 m. rinkimø ástatymo, sudarë 
sàlygas visose apygardose pasiûlyti tuos paèius komunistø parinktus kandi-
datus. Faktiðkai taip ir buvo. Vadinasi, rinkimai tapo be pasirinkimo. Tai 
uþtikrino komunistø planams tinkamà asmeninæ tariamos atstovybës sudëtá.  

Susirinkæs 1940 m. liepos 21 d., ðis Liaudies seimas paskelbë Lietuvà so-
vietine respublika ir, uþbaigdamas Maskvos parengtà Lietuvos inkorpora-
vimo scenarijø, priëmë nutarimà stoti á Sovietø Sàjungà.  

Atsisakyti valstybingumo Liaudies seimas neturëjo tautos ágaliojimø. 
Negana to, pagal formaliai tebegaliojusià Lietuvos 1938 m. Konstitucijà 
Seimui buvo pavesta ribota kompetencija; jis þymiu mastu priklausë nuo 
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valstybës Prezidento. Todël Liaudies seimas, priimdamas savo deklaracijas, 
ir, þinoma, pirmiausia apie valstybës santvarkà bei Lietuvos stojimà á Sovietø 
Sàjungos sudëtá, ne tik neiðreiðkë „liaudies valios", bet ir aiðkiai virðijo savo 
ágaliojimus.  

SSR Sàjungos gyvavimas formaliai buvo grindþiamas sutartimi, bet Lie-
tuvos atþvilgiu to net nebuvo mëginama inscenizuoti. Jos aneksijà teisiðkai 
áformino Sàjungos Aukðèiausiosios tarybos 1940 m. rugpjûèio 3 d. priimtas 
ástatymas.  

Pagrindu sovietinei sistemai ávesti á Lietuvos ûkiná gyvenimà buvo to pa-
ties Liaudies seimo priimtos deklaracijos apie þemës, bankø, pramonës, 
prekybos ámoniø nacionalizavimà.  

Pradëtà fiziná lietuviø tautos naikinimà nutraukë vokieèiø kariuomenës 
ásiverþimas á Lietuvà, 1941 m. birþelio 22 d. pradëjus karà prieð Sovietø Sà-
jungà. 
 
 
2.6. Vokieèiø okupacija 1940–1944 m. 
 

Prasidëjus karui, vokieèiø kariuomenë jau pirmosiomis dienomis okupa-
vo visà Lietuvos teritorijà. Tikëdamos atstatyti Lietuvos nepriklausomybæ, 
patriotinës tautos jëgos tuo paèiu metu ávykdë ginkluotà sukilimà prieð so-
vietinæ okupacijà, ir jau birþelio 23 d. paskelbë sudaranèios Laikinàjà vyriau-
sybæ bei ëmësi atkurti lietuviðkas valstybës institucijas. Taèiau tai neáëjo á 
vokieèiø planus, todël liepos 28 d. buvo paskelbta apie civilinës okupacinës 
valdþios (Zivilverwaltung) ásteigimà. Lietuva buvo paversta viena ið keturiø 
vadinamojo Rytø kraðto (Ostland) generaliniø srièiø. Jai valdyti paskirtas 
generalinis komisaras, rugpjûèio 5 d. nutraukæs Laikinosios vyriausybës 
funkcionavimà. Taèiau buvo áteisinta tam tikra savivalda, kontroliuojama 
okupacinës valdþios: sau á talkà generalinis komisaras ið lietuviø veikëjø 
ásteigë vadinamøjø tarëjø institucijà; tarëjø þinioje buvo lietuviðkas admi-
nistracijos aparatas. Bûtent tuo vokieèiø okupacinë sistema skyrësi nuo so-
vietinës, valstybës aparate laikiusi tik sau patikimus pareigûnus. 
 
 
2.7. Antroji sovietinë okupacija 
 

1944 m. liepos 13 d. sovietinës ginkluotosios pajëgos sugráþo á Vilniø, o 
1945 m. sausio 28 d. joms uþëmus Klaipëdà, visa Lietuvos teritorija vël ati-
teko SSRS. Reokupuotoje Lietuvoje buvo atstatytas Lietuvos TSR 1940 m. 
Konstitucijos galiojimas, atkurtos sovietinës valstybinës institucijos, taip pat 
ir atnaujinta aneksija. Tuo metu LKP kadrai buvo silpni, nepajëgiantys 
spræsti jai Kremliaus keliamø uþdaviniø ir áveikti aktyvià savo tautos rezis-



VII skyrius 520 

 

tencijà, todël 1944 m. prie VKP(b) CK buvo ásteigtas specialus biuras Lietu-
vai, veikæs iki 1946 m., kai atsiøstais ið Rusijos kadrais buvo sustiprinta ir 
ágijo didesná Maskvos pasitikëjimà Lietuvos komunistø organizacija.  

1946 m. kovo 25 d. Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo ásaku Liaudies 
komisarø taryba buvo pertvarkyta á Ministrø tarybà.  

Visas visuomeninis gyvenimas buvo vairuojamas ir kontroliuojamas ið 
Kremliaus. Lietuvos, kaip ir kitø sàjunginiø respublikø, valstybinës instituci-
jos klusniai vykdë centro komandas arba dubliavo jo priemones ir aktus. 
Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumas daugiausia kartodavo 
TSRS Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo ásakus; pati Aukðèiausioji Tary-
ba formaliai tvirtindavo biudþetà ir Prezidiumo ásakus. Tik Ministrø taryba 
turëjo rûpintis ástatymø ir ávairiø partiniø direktyvø ágyvendinimu, ûkio rei-
kalais.  

Netrukus, ásitikinus tariamos sovietinës demokratijos butaforiðkumu, vi-
sose valstybinio ir visuomeninio gyvenimo srityse ëmë reikðtis gyventojø 
abuojumas, jø dalyvavimas politiniame ir ûkio gyvenime darësi vis pasyves-
nis. Þmoniø gyvenimà smarkiai paveikë represinë valstybës veikla teisinant 
jà nuverstøjø klasiø slopinimo funkcijos realizavimu. Mokslininkø apskai-
èiavimais, Lietuvoje neteisingai buvo nuteistas ir iðtremtas kas deðimtas 
þmogus.  

Po Stalino mirties 1953 m. Kremlius bandë valdymà kiek liberalizuoti, 
imtasi ðalinti grubiausius teisëtumo paþeidimus, plësti sovietiniø respublikø 
teises. Taèiau nepaisant kai kuriø pasiekimø, pramonës, þemës ûkio, kultû-
ros ir kitose srityse, esant administracinei komandinei ûkio valdymo siste-
mai (administracinis aparatas savo nuoþiûra skirstë materialinius iðteklius ir 
finansus, reikalavo, neatsiþvelgiant á gaminiø kokybæ ir asortimentà, vykdyti 
ir virðyti planus, ilgainiui ásigalëjo neatliktø darbø priraðymai, ataskaitø klas-
tojimai), prieita prie darbo uþmokesèio lygiavos, gamybininkams neliko in-
tereso geriau dirbti, gaminti daugiau produkcijos. Paplito abejingumas þmo-
gaus likimui, ástatymø nepaisymas, moralës normø ignoravimas. Þmoniø 
atskyrimas nuo nuosavybës ir svarbiausiø gyvenimo reikalø tvarkymo, eko-
nomikos ir visuomenës gyvenimo suvalstybinimas, gyventojø apgaudinëji-
mas paþadais ir neteisëti valdþios pareigûnø veiksmai demoralizavo visà 
politiná ir visuomeniná gyvenimà. Sunkëjo ekonominë padëtis, maþëjo pa-
gaminamos produkcijos, augo jos kainos, stiprëjo infliacija.  

Siekdama áveikti akivaizdþià krizæ, Sovietø Sàjungos kompartijos vado-
vybë devintajame deðimtmetyje ryþosi imtis valstybinio ir visuomeninio gy-
venimo pertvarkymo – perestroikos, beje, suteikusios didesná savarankiðku-
mà sàjunginëms respublikoms. Tai sudarë sàlygas lietuviø tautos judëjimui 
uþ nepriklausomybës atgavimà, uþ pakartotiná valstybingumo atkûrimà.  
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2.8. Antrasis Lietuvos valstybingumo atgimimas 
 

Antràjá nepriklausomos Lietuvos valstybës atkûrimà parengë ir ávykdë 
lietuviø tautos pasiryþimas ir valia maksimaliai panaudojant ðansà, kurá su-
teikë Sovietø Sàjungoje prasidëjusi perestroika. Prasidëjusio judëjimo ðerdi-
mi ir vadovu tapo mokslinës ir kûrybinës inteligentijos iniciatyva 1988 m. 
vasaros pradþioje ëmæs kurtis platus, apëmæs visus Lietuvos gyventojø 
sluoksnius, Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdis.  

Principinæ reikðmæ turëjo tai, kad Sàjûdþio veikëjais pasipildþiusi Aukð-
èiausioji Taryba 1990 m. vasario 7 d. priëmë nutarimà „Dël 1939 m. Vokie-
tijos–TSRS sutarèiø ir jø pasekmiø Lietuvai likvidavimo”, kuriame sakoma, 
kad Lietuvos Liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. priimta Lietuvos ástojimo á 
TSRS deklaracija, kaip neiðreiðkusi lietuviø tautos valios, yra neteisëta ir 
negaliojanti, todël ðia deklaracija grindþiamas TSRS 1940 m. rugpjûèio 3 d. 
ástatymas „Dël LTSR priëmimo á Tarybø Socialistiniø Respublikø Sàjungà” 
taip pat yra neteisëtas ir Lietuvos juridiðkai nesaisto.  

Ðis, taip pat kai kurie kiti Aukðèiausiosios Tarybos aktai teisiðkai atspin-
dëjo prasidëjusá ir, nepaisant ánirtingo SSKP ir Sovietø Sàjungos virðûniø 
prieðinimosi, grasinimø ir vystomos piktos antilietuviðkos propagandos, vis 
sparèiau ásibëgëjantá nepriklausomos Lietuvos valstybës atkûrimo procesà.  

1990 m. vasario 24 d. ávykæ demokratiðki Aukðèiausiosios Tarybos rinki-
mai uþtikrintà pergalæ atneðë Sàjûdþio remtiems kandidatams.  

Iðrinkta ir pradëjusi darbà kaip Lietuvai svetimos valstybës primesta ins-
titucija, bet ðákart turëdama lietuviø tautos atstovø ágaliojimus atkurti nepri-
klausomos Lietuvos valstybæ, Aukðèiausioji Taryba kovo 11 d. priëmë Aktà 
dël Lietuvos nepriklausomos valstybës atstatymo. 

SSRS nenoras pripaþinti procesø, vykstanèiø Lietuvoje, skatino jos val-
danèiàjà virðûnæ, pasitelkus kolaborantiðkus elementus, daryti visa, kad ið-
laikytø lietuviø tautà savo priklausomybëje. Tam buvo panaudotos ávairiau-
sios priemonës – ekonominës, politinës, ideologinës. Savo apogëjø ðios pas-
tangos pasiekë 1991 m.  

1991 m. pradþioje SSRS kariuomenë perëjo á atvirà agresijà prieð Lietu-
vos valstybæ, o SSKP organizacija Lietuvoje sausio 11 d. paskelbë apie „na-
cionalinio gelbëjimo komiteto” ákûrimà, apie tai, kad jis „ima valdþià á savo 
rankas”.  

Iðkilus realiai grësmei teisëtø valstybës valdþios institucijø veiklai Aukð-
èiausioji Taryba 1991 m. sausio 14 d. priëmë nutarimà, jog tam atvejui, jei ji 
nebegalëtø vykdyti savo ágaliojimø, sudaroma Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybë emigracijoje. Vidaus reikalø ir kraðto apsaugos padaliniams svarbiausiø 
valstybës objektø uþpuolimo atveju suteikta teisë prieðintis. 
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Dël pradëtos Sovietø Sàjungos karinës agresijos 1991 m. vasario 28 d. 
Aukðèiausiosios Tarybos priimtame nutarime buvo nurodyta, kad Sovietø 
Sàjungai toliau vykdant prieð Lietuvos Respublikà agresijos veiksmus ir ið-
liekant realiai aktyvios okupacijos grësmei, visos SSRS ir jos kolaborantø 
kuriamos Lietuvoje valdymo struktûros yra neteisëtos, Lietuvos valdþios 
institucijos ir pareigûnai negali bendradarbiauti su okupantais, o pilieèiai 
aktyviosios okupacijos reþimo atveju kvieèiami laikytis nepaklusnumo, gintis 
ir ginti kitus. Akte nurodyta, kad aktyviosios okupacijos pradþià nusako pa-
dëtis, kai Aukðèiausioji Taryba yra prievarta suvarþoma.  

Sàlygas politinei padëèiai Lietuvoje galutinai stabilizuotis sudarë nepa-
vykæs 1991 m. rugpjûèio 19 d. puèas Maskvoje ir po jo sekæs Sovietø Sàjun-
gos subyrëjimas.  

Per labai trumpà laikà Lietuvos Respublikà pripaþino daugiau nei 100 
pasaulio valstybiø, tarp jø ir Rusija. Siekdama Lietuvos Respublikos ásitrau-
kimo á laisvø pasaulio tautø ir valstybiø bendrijà, Aukðèiausioji Taryba dar 
1991 m. sausio 29 d. buvo priëmusi pareiðkimà, kuriuo ásipareigojo gerbti ir 
sàþiningai vykdyti Jungtiniø Tautø ástatus ir kitus tarptautinius aktus, regla-
mentuojanèius diplomatinius ir konsulinius santykius. 1991 m. rugsëjo 17 d. 
Lietuva tapo visateise Jungtiniø Tautø nare, po to buvo priimta á kitas auto-
ritetingiausias tarptautines organizacijas, pasiraðë Helsinkio Baigiamàjá ak-
tà.  
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VIII skyrius 
 
VALSTYBËS FORMA 
 
 
 
 
1 poskyris.  Valstybės formos sąvoka. Valstybės valdymo forma 
2 poskyris.  Valstybės sandaros forma 
3 poskyris.  Politinis režimas 
 
 

1. Valstybės forma – kompleksinė sąvoka, kuri atskleidžia, kaip valdžia 
valstybėje organizuojama, kaip ji išdėstoma teritoriniu požiūriu, kokiais 
principais vadovaujamasi jos veikloje, kokiais būdais ji įgyvendinama. Vals-
tybės formą atskleidžia valstybės valdymo forma, valstybės sandaros forma ir 
politinis režimas. 

2. Valstybės valdymo forma atskleidžia valstybės valdžios šaltinį, aukš-
čiausiųjų valstybės valdžios institucijų sudarymo tvarką, jų struktūrą, šių 
institucijų teisinę padėtį ir tarpusavio santykius. Valstybės sandaros forma 
parodo valstybės teritorinį sutvarkymą, valstybės ir ją sudarančių teritorinių 
vienetų santykių pobūdį. Politinis režimas apibūdina valstybės valdžios įgy-
vendinimo būdus ir priemones. 

3. Nagrinėjant valstybių valdymo formos klausimus, teks susidurti su 
valstybių skirstymu į monarchijas ir respublikas (šios skirstomos į parlamen-
tines, prezidentines ir pusiau prezidentines). Pagal sandaros formą skiriamos 
unitarinės ir federacinės valstybės. Pagal valstybės valdžios įgyvendinimo 
būdus ir priemones valstybės skiriamos į valstybes, kuriose įtvirtintas demok-
ratinis ar nedemokratinis (autoritarinis ar totalitarinis) politinis režimas. 
Laikantis šių kriterijų, galima įvertinti ir Lietuvos valstybės formą. 
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1 poskyris 
VALSTYBËS FORMOS SÀVOKA. VALSTYBËS VALDYMO FORMA 

 
 
 

1.1. Valstybës forma – kompleksinë sàvoka 
1.2. Valstybës valdymo formos sàvoka 
1.3. Monarchija 
1.4. Respublika: 

1.4.1. Sàvoka 
1.4.2. Prezidentinë respublika 
1.4.3. Parlamentinë respublika 
1.4.4. Pusiau prezidentinë respublika 

1.5.Lietuvos valstybës valdymo forma 
 
 
1.1. Valstybës forma – kompleksinë sàvoka 
 

Visø valstybës studijø centre – valdþia, tiksliau – valstybinë valdþia. 
Valdþios organizacijos, jos raiðkos bûdai – klausimai, kuriø konstitucinëje 
teisëje praleisti negalima. Taigi susiduriame su valstybës formos sàvoka. 
Tai kompleksinë kategorija, atskleidþianti valdþios valstybëje organiza-
vimà, jos iðdëstymà teritorijos atþvilgiu, jos ágyvendinimo bûdus ir prie-
mones. 

Tradiciðkai vartojamos kelios sàvokos, ávairiais aspektais apibûdinan-
èios valstybës formà. Tai valstybës valdymo forma, valstybës sandaros 
forma bei politinis reþimas. Valstybës valdymo forma atskleidþia valsty-
bës valdþios ðaltiná, aukðèiausiøjø valstybës valdþios institucijø sudarymo 
tvarkà, struktûrà bei ðiø institucijø teisinæ padëtá ir tarpusavio santykius; 
valstybës sandaros forma parodo valstybës teritoriná sutvarkymà, valsty-
bës ir jà sudaranèiø teritoriniø vienetø santykiø pobûdá; politinis reþimas 
apibûdina valstybës valdþios ágyvendinimo bûdus ir priemones. 

Valstybës forma – kompleksinë sàvoka. Ji apima visus tris nurodytus 
elementus. Valstybës forma – ne vien teorinë kategorija. Ne maþiau 
svarbi jos praktinë reikðmë. Visuomenei ne tas pats, ar egzistuojanèios 
valstybës valdþios institucijos, jø santykiø sistema, átvirtinti valdþios ágy-
vendinimo bûdai stabdo ar skatina visuomenës paþangà. Pasaulio istori-
joje galime rasti ne vienà pavyzdá: kartais aiðkiai pasenusi valstybës forma 
provokuoja konfliktus arba labai sunkina iðkilusiø visuomenei uþdaviniø 
sprendimà. Ir prieðingai, tinkamas valstybës organizacijos modelis leng-
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vina ðvelninti visuomenëje kylanèias prieðprieðas, telkia visuomenæ ben-
driems tikslams ágyvendinti. Neretai raðoma, kad valstybës formos paieð-
kos – tai efektyviausio, esant tam tikroms sàlygoms, valdþios modelio 
paieðkos. 

Ypaè audringai diskutuojama valstybës formos klausimais, kai pasi-
keièia visuomenës gyvenimo sàlygos ir visuomenei tenka rinktis, koks 
valstybës organizacijos modelis turi bûti átvirtintas. XX a. pabaigoje vël 
atgavusi nepriklausomybæ Lietuva nebuvo iðimtis. Konstitucijos kûrimo 
proceso istorijoje diskusijos dël valstybës formos (tiksliau dël vieno jos 
elemento – valdymo formos) buvo paèios audringiausios. Parlamentinë, 
pusiau prezidentinë ar prezidentinë respublika? Kokios kompetencijos 
reikia aukðèiausioms valstybës valdþios institucijoms? Ginèytasi ir kitais 
klausimais: kokios turi bûti vietos savivaldos ir vietinio valdymo ribos? 
Kaip Konstitucijoje visapusiðkiau átvirtinti demokratinius visuomenës 
gyvenimo pagrindus? 

Norint nepasiklysti valstybiø formos iðraiðkø ávairovëje, reikia jas kla-
sifikuoti. Bûtina rasti tam tikrus kriterijus, poþymius, kurie padëtø geriau 
suprasti valstybës valdþios organizacijos ir funkcionavimo ypatumus. 

Nustatant aukðèiausiøjø valstybës valdþios institucijø sistemà, jø ága-
liojimus, tarpusavio santykius, siekiama „sudaryti tokià valstybës formà ir 
tokià valdymo sistemà, kad bûtø leidþiami geri ástatymai ir kad jie bûtø 
gerbiami”1. Tai iðties klasikiniu laikytinas valstybës formos (ir teisininkus 
bene labiausiai dominanèio jos elemento – valdymo formos) pasirinkimo 
prasmës paaiðkinimas, iðdëstytas A. Esmeino knygoje. 

Dar antikos laikais Platonas ir Aristotelis siûlë, klasifikuojant valsty-
bes, atsiþvelgti, ar valstybës valdomos: a) visuomenës gerovei; b) valdovø 
naudai uþtikrinti. Atsiþvelgdami á ðià aplinkybæ, jie valstybiø valdymà pa-
gal valdanèiøjø asmenø skaièiø skirstë taip: kai valdo vienas asmuo, pozi-
tyvi forma – monarchija, negatyvi –  tironija. Kai valdo grupë asmenø, 
pozityvi forma – aristokratija (kilmingøjø valdþia), negatyvi – oligarchija 
(turtingøjø valdþia). Kai valdo liaudis, teigiama forma –  politija, o nei-
giama – demokratija ar ochlokratija. 

Vëliau, II m. e. amþiuje istorikas Polibijus skirstë valstybes á taisyklin-
go valdymo (monarchija, aristokratija, demokratija) ir netaisyklingo val-
dymo (tironija, oligarchija, ochlokratija). Jis taip pat numatë miðraus val-
dymo valstybæ. XVI a. N. Machiavelli valstybës valdymo formas klasifika-
vo atsiþvelgdamas á valdanèiøjø skaièiø: 1) monarchija (kai ðalá valdo vie-
nas asmuo); 2) demokratija (kai ðalá valdo keli asmenys; priskyrë prie jos 
ir graikø aristokratijà). 

                                            
1 Esmein A. Konstitucinës teisës principai (Prancûzø ir palyginamieji). T. I. 1 d. Kaunas, 

Teisininkø draugija, 1932. P. 35. 
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XVIII a. Ch. L. Montesquieu valstybës valdymo formø klasifikavimo 
pagrindu laikë ne valdanèiøjø skaièiø, o pavaldiniø paklusnumo motyvus. 
Jis valstybes skirstë á tris grupes: 1) respublika, kurios pagrindas –  dora, 
tëvynës meilë, kuklumas; 2) monarchija, kurios valdymo pagrindas –  
garbë; 3) despotija, kurios pagrindas – baimë, valdymas be ástatymø, nes 
pavergtiems ástatymø nereikia, despoto valia pakeièia ástatymus. Svar-
biausi valstybës tikslai – apsaugoti valstybës egzistencijà bei asmens lais-
væ. Geriausiai laisvë apsaugoma valstybëse, kuriose ástatymø leidþiamoji, 
vykdomoji ir teisminë valdþios atskirtos. Ribotas valdymo bûdas bûdingas 
ðalims, kuriose ástatymø leidþiamoji ir vykdomoji valdþios yra vienose 
rankose, o atskirta tik teisminë valdþia. Jeigu visos valdþios atsiduria vie-
nose rankose, tokiai valstybei bûdinga despotinis valdymas. 
 
 
1.2. Valstybës valdymo formos sàvoka 
 

Pradësime nuo pirmojo valstybës formos elemento – valstybës valdy-
mo formos.  

Ne tik filosofijoje pabrëþiama turinio ir formos vienovë. Taip pat ir 
valstybës valdþios paþinimo studijos bus nevisapusës, jei neiðsiaiðkinsime, 
kas laikoma valdþios ðaltiniu, kaip sudaromos aukðèiausios valstybës val-
dþios institucijos, kokia yra jø struktûra ir kokius jos turi ágaliojimus, ko-
kie yra jø tarpusavio santykiai. 

Jau nuo antikos laikø siekiama atsakyti á du klausimus: 1) kokios vals-
tybës valdymo formos egzistuoja; 2) kokia ið þinomø valstybës valdymo 
formø geriausiai tinka tam tikrai ðaliai tam tikru jos raidos etapu. 

Valstybës valdymo forma – tai valstybës valdþios organizacijos forma, 
kuria nusakomas valstybës valdþios ðaltinis, aukðèiausiøjø valstybës val-
dþios institucijø sudarymo tvarka, jø struktûra, teisinë padëtis, taip pat 
ðiø institucijø tarpusavio santykiø principai. Daþnai pabrëþiama, kad tai 
bene reikðmingiausias valstybës formos elementas, kad ðis elementas yra 
labiausiai teisinis; já apibûdinant, paprastai remiamasi tam tikra teisinio 
reguliavimo, taip pat ir teisinës praktikos, konstrukcija. 

Teisinëje, taip pat politologinëje literatûroje, be termino „valdymo 
forma“, tà patá reiðkiná apibûdinant vartojamas „valdymo modelio“, „val-
dymo sistemos“ ar „reþimo“, „politinës sistemos modelio“ bei kitos sàvo-
kos. Vadovëlyje vartosime pirmàjà sàvokà, nes ji labiausiai ásitvirtinusi 
lietuviðkoje teisinëje literatûroje. 

Taigi valstybës valdymo forma – svarbi konstitucinës teisës kategorija, 
turinti ir metodologinæ reikðmæ. Todël bûtina imtis jà atskleidþianèiø 
komponentø gilesnës analizës. Pirmiausia aptarsime valdþios ðaltiná.  
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Demokratinëse valstybëse valdþios ðaltiniu laikoma tauta. Ði samprata 
átvirtinta ir Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucijoje. Jos nuostatos, 
kad Lietuvos valstybæ kuria tauta, kad tautai priklauso suverenitetas, kad 
aukðèiausià suverenià galià tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiðkai 
iðrinktus savo atstovus, kad valdþios ástaigos tarnauja þmonëms, patvirti-
na tautos primatà organizuojant valstybës valdþià. 

Kita koncepcija: valdþios ðaltinis – valdovas. Ðiuo atveju reikëtø pri-
siminti Jeano Bodino pasiûlytà monarchui priklausanèio suvereniteto 
doktrinà, pagal kurià valdovui priklauso teisë á valstybæ ir jos gyventojus. 
Ðia teise valdovas gali pasinaudoti savo nuoþiûra. Tokià galià valdovas 
yra gavæs tiesiogiai ið Dievo. Ði doktrina iðreiðkia asmeninio vieðpatavimo 
idëjà, akcentuoja asmens valdþià kaip absoliuèià monarcho ypatybæ. 

Priklausomai nuo to, kas yra valdþios ðaltinis, sprendþiamas ir pilieèiø 
dalyvavimas sudarant aukðèiausias valstybës valdþios institucijas. Ðiuolai-
kinëje demokratinëje valstybëje pilieèiai renka savo atstovus. Vykdomo-
sios valdþios pareigûnai gali bûti renkami ir pilieèiø, ir renkami ar ski-
riami jø iðrinktø atstovø.  

Atskleidþiant valstybës valdymo formà, svarbu iðsiaiðkinti aukðèiausiø-
jø valstybës valdþios institucijø struktûrø, kiekvienos ið jø teisinæ padëtá, 
taip pat jø tarpusavio santykiø pagrindus. 

Dar nuo antikos laikø valstybës valdymo formos pirmuoju klasifika-
vimo kriterijumi laikomas valdanèiøjø skaièius (valdo vienas – monarchi-
ja, valdo tam tikra grupë – aristokratija, valdo pilieèiø visuma – demokra-
tija). Jis ið esmës neprarado savo reikðmës ir dabar. Valstybës valdymo 
formos visø pirma skiriamos pagal tai, kokiu keliu uþimamos valstybës 
vadovo pareigos – paveldëjimu ar iðrinkimu. Pagal tai valstybes galima 
skirstyti á monarchijas ir respublikas. Ástatymø leidþiamosios ir vykdomo-
sios valdþios institucijø teisinë padëtis, jø tarpusavio santykiai – kriterijai, 
pagal kuriuos monarchijas ir respublikas galima klasifikuoti á tam tikras 
grupes. 
 
 
 
1.3. Monarchija 
 

Monarchija – þodis, kuris graikø kalboje reiðkia „vienvaldystæ”. Ta-
èiau mums monarchija reiðkia ne tik vieno valdþià, bet ir paveldimà val-
dþià. Kitados monarcho valdþia buvo grindþiama dieviðka monarcho val-
dþios kilme. Istorija árodë grynai þemiðkà ðios valdþios kilmæ. 

Svarbiausia ne tai, kaip apibûdinama monarcho valdþia. Svarbiausia – 
jo ágaliojimai, ðios institucijos santykis su kitomis valstybës valdþios insti-
tucijomis. Todël mes galime kalbëti apie absoliutinæ (neribotà) ir konsti-
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tucinæ (ribotà) monarchijà. Pastaroji gali bûti skirstoma á dualistinæ ir 
parlamentinæ. 

Absoliutinë monarchija. Ði valdymo forma bûdinga vëlyvajam feoda-
lizmui. Absoliutinëje monarchijoje visa aukðèiausia valdþia priklauso 
monarchui. Jis pats leidþia ástatymus, savo nuoþiûra skiria aukðèiausius 
valstybës pareigûnus, vadovauja vykdomajai valdþiai, skiria ir atleidþia 
ministrus, vykdo aukðèiausiàjá teisingumà. Teisiðkai jo valdþia neribota. 
Absoliutinëje monarchijoje nëra tautos renkamo parlamento, monarcho 
galios nëra ribojamos teisës aktais. 

Absoliutinë monarchija, kaip minëta, feodalizmo pabaigos laikø vals-
tybës valdymo forma, tam tikru metu atlikusi ir paþangø vaidmená: ribo-
jusi feodalinëje visuomenëje vyravusià savivalæ, naikinusi politiná susi-
skaldymà, vykdþiusi merkantilizmo politikà, kuri skatino ûkio raidà. Vys-
tantis naujiems santykiams, ji greitai tapo visuomenës raidos stabdþiu ir 
demokratiniø revoliucijø epochoje buvo likviduota. 

Dabartiniame pasaulyje absoliutinë monarchija – anachronizmas. 
Teisinëje literatûroje minimi Saudo Arabijos, Omano pavyzdþiai. Ðios 
ðalys, nors turi oktrojuotas konstitucijas, nëra konstitucinës valstybës tik-
ràja prasme, nes jose neribojama monarcho valdþia. 

Konstitucinë monarchija. Konstitucinëje monarchijoje yra pripaþás-
tamas (kartais – tik ið dalies) tautos suverenitetas, ástatymus leidþia tau-
tos atstovybë – parlamentas. Jis gali kontroliuoti ir vyriausybës veiklà. 

Yra skiriamos dvi konstitucinës monarchijos: dualistinë monarchija ir 
parlamentinë monarchija. 

Dualistinë monarchija. Dualistinëje monarchijoje suverenitetas pri-
klauso tautai ir monarchui. Monarcho valdþia ið esmës apribota ástatymo 
leidþiamosios valdþios. Tai pradinë, ribota konstitucinës monarchijos 
forma, t.y. ðioje valdymo formoje jau pastebime, nors tik ið dalies pripa-
þástamà, valdþiø padalijimà, bent jau vykdomoji valdþia atskiriama nuo 
ástatymø leidþiamosios. Ástatymø leidþiamoji valdþia priklauso parlamen-
tui, o vykdomoji – monarchui, kuris pats tiesiogiai gali vadovauti vykdo-
mosios valdþios struktûroms arba skirti vyriausybæ. Teisminë valdþia yra 
monarcho þinioje, nors gali bûti ir nepriklausoma. Vyriausybë uþ savo 
veiklà atsako ne parlamentui, bet monarchui. Parlamentas vyriausybei 
gali daryti átakà tik tvirtindamas valstybës biudþetà. 

Istoriniai ðios rûðies monarchijos pavyzdþiai gali bûti: Prancûzijos 
Burbonø restauracijos laikø monarchija, kaizerinë Vokietija iki 1918 m. 
Ðiuolaikinës dualistinës monarchijos pavyzdþiais teisinëje literatûroje 
nurodomi: Jordanija, Nepalas, Kuveitas, Tailandas. 

Parlamentinë monarchija. Kita, iðties demokratiðka, konstitucinës 
monarchijos rûðis – parlamentinë monarchija. Ji susiformavo istorijos 
raidoje ne griaunant, bet pertvarkant, pritaikant senas valstybës valdþios 
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institucijas prie naujø istorinës raidos sàlygø. Ðioje valdymo formoje su-
vereni galia priklauso tautai, monarchas – tik ásteigtos valdþios instituci-
ja, vykdanti tam tikras konstitucijos nustatytas funkcijas. 

Monarchas yra valstybës vadovas, jis nedalyvauja vyriausybës veikloje. 
Sakoma, kad toks monarchas „karaliauja, bet nevaldo“. Monarchas daþ-
niausiai vykdo tik simbolines funkcijas. Ástatymus priima parlamentas, 
vyriausybæ formuoja politinës jëgos, po rinkimø sudaranèios parlamenti-
næ daugumà. Taigi esminis parlamentinës monarchijos poþymis – vyriau-
sybës politinë atsakomybë parlamentui uþ savo veiklà. Þinoma, kad kiek-
vienoje ðalyje parlamentinë monarchija turi savo specifiniø bruoþø. 

Ðiuolaikiniø parlamentiniø monarchijø pavyzdþiai: Didþioji Britanija, 
Ðvedija, Olandija, Belgija, Danija, Norvegija, Ispanija ir kitos ðalys. 
 
 
 
1.4. Respublika 
 
 
1.4.1. Sąvoka 
 

Respublika (lot. res publica – vieðas reikalas) – tai valstybë, kurioje 
suverenitetas priklauso tautai. Joje visos aukðèiausiosios valstybës val-
dþios institucijos tiesiogiai ar netiesiogiai ágaliojimus veikti gauna ið pilie-
èiø ir yra pilieèiams atsakingos. Ði valdymo forma yra susijusi su demok-
ratiniu politiniu reþimu. Kitaip respublika bus tik valstybës pavadinimas, 
bet ne teisinë politinë realybë. Valstybës vadovas (prezidentas ar kolegia-
li institucija) respublikoje renkamas tautos ar jos iðrinktos institucijos. 

Respublikoje negali bûti valstybës valdþios institucijø, kurios galëtø 
vykdyti valdþià paèios savaime. Visos valstybës valdþios institucijos for-
maliais atsakomybës ryðiais yra susietos su tauta, t.y. aksioma laikoma 
nuostata, kad valdþios ðaltinis yra tik tauta. Valstybæ ir asmená sieja poli-
tinis–teisinis pilietybës ryðys, lemiantis asmens teisæ dalyvauti politiniame 
gyvenime. 

Ástatymus respublikoje priima tautos iðrinkta atstovybë – parlamentas 
(atstovaujamoji ástatymø leidimo institucija), taip pat ir pilieèiai tiesiogiai 
balsuodami. Pagal tai teisinëje literatûroje skiriamos dvi respublikø rûðys: 

1) reprezentacinë (atstovaujamoji) respublika; 
2) tiesioginës demokratijos respublika. 
Reprezentacinëje respublikoje tauta savo valià iðreiðkia iðrinkdama 

tautos atstovus á parlamentà. Ðie atstovai (arba reprezentantai) savo ága-
liojimø laikotarpiu atstovauja tautai. Parlamentas ástatymais reguliuoja 
svarbiausius visuomeninius santykius. Ðioje respublikos rûðyje rinkimais 
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ir reiðkiasi atsakomybës santykiai tarp suvereno-tautos ir valstybës val-
dþios. Aukðèiausiosios valstybës valdþios institucijos tiesiogiai ar netiesio-
giai yra renkamos pilieèiø, kitas valstybës institucijas formuoja ar skiria 
iðrinktos institucijos. 

Tiesioginës demokratijos respublika yra valstybë, kurioje ástatymus 
priima patys pilieèiai. Paþymëtina, kad tiesiogines demokratijos formas 
naudoja ir reprezentacinës respublikos. Antai referendumai yra numatyti 
daugelio pasaulio ðaliø konstitucijose. 

Tiesioginës demokratijos pirmasis teoretikas ir propaguotojas buvo 
XVIII a. prancûzø mokslininkas Jean-Jacques Rousseau. Tiesioginë de-
mokratija grindþiama tautos suvereniteto nedalumu ir neperleidþiamu-
mu. Visà valstybinæ valdþià tauta vykdo tiesiogiai pati, o ne per ávairias 
atstovaujamàsias ástaigas. Tiesa, praktiðkai tokia tiesioginës demokratijos 
respublika niekada nebuvo sukurta. Tokia respublika – tik teorinë konst-
rukcija. Gal tik Ðveicarijos konstitucinëje praktikoje galima kalbëti apie 
ryðkiausià tiesioginio valdymo poþymiø pasireiðkimà. Þinomi ávairûs tie-
sioginës demokratijos institutai. Tai ir tautos ástatymø leidybos iniciatyva, 
referendumai, plebiscitai, tautos veto teisë ir kt. 

Labiausiai paplitusi ðiuolaikiniø valstybiø valdymo forma – reprezen-
tacinë respublika. Joje tauta – suverenas tiesiogiai ar netiesiogiai iðrenka 
savo atstovus, kurie ágyvendina valstybinæ valdþià, formuoja kitas valsty-
bës valdþios institucijas. Þinoma, negalima teigti, kad reprezentacinëje 
respublikoje netaikomi tiesioginës demokratijos institutai. Jau minëjome, 
kad referendumai, tautos ástatymø leidybos iniciatyva, peticijø teisë – ðios 
ir kitos tiesioginës demokratijos formos – daþnai naudojamos demokrati-
niø reprezentaciniø valstybiø, kuriø valdymo forma yra respublika. To-
liau nagrinësime bûtent tokià respublikà. 

Teisinëje literatûroje skiriamos ðios respublikø rûðys:  
1) parlamentinë respublika (jai bûdinga vyriausybës politinë atsako-

mybë parlamentui),  
2) prezidentinë respublika (jai bûdinga vykdomosios valdþios politi-

nës atsakomybës parlamentui nebuvimas, taip pat grieþtas valdþiø 
atskyrimas),  

3) pusiau prezidentinë (arba miðrioji) respublika, kurioje derinami 
dviejø pirmøjø modeliø poþymiai. 

Kaip matyti ið tokio labai pavirðutiniðko respublikos valdymo formos 
apibûdinimo, svarbiausiu kriterijumi, skiriant valdymo formos rûðá, reikë-
tø laikyti Vyriausybës politinës atsakomybës parlamentui buvimà ar ne-
buvimà (parlamentinëje respublikoje vyriausybë politiðkai atsakinga pa-
rlamentui, prezidentinëje – neatsakinga, o pusiau prezidentinëje – susiju-
si atsakomybës ryðiais ir su prezidentu, ir su parlamentu). Taèiau kaip 
rodo pasaulio valstybiø, kuriose átvirtinta respublikinë valdymo forma, 
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valdþios organizavimo ávairovë, vieno, nors ir labai svarbaus, kriterijaus 
nepakanka norint atskleisti respublikinio valdymo tipà. Kitaip neretai 
gautume gana iðkreiptà vaizdà. Todël ðiuose tyrimuose paprastai naudo-
jamasi keliø tarpusavyje susijusiø kriterijø sistema. Be vyriausybës politi-
nës atsakomybës kriterijaus, teisinëje literatûroje pasitelkiami ir kiti kri-
terijai: Respublikos Prezidento iðrinkimo bûdas, ministro pirmininko 
pareigø buvimas ar nebuvimas, Respublikos Prezidento teisë skelbti 
prieðlaikinius parlamento rinkimus ir kt. 
 
1.4.2. Prezidentinė respublika 

 
Prezidentine respublika laikoma valstybë, kurios vadovà – prezidentà 

– visuotiniais tiesioginiais ar netiesioginiais rinkimais renka tauta. Ðis 
pareigûnas vykdo ir valstybës, ir vyriausybës vadovo funkcijas.  

Ðiai valdymo formai bûdinga tai, kad vyriausybæ formuoja preziden-
tas, ir tokia vyriausybë nëra politiðkai atsakinga parlamentui. Kita vertus, 
prezidentas neturi teisës paleisti parlamento ir skelbti pirmalaikiø parla-
mento rinkimø1. Formalus skiriamasis prezidentinës respublikos bruoþas 
– ministro pirmininko pareigø nebuvimas. 

Ði valdymo forma ðiek tiek panaði á dualistinæ monarchijà. Tai galima 
istoriðkai paaiðkinti, nes kai ði valdymo forma buvo kuriama JAV, pavyz-
dys jai buvo tuometinë Didþiosios Britanijos monarchija. Þinoma, ði for-
ma ið esmës skiriasi nuo monarchijos. Visø pirma ðios valdymo formos 
valstybëse yra nuosekliai ágyvendintas valdþiø padalijimo principas. Val-
dþiø santykiams bûdinga pusiausvyra ir tarpusavio kontrolë. Ðiose res-
publikose ir ástatymø leidþiamoji, ir vykdomoji valdþia veiklos mandatà 
tiesiogiai gauna ið tautos. Vykdomosios valdþios vadovas yra tautos ren-
kamas prezidentas, kuris vyriausybës vadovo funkcijas derina su valstybës 
vadovo funkcijomis. Vyriausybës kaip kolegialios institucijos paprastai 
nëra, kiekvienas ministras atsakingas prezidentui. Teisëjus ir aukðèiau-
siuosius vykdomosios valdþios pareigûnus skiria prezidentas (paprastai 
gavæs aukðtesniøjø parlamento rûmø sutikimà). Juos skiriant, lemia ne 
tiek kandidatø politinës nuostatos, kiek kompetencija ir asmeninës savy-
bës. Prezidentas gali savarankiðkai keisti ministrus ir kitus jo paskirtus 
vykdomosios valdþios pareigûnus. Galioja taisyklë: prezidentas negali 
dirbti su tais, kurie nemoka, negali ar nenori dirbti kartu. 

                                            
1 Þinomo politologo G. Sartorio nuomone valstybës valdymo modelis laikytinas prezi-

dentiniu, kai „valstybës vadovas (prezidentas) (i) iðrenkamas visuotiniuose rinkimuose, (ii) 
jo arba jos ið anksto nustatytos kadencijos metu negali atleisti parlamentas ir (iii) pirminin-
kauja ar kitaip vadovauja vyriausybëms, kurias pats arba pati skiria” (þr. Sartori G. Lygina-
moji konstitucinë inþinerija: struktûrø, paskatø ir rezultatø tyrimas / Vertë E. Kûris. Kaunas, 
Poligrafija ir informatika, 2001. P. 94). 



VIII skyrius 532 

 

Kaip minëta, svarbiausias ðios valdymo formos poþymis – vykdomoji 
valdþia nëra atsakinga parlamentui uþ vykdomà politikà. Parlamentas 
negali pakeisti jos pareigûnø, jeigu jie nepaþeidë ástatymo. Todël prezi-
dentinëse respublikose kartais susidaro tokia situacija, kai prezidentas 
yra vienos politinës jëgos atstovas, o parlamente dominuoja kita politinë 
partija. Jie priversti bendradarbiauti, nes viena valdþia negali pakeisti 
kitos.  

Uþtikrinant valdþiø pusiausvyrà, svarbu „stabdžių ir atsvarų” sistema. 
Siekdamas jà uþtikrinti, respublikos prezidentas gali stabdyti parlamento 
veiklà ástatymø leidybos srityje naudodamasis atidedamojo veto teise, 
kuriai áveikti paprastai reikia kvalifikuotos balsø daugumos parlamente 
(ar abiejuose parlamento rûmuose). Kita vertus, parlamento aukðtesnieji 
rûmai gali átakoti aukðèiausiøjø pareigûnø skyrimà pritardami ar nepri-
tardami siûlomiems kandidatams. Svarbus vaidmuo tenka teisminei val-
dþiai. Ji turi uþtikrinti, kad nebûtø nei ástatymø leidþiamosios, nei vyk-
domosios valdþios piktnaudþiavimo. 

Teisinëje ir politinëje literatûroje tipiðkiausiu prezidentinës respubli-
kos pavyzdþiu laikomos Jungtinës Amerikos Valstijos: valstybës valdþios 
institucijø sistema átvirtinta 1787 m. priimtoje Konstitucijoje; valstybës 
aukðèiausiøjø valdþios institucijø sistema grindþiama „stabdþiø ir atsvarø 
sistema“; pagal jà Prezidentui, Kongresui ir Aukðèiausiajam Teismui su-
teikiami ágaliojimai, kurie leidþia daryti átakà vienas kitam. 

JAV Prezidentas renkamas visuotiniais netiesioginiais rinkimais. Ne-
pasibaigus kadencijai, JAV Prezidento ágaliojimai gali nutrûkti tik dviem 
atvejais: pripaþinus kaltu impièmento (apkaltos) procedûros tvarka ar 
Prezidentui atsistatydinus. Prezidentas yra vykdomosios valdþios vadovas, 
jis formuoja Kabinetà (Vyriausybæ) Senatui dalyvaujant tik nominaliai. 
Kabinetui vadovauja Prezidentas. Kabinetas nëra politiðkai atsakingas 
Kongresui. Prezidentas neturi teisës skelbti pirmalaikiø Kongreso rinki-
mø. Prezidentas santykiuose su Kongresu gali pasinaudoti veto teise, taip 
pat turi teisæ kreiptis á Kongresà. Kongresas – ástatymø leidþiamoji insti-
tucija. Kaip poveikio priemonæ vykdomajai valdþiai kontroliuoti jis gali 
naudotis savo teisëmis finansø srityje, taip pat atlikdamas tyrimus ir ap-
klausas komitetuose ir t.t. 

Aukðèiausia teisminë instancija – JAV Aukðèiausiasis Teismas, kurio 
teisëjus iki gyvos galvos, Senatui sutikus, skiria Prezidentas. Aukðèiausio-
jo Teismo kompetencijai bûdinga tai, kad jis vykdo ástatymø ir kitø teisës 
aktø konstitucingumo kontrolæ. Tai svarbi valstybës valdþios institucijø 
pusiausvyros garantija. Prezidentinës ir parlamentinës valdymo formø 
tyrinëtojas Juanas J. Linzas yra nurodæs problemiðkiausius ðio valstybës 
valdymo modelio taðkus, „bûtent, prezidento ir Kongreso mandatø dua-
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lizmà, prezidentinio valdymo sistemos nelankstumà ir politiniø partijø 
atsakomybës nebuvimà”1. 

Be JAV, prezidentiniø respublikø pavyzdþiais galëtø bûti: Meksika, 
Brazilija, Argentina, Peru, Kolumbija, Venesuela ir kitos valstybës. 

Su prezidentine respublika teisinëje literatûroje siejama jos kraðtutinë 
forma – superprezidentinë respublika. Ðiai valdymo formai bûdinga tai, 
kad ðalies valdþios institucijø sistemoje prezidento institucija ið esmës 
sprendþia visus svarbiausius valstybës gyvenimo klausimus; neretai prezi-
dento asmuo yra garbinamas, jo valdþia grindþiama ideologiniais ar reli-
giniais postulatais. Superprezidentinës respublikos pavyzdþiai galëtø bûti 
A. Stroessnerio laikø Paragvajus (1954–1989 m.), F. Marcoso laikø Fili-
pinai (1965–1986 m.) ar Suharto laikø Indonezija (1967–1998 m.). 
 
 
1.4.3. Parlamentinė respublika 
 

Parlamentinë respublika – viena ið respublikinës valstybës valdymo 
formos rûðiø. Jà apibûdinant, pabrëþiamas parlamento kaip atstovauja-
mosios ir ástatymø leidþiamosios valdþios institucijos vaidmuo ágyvendi-
nant valstybës valdþià ir formuojant kitas valstybës valdþios institucijas. 

Pagrindinis parlamentinës respublikos poþymis – vyriausybës politinë 
atsakomybë parlamentui. Tai solidari atsakomybë. Pareiðkus nepasitikë-
jimà vyriausybës vadovui ar vyriausybei, ji privalo atsistatydinti. Taip pat 
vyriausybë, kuriai pareikðtas nepasitikëjimas, gali siûlyti respublikos pre-
zidentui surengti prieðlaikinius parlamento rinkimus. Ðioje valstybëje 
respublikos prezidentas yra tik valstybës, bet ne vyriausybës vadovas. Po-
litiniu poþiûriu tai reiðkia, kad vyriausybæ ið esmës formuoja parlamento 
rinkimus laimëjusi partija ar partijø koalicija. 

Parlamentinës respublikos prezidentà daþniausiai renka parlamentas 
(Vengrija, Èekija, Turkija, Libanas ir kt.) ar speciali kolegija, kurioje pa-
rlamento nariai sudaro svarbià dalá (VFR, Italija). Tiesa, yra parlamenti-
niø respublikø (literatûroje daþniausiai pateikiamas Bulgarijos pavyzdys, 
nes Bulgarijos Respublikos Konstitucijos 1 str. 1 d. átvirtinta, kad Bulgari-
ja yra parlamentinio valdymo respublika), kuriose prezidentà tiesiogiai 
renka tauta, nors jo ágaliojimai riboti, ir vykdomàjà valdþià realiai ágyven-
dina vyriausybë. Taèiau tokia prezidento rinkimø tvarka – tik iðimtis. 

Parlamentinei respublikai bûdinga tai, kad prezidentas formuoda-
masvyriausybæ veikia kaip valstybës vadovas, kuris, nors ir turëdamas tam 

                                            
1 Linz J. J. Conséquences politiques et sociales du choix entre un régime presidentiel et 

un régime parlamentaire // Le processus constitutionnel, instrument pour la transition 
démocratique. Strasbourg, Les éditions du Conseil de l’Europe, 1994. P. 76. 
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tikrø politiniø galimybiø, visø pirma siekia, kad bûtø suformuota parla-
mento daugumos pasitikëjimà turinti vyriausybë. 

Nagrinëjant parlamentinës respublikos vadovo teisiná statusà, paþy-
mëtina, kad prezidentui neretai priklauso svarbûs ágaliojimai, nors prak-
tikoje jais nesinaudojama. Paprastai daugelis prezidento veiksmø, taip 
pat pirmalaikiø parlamento rinkimø skelbimas, yra ágyvendinami tik vy-
riausybei sutikus. Prezidento priimami aktai paprastai ásigalioja tik pasi-
raðius ministrui pirmininkui ar atitinkamam ministrui (kontrasignacija), 
kuriem ir tenka atsakomybë uþ tà aktà. 

Paþymëtina, kad parlamentinëje respublikoje aukðèiausiøjø valstybës 
valdþios institucijø teisinë ir faktinë padëtis neretai gana skiriasi. Antai 
nors ir pabrëþiama parlamento reikðmë, bet jo veiklà faktiðkai neretai 
kontroliuoja vyriausybë, nors pastaroji politiðkai atsakinga parlamentui, 
taèiau vyriausybës rankose – pirmalaikiø parlamento rinkimø paskelbimo 
galimybë; nors prezidentui suteikti svarbûs ágaliojimai, taèiau faktiðkai 
juos ágyvendina vyriausybë ir t.t. 

Negalima nepaminëti ir kai kuriø parlamentinës valdymo formos pri-
valumø, ypaè jà lyginant su prezidentine respublika. Daugelis autoriø 
paþymi, kad parlamentinë respublika dël savo organizacinio modelio 
ypaè sumaþina galimybæ kilti vykdomosios ir ástatymø leidþiamosios val-
dþios prieðprieðai. Sakykime, jei partija laimëjo parlamento rinkimus ir 
turi absoliuèià balsø daugumà, ji gali sudaryti vyriausybæ, iðrinkti jos re-
miamà prezidentà. Tai didina valstybës valdþios institucijø sistemos funk-
cionavimo stabilumà. Þinoma, be privalumø turime prisiminti ir sistemos 
trûkumus: në vienai partijai neturint tvirtos daugumos parlamente, gali 
bûti suformuota koalicinë vyriausybë, kuriai, atsiþvelgiant á kai kurioms 
ðalims bûdingà parlamentiniø blokø nepastovumà, nuolat teks rûpintis 
pasitikëjimo iðsaugojimu. Tokia vyriausybë nuolat laviruos, vengs ryþtin-
gø, galinèiø suskaldyti trapià koalicijà, veiksmø. Antai Italijos, kuri lai-
koma kone klasikine parlamentine respublika, istorijoje per pusæ am-
þiaus po Antrojo pasaulinio karo pasikeitë daugiau kaip pusðimtis vyriau-
sybiø. Be to, koalicinëje vyriausybëje ir parlamentinëje daugumoje nere-
tai sudëtinga derinti kartais gana prieðtaringus interesus; tokie derinimai 
gali uþsitæsti ir dël to vykdomoji valdþia gali bûti neveikli. 

Siekiant uþkirsti kelià daþnai vyriausybiø kaitai, siekiama „racionali-
zuoti“ parlamentinæ valdymo formà. Tuo tikslu gali bûti numatytas vadi-
namasis „konstruktyvus“ nepasitikëjimo votumas (VFR, Vengrija, Bulga-
rija ir kt.). Jam bûdinga tai, kad nepasitikëjimà galima pareikðti vyriausy-
bës vadovui su sàlyga, jei bus nurodytas naujas vyriausybës vadovas. Kitos 
vyriausybës stabilumo uþtikrinimo priemonës: nepasitikëjimo vyriausybe 
klausimà gali siûlyti svarstyti tik gana didelë parlamento deputatø grupë; 
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atmetus nepasitikëjimo votumà, kità kartà ðá klausimà galima kelti tik po 
tam tikro laiko ir t.t. 

Parlamentiniø respublikø pavyzdþiai: VFR, Italija, Vengrija, Bulgari-
ja, Èekija, Estija, Latvija, Turkija, Libanas ir kt. 

Italija, kaip jau minëjome, laikoma klasikine parlamentine respublika. 
Aukðèiausiøjø valstybës valdþios institucijø sistemoje iðskirtinë vieta ten-
ka ðalies parlamentui, kurá sudaro Deputatø rûmai ir Senatas. Italijos 
Prezidentà renka ypatinga kolegija, kurià sudaro 1) visi parlamento na-
riai (Deputatø rûmai ir Senatas); 2) srièiø atstovai, kuriuos renka srièiø 
tarybos. Todël prezidentà renkanèià kolegijà sudaro 945 parlamento na-
riai (neskaitant senatoriø iki gyvos galvos) ir 58 srièiø atstovai. Matome 
aiðkø parlamento dominavimà ir ðioje srityje. Italijos Prezidentas yra ir 
valstybës vadovas, jis uþtikrina ðalies vienybæ. Joks Prezidento aktas ne-
galioja, jei jo nekontrasignuoja (nepasiraðo) pasiûlæs aktà ministras, kuris 
uþ já ir yra atsakingas. Prezidentas, atsiþvelgdamas á politiniø jëgø santyká 
abiejuose parlamento rûmuose, skiria Ministrø tarybos pirmininkà ir jo 
siûlymu ministrus. Vyriausybës veiklai reikia abiejø parlamento rûmø 
pasitikëjimo. Kiekvieni parlamento rûmai gali pareikðti vyriausybei nepa-
sitikëjimà, ir tada vyriausybë privalo atsistatydinti. 
 

1.4.4. Pusiau prezidentinė respublika 
 

Pusiau prezidentinio valdymo (tiksliau „pusiau prezidentinio“ reþi-
mo) sàvoka pirmà kartà pavartota 1970 m. iðleistame Maurice’o Duver-
ger vadovëlyje „Politiniai institutai ir konstitucinë teisë“1. Maurice’o Du-
verger nuomone, pusiau prezidentinis reþimas yra parlamentinio ir pre-
zidentinio modeliø sintezë. Taèiau tai sui generis reþimas, egzistuojantis 
kaip tik tarp parlamentinës ir prezidentinës sistemø. 

1986 m. pasirodþiusiame straipsnyje „Pusiau prezidentinio reþimo sà-
voka“ M. Duverger raðë, kad „sàvoka „pusiau prezidentinis reþimas“ þy-
mimos Vakarø demokratijos institucijos, kurios jungia ðiuos du elemen-
tus: pirma, Respublikos Prezidentà, renkamà visuotiniais rinkimais ir 
turintá reikðmingø ágaliojimø; antra, Ministrà pirmininkà ir Vyriausybæ, 
kurie atsakingi deputatams. Septynios ðalys atitinka ar atitiko ðiuos krite-
rijus: Veimaro respublika (1919–1933 m.), Suomija nuo 1919 m., Austrija 

                                            
1 Duverger M. Institutions politiques et droit constitutionnel. 11e éd. Paris, PUF, 1970. P. 

277–281. Paþymëtina, kad sàvoka „pusiau prezidentinis reþimas“, tiesa, kitokia prasme, 
pirmàsyk pavartota dar 1959 m. Taip vadinosi Huberto Beuve–Méry straipsnis, iðspausdin-
tas 1959 m. sausio 8 d. „Monde” laikraðtyje. Teisinëje literatûroje daþniausiai cituojamas ne 
M. Duverger vadovëlis, bet anglø kalba iðspausdintas straipsnis apie pusiau prezidentiná 
reþimà (þr.: Duverger M. A New Political System Model: Semi–Prezidentiel Government // 
European Journal of Political Research. 1980. No. (8)2. P. 165–187. 
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nuo 1929 m., Airija nuo 1937 m., Islandija nuo 1945 m., Prancûzija nuo 
1962 m., Portugalija nuo 1976 m.”.1 Nagrinëjant ðá valdymo modelá, svar-
bu tirti ne tik teisiná reguliavimà, bet ir jo ágyvendinimo praktikà. 

Pasak M. Duverger, ðiø ðaliø aukðèiausiøjø valstybës valdþios instituci-
jø sistemos yra ið dalies prezidentinës, ið dalies parlamentinës. Taèiau 
bûtø netikslu vadinti toká valdymà „pusiau parlamentiniu“, nes parlamen-
tinis valdymas grindþiamas tautos balsavimu parlamento rinkimuose. 
Toks balsavimas – ir parlamento, ir jo sudarytos Vyriausybës legitimumo 
pagrindas. Tuo tarpu prezidentinis valdymas grindþiamas tautos valia, 
iðreikðta ir renkant parlamentà, ir renkant prezidentà; ðie rinkimai ir yra 
abiejø institucijø legitimumo pagrindas. Kadangi pusiau prezidentinio 
valdymo sistema grindþiama visuotiniais prezidento ir parlamento rinki-
mais, sàvoka „pusiau prezidentinis“ reþimas yra kur kas tikslesnë. Teisi-
nëje literatûroje taip pat kartais vartojama ir „miðrios“, ir „pusiau prezi-
dentinës (miðrios)“ respublikos sàvokos. 

Taigi nagrinëjant ðá valdymo formos modelá, pabrëþiama, kad jam bû-
dinga ir parlamentinës, ir prezidentinës respublikos bruoþai. Tai valdymo 
forma, esanti „kryþkelëje tarp prezidentiniø ir parlamentiniø sistemø”2, 
t.y. forma, turinti abiejø minëtø sistemø bruoþø. Tiesa, konkreèioje vals-
tybëje ðiø bruoþø derinys gali bûti labai nevienodas. 

Atrodytø, pusiau prezidentine respublika galima laikyti valstybæ, ku-
rioje respublikos prezidentà (kuriam priklauso svarbûs ágaliojimai) renka 
tauta (visuotiniuose tiesioginiuose ar netiesioginiuose rinkimuose); ðioje 
valstybëje, formuojant vyriausybæ, dalyvauja ir prezidentas, ir parlamen-
tas (tiesa, dalyvavimas ne visada vienodas); ministrui pirmininkui tenka 
savarankiðkas vaidmuo, vyriausybë privalo turëti parlamento pasitikëji-
mà. Be to, vyriausybë atsakinga ne tik parlamentui, bet ir prezidentui 
(prezidentas gali savarankiðkai atleisti vyriausybæ, o parlamentas gali pa-
reikðti vyriausybei nepasitikëjimà). Jau minëjome, kad skiriant ávairius 
respublikos modelius, pagrindiniu skyrimo kriterijumi laikoma vyriausy-
bës politinë atsakomybë. Prezidentinei respublikai bûdinga, kad vyriau-
sybë atsakinga prezidentui, o parlamentinëje respublikoje – parlamentui. 
Pusiau prezidentinëje respublikoje vyriausybë susieta atsakomybës ryðiais 
ir su parlamentu, ir su prezidentu. Tautos renkamas prezidentas, turintis 
reikðmingø ágaliojimø – ne maþiau svarbus ðiam modeliui bûdingas ypa-
tumas. 

Teisinëje literatûroje pusiau prezidentinës respublikos etalonu laiko-
ma Prancûzijos V Respublikos valdymo forma. Aukðèiausiøjø valstybës 
valdþios institucijø sistemoje prezidentui, kurá nuo 1962 m. tiesiogiai ren-

                                            
1 Duverger M. Le concept de régime semi–présidentiel // Les régimes semi– présidentiels 

(sous la direction de Maurice Duverger). Paris, PUF, 1986. P. 7. 
2 Sartori G. Op. cit. P. 126. 
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ka tauta, priklauso iðties svarbûs ágaliojimai. Prezidentas formuoja vy-
riausybæ, kuri yra jam atsakinga. Taip pat vyriausybë turi turëti þemutiniø 
parlamento rûmø – Nacionalinio susirinkimo – pasitikëjimà. Tai bûdinga 
ir parlamentinei respublikai. Respublikos prezidentas turi teisæ skelbti 
prieðlaikinius Nacionalinio susirinkimo rinkimus.  

Ði valdymo forma itin efektyvi, kai vyriausybë, turinti Nacionalinio su-
sirinkimo pasitikëjimà, ir prezidentas yra vienos politinës orientacijos. 
Kitais atvejais tarp Respublikos prezidento ir Vyriausybës bei Parlamen-
to þemutiniø rûmø (Nacionalinio susirinkimo) gali kilti konfliktø, kuriuos 
iðspræsti dël specifinio ðiø institucijø ryðio ne visada yra paprasta. Todël 
politinës jëgos turi ieðkoti politinio „sugyvenimo“ priemoniø, kompromi-
sø. Kitaip Respublikos Prezidentui reiktø atsisakyti savarankiðkos politi-
kos, pasilikti Vyriausybës bei Parlamento daugumos ðeðëly ar galvoti apie 
prieðlaikinius parlamento rinkimus. 

Kai kuriose ðalyse prezidentas, tiesiogiai renkamas tautos, turi pakan-
kamø teisiniø ágaliojimø átakoti politinius procesus, taèiau praktiðkai jais 
menkai naudojasi (vadinamieji „uþmigæ” ágaliojimai). Praktiðkai tø ðaliø 
valdymo sistema funkcionuoja ne kaip pusiau prezidentinë, bet kaip ið 
esmës parlamentinë (Austrijos, Islandijos ar Airijos aukðèiausiøjø valsty-
bës valdþios institucijø praktika). 
 
 

1.5. Lietuvos valstybës valdymo forma 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 str. átvirtinta: „Lietuvos valstybë 
yra nepriklausoma demokratinë respublika”. Ðia nuostata trims konstitu-
cinëms valstybingumo kategorijoms – valstybës nepriklausomybei, de-
mokratiniam reþimui bei respublikinei valdymo formai – suteiktas di-
dþiausiø konstituciniø vertybiø statusas. Tai patvirtina ir Konstitucijos 
148 str. 1 d. norma, numatanti, kad Konstitucijos 1 str. nuostata „Lietu-
vos valstybë yra nepriklausoma demokratinë respublika” gali bûti pakeis-
ta tik referendumu, jeigu uþ tai pasisakytø ne maþiau kaip 3/4 Lietuvos 
pilieèiø, turinèiø rinkimø teisæ. Ypaè sudëtinga ðiø nuostatø keitimo 
tvarka, kuri skiriasi nuo kitø Konstitucijos normø keitimo tvarkos, liudija 
ypatingà ðiø kategorijø vertës suvokimà, norà jas kuo labiau apsaugoti. 

Taigi ið Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 str. normos akivaizdu, 
kad suverenas – Tauta – pasirinko respublikinæ valstybës valdymo bûdà. 
Tai atitinka modernios XX a. Lietuvos valstybës tradicijà. Iðskyrus Lietu-
vos Tarybos manevrus 1918 m. kvieèiant Lietuvos karaliumi Viurtember-
go kunigaikðtá Wilhelmà von Urachà, rimtesniø pastangø átvirtinti Lietu-
voje monarchijà nebuvo. Pagaliau ir ðis istorinis epizodas rodo ne tiek 
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tam tikrà, labai motyvuotà, nusistatymà, kiek siekimà to meto sàlygomis 
ieðkoti bûdø, kaip átvirtinti valstybës nepriklausomybæ. Taèiau jau 1918 
m. vasario 16–osios akte buvo átvirtinta, jog valstybës pamatø nustatymas 
priklauso Steigiamajam Seimui. Tarpukario Lietuvos valstybës valdymo 
forma buvo respublika. Respublikinë tradicija ásitvirtino ir dar kartà at-
kûrusios nepriklausomybæ Tautos sàmonëje. Todël 1992 m. rengiant ir 
priimant Konstitucijà, monarchijos átvirtinimo siûlymai paprasèiausiai 
bûtø atrodæ kurioziðki. 

Kiek sudëtingesnis kitas klausimas – kokia respublikos forma átvirtin-
ta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje? Kaip Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje átvirtintas modelis funkcionuoja praktiðkai? 

Prisiminkime, kad rengiant 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituci-
jà, daugiausia ginèytasi bûtent dël valstybës valdymo formos, arba tiks-
liau, – dël Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybës teisinës padë-
ties, jø galiojimø ir tarpusavio santykiø. Be uþsienio praktikos ir teisinës 
minties, ðiuose ginèuose prisiminti ir tarpukario Lietuvos valstybës val-
dymo formos pokyèiai (nuo 1922 m. Konstitucijoje átvirtinto parlamenti-
nës respublikos modelio iki 1938 m. Konstitucijoje átvirtinto prezidenti-
nio valdymo), ne kartà pabrëþtas reliktinis 1990 m. Laikinojo pagrindinio 
ástatymo nustatytas valstybës valdþios institucijø sistemos pobûdis (ðiuo 
ástatymu nepavyko átvirtinti valdþiø padalijimu pagrástos valstybës val-
dþios institucijø sistemos, svarbiausios valstybës valdþios institucijos 
vaidmuo teko Lietuvos Respublikos Aukðèiausiajai Tarybai – Atkuriama-
jam Seimui). Politiniø ginèø centre 1992 m., be jokios abejonës, buvo 
Respublikos Prezidento institucija. Vieni pasisakë uþ „stiprø“ prezidentà, 
kiti, privengdami vienasmenës institucijos galimo ásivyravimo ir prisimin-
dami tarpukario lietuviðkàjà praeitá, pasisakë uþ „nuosaikiø“ ðios institu-
cijos ágaliojimø konstituciná átvirtinimà. 

Kaip minëjome, 1992 m. Lietuvos Respublika atspindi Konstitucijos 
priëmimo iðvakarëse pasirinktà politiniø jëgø kompromisà. Kaip ðá kom-
promisà ávertino teisës ir politikos mokslø atstovai?  

„<···> Lietuvos Respublikos Konstitucija pasiekë labai daug – buvo 
rastos kompromisinës formuluotës, neleidþianèios Lietuvos valstybës 
formos priskirti nei grieþtai prezidentiniam, nei grynai parlamentiniam 
tipui. Nors ðiuo atveju buvo akivaizdûs neatitikimai „klasikiniam“ Pran-
cûzijos „pusiau prezidentiniam“ modeliui, bûtent toks pavadinimas la-
biausiai prigijo apibûdinant Lietuvos valstybës valdymo bûdà”1. „Tuo 
tarpu Lietuvos prezidento institucija buvo ið tiesø kompromisinë. <···> 
1992 m. Konstitucijà parëmë ir tos politinës jëgos, kurios siekë parlamen-

                                            
1 Kūris E. Politiniø klausimø jurisprudencija ir Konstitucinio Teismo obiter dicta: Lietu-

vos Respublikos Prezidento institucija pagal Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. 
nutarimà // Politologija. 1998. Nr. 1(11). P. 41. 
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tinës konstitucijos, ir tos, kurios pasisakë uþ stiprius prezidento ágalioji-
mus (galbût pastarosios pusiau prezidentinæ rëmë kaip tik todël, kad pre-
zidento galias ðiame modelyje ámanoma sustiprinti vien politinëmis prie-
monëmis)”1. Ðiam teiginiui artimi ir tokie vertinimai: „Pirmiausia, nekyla 
jokiø abejoniø, kad Lietuvos konstitucinë sàranga yra pusiau prezidenti-
në“2, „Atrodo, kad Lietuvos valdymo sistema, turëdama nemaþai pana-
ðumø su prancûziðkàja ir airiðkàja, visgi bus iðskirtinë ir neturinti itin 
daug analogø tarp kitø „pusiau prezidentiniø“ valstybiø3“. 

Su Lietuvos valstybës valdymo formos klausimu susidûrë ir Konstitu-
cinis Teismas nagrinëdamas, ar Seimo 1996 m. gruodþio 10 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës programos“ atitinka Konstituci-
jà. Konstitucinis Teismas 1998 m. sausio 10 d. nutarime konstatavo, kad 
pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytà valdþios institucijø 
kompetencijà Lietuvos valstybës valdymo modelis priskirtinas parlamen-
tinës respublikos valdymo formai. Taip pat pabrëþta, kad mûsø valstybës 
valdymo formai bûdinga ir kai kurie vadinamosios miðriosios (pusiau 
prezidentinës) valdymo formos ypatumai. Tai atsispindi Seimo, valstybës 
vadovo – Respublikos Prezidento, Vyriausybës ágaliojimuose bei jø tar-
pusavio santykiø teisinëje konstrukcijoje. Lietuvos konstitucinëje siste-
moje yra átvirtintas Vyriausybës atsakingumo principas, lemiantis tam 
tikrà Vyriausybës sudarymo bûdà. 

Taigi pagal Konstitucinio Teismo nutarimà Lietuvos valstybës valdy-
mo forma priskirtina parlamentinës respublikos valdymo formai, darant 
iðlygà, kad ji turi bûdingø ir pusiau prezidentinës valdymo formos bruo-
þø. Dël minëto Konstitucinio Teismo nutarimo tuo laiku buvo daug dis-
kutuota.  

Lietuvos valstybës valdymo forma ávardijama kaip pusiau prezidentinë 
ar parlamentinë (su pusiau prezidentinës elementais). Norint patikrinti 
ðiø formø apibûdinimà, reikia vadovautis vieno ar kito modelio identifi-
kavimo kriterijais. 

Pirmiausia panagrinëkime Lietuvos valstybës valdymo bûdà pagal pu-
siau prezidentinei respublikai apibrëþti naudojamus kriterijus. 

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 78 str. 2 d. Respublikos 
Prezidentà renka Lietuvos pilieèiai penkeriems metams, remdamiesi vi-
suotine, lygia ir tiesiogine rinkimø teise, slaptu balsavimu. Taigi Lietuvo-

                                            
1 Pugačiauskas V. Pusiau prezidentinio institucinio modelio átaka demokratijos stabilu-

mui: Lietuvos ir Lenkijos lyginamoji analizë // Politologija. 1999. Nr. 3(15). P. 60–61. 
2 Talat–Kelpša L. Pusiau prezidentizmo link: Lietuvos institucinës reformos analizë // 

Politologija. 1996. Nr. 1 (7). P. 107. 
3 Lukošaitis A. Prezidentas Lietuvos politinëje sistemoje: vietos ir galiø paieðkos // Poli-

tologija. 1998. Nr. 2 (12). P. 45. 
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je ir valstybës vadovà, ir parlamentà tauta renka tiesiogiai, t.y. abi ðios 
institucijos remiasi tautos pasitikëjimu.  

Svarstant klausimà dël svarbiø Respublikos Prezidento ágaliojimø, 
reikia paþymëti, kad tokiais ágaliojimais daþniausiai laikoma prezidento 
veto teisë, teisë paleisti parlamentà, teisë skelbti referendumà, preziden-
to faktinio vadovavimo vyriausybei galimybës, nepaprastieji ágaliojimai ir 
pan. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijà Respublikos Prezidentas 
turi teisæ Seimo priimtà ástatymà motyvuotai gràþinti Seimui svarstyti 
pakartotinai. Respublikos Prezidento veto Seimas gali áveikti daugiau 
kaip 1/2 visø Seimo nariø balsø dauguma. Respublikos Prezidentui pri-
klauso teisë skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus, jeigu Seimas per 30 
dienø nuo pateikimo nepriëmë sprendimo dël naujos Vyriausybës pro-
gramos arba nuo Vyriausybës programos pirmojo pateikimo per 60 dienø 
du kartus ið eilës nepritarë Vyriausybës programai. Prezidentas pirmalai-
kius Seimo rinkimus gali skelbti ir Vyriausybës siûlymu, jeigu Seimas pa-
reiðkia tiesioginá nepasitikëjimà Vyriausybe (Lietuvos Respublikos Kons-
titucijos 58 str. 2 d. 1 ir 2 p.). Taigi, kaip matome, pirmalaikiai Seimo rin-
kimai numatyti tik dviem atvejais, esant tam tikroms sàlygoms, todël rei-
këtø pripaþinti tik labai ribotas ðalies vadovo galias ðioje srityje. Be to, 
paskelbdamas pirmalaikius Seimo rinkimus, Respublikos Prezidentas 
rizikuoja, nes pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 87 str. 1 d., kai 
Konstitucijos 58 str. 2 d. numatytais atvejais Respublikos Prezidentas 
skelbia pirmalaikius Seimo rinkimus, naujai iðrinktas Seimas 3/5 visø 
Seimo nariø balsø dauguma per 30 dienø nuo pirmos posëdþio dienos 
gali paskelbti pirmalaikius Respublikos Prezidento rinkimus. 

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijà Respublikos Prezidentas ne-
turi teisës skelbti referendumo; teisiniu poþiûriu jis yra valstybës vadovas 
ir nevadovauja Vyriausybei (yra savarankiðkos Ministro Pirmininko pa-
reigos). Kita vertus, neturëtume pamirðti, kad Respublikos Prezidentas 
vadovauja ðalies uþsienio politikai. Ðioje srityje jo veikla susijusi su Vy-
riausybës vykdoma uþsienio politika. Konstitucijoje pabrëþiamas Respub-
likos Prezidento prioritetas ðios vykdomosios valdþios veiklos srityje. 
Respublikos Prezidentas gali skelbti nepaprastàjà padëtá, taèiau toká jo 
sprendimà turi patvirtinti Seimas. Vadinasi, nëra taip paprasta konsta-
tuoti, ar visus nurodytus Respublikos Prezidentui priskirtus ágaliojimus 
galima besàlygiðkai laikyti svarbiais, nes kai kuriø ið jø ágyvendinimas 
daþniausiai siejamas su tam tikromis sàlygomis.  

Respublikos Prezidentas taip pat dalyvauja ir formuojant Respublikos 
Vyriausybæ. Jis, Seimui pritarus, skiria Ministrà pirmininkà, paveda jam 
sudaryti Vyriausybæ ir tvirtina jos sudëtá (Konstitucijos 84 str. 4 p.). Ta-
èiau ágyvendindamas ðià savo funkcijà, jis yra laisvas tik formaliai – Vy-
riausybei bûtinas Seimo pasitikëjimas („Nauja Vyriausybë gauna naujus 



Valstybės forma  541

 

ágaliojimus veikti, kai Seimas posëdyje dalyvaujanèiø Seimo nariø balsø 
dauguma pritaria jos programai“ – skelbiama Konstitucijos 92 str. 5 d.). 
Todël Prezidentas, nors ir turi pasirinkimo teisæ, negali ignoruoti Seimo 
daugumos. Kaip paþymëta Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. 
nutarime, Seimo ir Respublikos Prezidento ágaliojimø formuojant Vy-
riausybæ analizë leidþia teigti, kad ðiame procese Respublikos Prezidento 
veiklos svarbiausias uþdavinys – laiduoti valstybës valdþios institucijø sà-
veikà. Formuojant Vyriausybæ, jo veiksmus pirmiausia turëtø lemti pa-
reiga veikti taip, kad bûtø sudaryta veiksminga, t.y. turinti Seimo pasiti-
këjimà, Vyriausybë. Þinoma, negalima pamirðti ir politiniø veiksniø, pvz., 
kai Seime atstovaujamos jëgos iðsiskaidþiusios, Respublikos Prezidentui 
atsiranda didelës politinio manevro galimybës parenkant Ministrà pirmi-
ninkà ar ministrus. Kai Seimo dauguma yra labai aiðki ir stipri, Respubli-
kos Prezidento galimybës ne tokios jau didelës, nes jis turi galvoti apie 
galimà Seimo pasitikëjimà ar nepasitikëjimà bûsima Vyriausybe. 

Ministras pirmininkas atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir 
vadovauja jos veiklai. Ministrai, vadovaudamiesi jiems pavestoms sritims 
atsakingi Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldûs Ministrui 
pirmininkui. Vyriausybë privalo atsistatydinti, kai Seimo nariø balsø dau-
guma slaptu balsavimu pareiðkia nepasitikëjimà Vyriausybe ar Ministru 
pirmininku. Respublikos Prezidentas atleidþia Ministrà pirmininkà Sei-
mui pritarus; ministrus jis gali atleisti tik Ministro pirmininko teikimu. 
Taigi ðioje santykiø srityje Seimo galios gerokai didesnës nei ðalies vadovo. 

Kokias galima padaryti iðvadas? Akivaizdu, kad Lietuvos konstitucinis 
valdymo modelis ne visiðkai atitinka pusiau prezidentinës respublikos 
valdymo formos kriterijus, nors, kita vertus, galima áþvelgti ne vienà ðios 
valdymo formos modelio bruoþà. Turime atsiminti, kad grynu pavidalu 
joks „idealus“ modelis (net ir prisimenant Prancûzijos V Respublikos 
valdymo formà) neegzistuoja. Lieka dvi iðeitys: pirma, kaip neretai raðo-
ma politologø, teisës mokslininkø straipsniuose, – priskirti Lietuvos vals-
tybës valdymo sistemà pusiau prezidentinei valdymo formai, kuri pagal 
savo bruoþus yra priartëjusi prie parlamentinës valdymo formos (tai ypaè 
iðryðkëja Respublikos Prezidento ir Seimo, jei ðiø institucijø politinë ori-
entacija skirtinga, sambûvio ar „sugyvenimo“ metais); antra, konstatuoti, 
kad Lietuvos valdymo forma priskirtina parlamentinei respublikai, turin-
èiai pusiau prezidentinës respublikos bruoþø1 (kaip ávardyta Konstituci-
nio Teismo nutarime). Ir vienu, ir kitu atveju apibûdinamos tos paèios 

                                            
1 Ðá poþiûrá gina ir vokieèiø tyrinëtojas Andreas Hollsteinas. Jis dësto, kad apibûdinant 

Lietuvos valdymo formà, labiausiai „bûtø priimtinas sistemos apraðymas kaip parlamentinës 
su pavieniais pusiau prezidentiniais elementais” (þr.: Hollstein A. Valstybës organizacinis 
modelis Lietuvos konstitucijoje: treèiasis kelias tarp prezidentinës ir parlamentinës siste-
mos? // Politologija. 1999. Nr. 2 (14). P. 46.  
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valstybës valdþios struktûros, jø teisinë padëtis ir tarpusavio santykiai, tik 
pirmuoju daugiau akcentuojami vieni bruoþai, antruoju – kiti. Taèiau 
abiem atvejais reiðkinys yra tas pats, vertinami tie patys ágaliojimai, jø 
santykis ir sàryðis. Tik neturime pamirðti, kad abi tipologijos – santykinës.  

Taip pat reikia atsiþvelgti á dar vienà aplinkybæ. M. Duverger savo ti-
pologijas grindë ne tik teisës normomis, bet ir valdymo modelio ágyven-
dinimo praktika. Lietuvos valstybës institucijø sistema labai jauna. Kokia 
susiformuos aukðèiausiøjø valstybës valdþios institucijø sàveikos sistema? 
Ne vienos ðalies patirtis rodo, kad ten, kur susidaro aiðki parlamentinë 
dauguma ar stipri koalicija, prezidentui tenka antraeilis vaidmuo. Ten, 
kur nepavyksta sudaryti pastovios parlamentinës daugumos, prezidento 
átaka atitinka jo teisines galias ar net jas pranoksta. Pagaliau ir nuo paties 
Respublikos Prezidento daug kas priklauso: jis gali bûti „aktyvus“ ir „pa-
syvus“. Ðios ir kitos aplinkybës – daugiau politikos mokslo tyrinëjimo sri-
tis. O gráþtant prie valdymo formos tipologijos klausimo, galima pasakyti, 
kad aukðèiausiøjø valstybës valdþios institucijø tarpusavio santykiø prak-
tika po ilgesnio laiko parodys, kurlink „nudreifavo” valdymo modelis: 
parlamentinio valdymo link ar pusiau prezidentinio valdymo modelio 
link. Kitaip sakant, teoriná ginèà padës iðspræsti ilgesnio laikotarpio minë-
tø valdþios institucijø veiklos praktika. 

 
 
 
 

2 poskyris 
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2.1. Valstybës sandaros formos sàvoka ir valstybiø klasifikavimas  
       ðiuo aspektu 
 

Lietuvos teisës ir politikos mokslø literatûroje valstybës vidinei terito-
rinei struktûrai, centriniø ir vietiniø valdþios institucijø santykiams bei 
valstybës sudëtiniø daliø statusui apibûdinti vartojamos dvi sàvokos. Vie-
ni ðá valstybës formos elementà ávardija kaip „valstybës sandaros bûdà“1, 
kiti – kaip „valstybës santvarkos formà“2. Tinkamos sàvokos parinkimas – 
ne vien kalbos mokslo problema. Teisës moksle irgi svarbu tiksliai reiðki-
ná ávardyti, atskleisti teisinio reiðkinio esmæ. Ypaè vengtina dviprasmybiø. 
Be to, neturëtume pamirðti ir pedagoginio aspekto. Jei vartodami sàvokà 
„valstybës santvarkos forma“ nepaaiðkinsime, kad kalbama apie valstybës 
teritorinæ struktûrà, galima bûtø manyti, kad kalbama apie valstybës su-
tvarkymà apskritai, o ne apie vienà valstybës formos aspektà. Tuo tarpu 
sàvoka „valstybës sandara” – vienaprasmë. Be jokios abejonës, yra aið-
kiau, kad ðiuo atveju kalbama apie valstybës vidaus teritorinæ struktûrà, 
valstybës vidaus sandarà. Todël vadovëlyje vartosime „valstybës sandaros 
formos“ sàvokà. 

Valstybës sandaros forma apibûdina valstybës vidaus teritoriná su-
tvarkymo bûdà, valstybës sudëtiniø daliø teisinæ padëtá, taip pat santykiø 
tarp valstybës kaip tokios ir jos sudëtiniø daliø pobûdá (t.y. centrinës ir 
vietinës valdþios santykiø pobûdá). 

Tinkama valstybës sandara – vienas ið veiksniø, uþtikrinanèiø ðalies 
stabilumà, valdþios struktûrø efektyvià veiklà. Apie valstybës sandaros 
formà sprendþiama pagal valstybës sudëtá, t.y. ar valstybë yra vienalytë, ar 
jungtinë. Atsiþvelgiant á tai, áprasta valstybes skirstyti á unitarines (papras-
tas) ir federacines (sudëtines). Taigi valstybës sandaros formà lemia vals-
tybës teritorijos sutvarkymo bûdas, valstybës ir jos sudëtiniø daliø tarpu-
savio santykiø sistema, taip pat vieningos vienos ar dviejø lygiø teisës si-
stemø galiojimas. 

Paprastai skiriamos dvi valstybës sandaros formos: unitarinë ir fede-
racinë. Literatûroje taip pat minima konfederacija. Tai suvereniø valsty-
biø sàjunga, bet ne sudëtinë valstybë, todël konfederacijos nariø–
valstybiø tarpusavio santykiø tyrimas, matyt, labiau tiktø tarptautinei tei-
sei. Taèiau kai kurioms valstybiø sàjungoms bûdingi kvazivalstybës poþy-
miai, todël, bent epizodiðkai, apþvelgsime ir jas. 

Kaip atskirti unitarinæ valstybæ nuo federacinës?  

                                            
1 Vansevičius S. Valstybës ir teisës teorija. Vilnius, Justitia, 2000. P. 50. 
2 Ðiuolaikinë valstybë. Kaunas, Technologija, 1999. P. 21. 
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Unitarinë valstybë – vienalytë, ji padalyta tik á administracinius terito-
rinius vienetus, kuriems nebûdinga tam tikras politinis savarankiðkumas. 
Unitarinëje valstybëje galioja vieninga nacionalinë teisës sistema.  

Federacija – sàjunginë valstybë, kurià sudaro federacijos nariai – vals-
tybinio pobûdþio teritoriniai junginiai. Ðioje valstybëje, be bendrø visai 
federacijai valstybës valdþios institucijø, funkcionuoja federacijos subjek-
tø – ástatymø leidybos, vykdomosios ir teisminës valdþios – institucijos. 
Federacijos subjektai, skirtingai nei unitarinës valstybës administraciniai 
vienetai, naudojasi didesniu ar maþesniu politiniu savarankiðkumu. 

Unitarinë ar federacinë valstybës sandaros forma átvirtinama konkre-
èios ðalies konstitucijoje. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 10 str. 1 d. 
skelbiama: „Lietuvos valstybës teritorija yra vientisa ir nedalijama á jokius 
valstybinius darinius”. Tai unitarinës valstybës sandaros konstitucinis 
pripaþinimas. Panaðios reikðmës, tik átvirtinanti federalizmà, yra VFR 
Pagrindinio ástatymo 20 str. norma, kurioje nustatyta, kad Vokietijos Fe-
deracinë Respublika yra „demokratinë ir socialinë federacinë valstybë”. 

Kas lemia vienokià ar kitokià valstybës sandaros formà? Valstybës 
sandaros forma yra valstybës istorinës raidos rezultatas. Susiduriame su 
ávairiausiø veiksniø poveikiu. Ðalies teritorijos daliø istoriniai skirtumai, 
konfliktai visuomenëje, separatistinës tendencijos, uþsienio ðaliø spaudi-
mas – viena grupë veiksniø. Ne maþiau svarbios ir kitos aplinkybës – 
mononacionalinë gyventojø sudëtis ar daugiatautiðkumas, religiniai, rasi-
niai, kultûriniai ir kitokie panaðumai ar skirtumai. Valstybës sandaros 
forma gali keistis. Pasaulio valstybiø istorijoje aptiksime ávairiø transfor-
macijø. Kartais unitarinës valstybës susijungia á federacijas (istorinis JAV 
susikûrimo pavyzdys). Kitais atvejais unitarinë valstybë transformuojasi á 
federacijà (1993 m. unitarinë Belgija dël etniniø problemø virto federaci-
ja). Arba prieðingai, 1993 m. sausio 1 d. vietoje buvusios Èekijos ir Slova-
kijos Federacinës Respublikos (taip vadinosi Èekoslovakija po 1989 m. 
„aksominës“ revoliucijos) atsirado dvi unitarinës valstybës: Èekija ir Slo-
vakija. 

Ir unitarinëje, ir federacinëje valstybëje atskirø daliø statusas gali bûti 
identiðkas ar skirtingas. Pagal tai valstybës teritorinis sutvarkymas apibû-
dinamas kaip simetriðkas ar asimetriðkas. 

Pirmuoju atveju ðalies teritoriniai vienetai turi vienodà statusà. Lietu-
voje visø apskrièiø, savivaldybiø teisinis statusas yra vienodas. Nëra ap-
skrièiø su didesniais ar maþesniais ágaliojimais ar skirtinga kompetencija. 
Antruoju atveju kai kuriø vieno lygmens sudëtiniø daliø statusas skiriasi. 
Sakykime, Italijoje Sicilijos, Sardinijos ir kelios kitos sritys turi ypatingas, 
Konstitucijoje fiksuotas, teises, kokiø neturi kitos tos ðalies sritys. 
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2.2. Unitarinë valstybë 
 

Pasaulyje yra daugybë unitariniø valstybiø. Jø sàraðas bûtø labai ilgas: 
Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Èekija, Slovakija, Vengrija, Bulgarija, 
Prancûzija, Portugalija... 

Unitarinë valstybë – vieninga (prancûzø kalba unitaire – vieningas, 
suvienytas) valstybë. Ðiai valstybei paprastai bûdinga: 

− ðalyje galioja viena nacionalinë konstitucija; 
− ðalyje vieninga teisës sistema; 
− ðalyje funkcionuoja vieninga ástatymø leidþiamosios, vykdomosios ir 

teisminës valdþios sistema; 
− valstybës teritorija daloma á administracinius teritorinius vienetus, 

kuriø statusà nustato bendros visai valstybei teisës normos; 
− viena pilietybë, vieningas biudþetas ir t.t. 
Pabrëþiama, kad unitarinëje valstybëje centrinës valdþios institucijos 

turi galimybes operatyviai spræsti ðalies problemas. Jos savo rankose turi 
sukoncentravusios pakankamai priemoniø. Taèiau unitarinëje valstybëje 
nëra paneigiama ir decentralizacija.  

Unitarinëje valstybëje në vienas jos teritorijos padalijimo vienetas ne-
turi valstybinio darinio statuso. Valstybës dalys – tai administraciniai ter-
itoriniai vienetai. Juose galioja centrinës valdþios priimti teisës aktai, 
administraciniø teritoriniø vienetø ribas nustato centrinë ðalies valdþia. 
Administracinio teritorinio padalijimo sistemoje gali bûti kelios grandys. 

Kartais teigiama, kad valstybës sandaros pagrindinë problema yra ne 
nacionaliniai, kalbø vartojimo ar kitokie panaðûs santykiai, bet valstybës 
centralizacija ir decentralizacija. Ðiuo poþiûriu federacija paprastai trak-
tuojama kaip labiau decentralizuota forma, o unitarinëje valstybëje – 
maþiau decentralizuota. Taèiau taip nëra. Galima skirti tris unitariniø 
valstybiø tipus pagal jø centralizacijos lygá: centralizuotos, decentralizuo-
tos ir santykinai decentralizuotos. 

Centralizuotoje unitarinëje valstybëje vietinës institucijos, tvarkanèios 
valstybës sudëtiniø daliø reikalus, sudaro centrines institucijas. Tokiø 
valstybiø labai nedaug.  

Unitarinë valstybë gali bûti decentralizuota. Paprastai decentralizuota 
valstybe laikoma tokia valstybë, kurioje valstybës sudëtiniø daliø instituci-
jas renka gyventojai. Visose valstybës sudëtinëse dalyse átvirtinta savival-
da. Ðios institucijos naudojasi reikðmingu savarankiðkumu tvarkydamos 
vietos reikalus. 

Matyt, galëtume kalbëti ir apie santykinai decentralizuotas valstybes, 
t.y. tokias, kuriø administracinio teritorinio padalijimo sistemoje yra ke-
lios grandys. Vienose (paprastai aukðtesnëse) yra átvirtintas vietinis val-
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dymas, o kitose – savivalda. Tokios santykinai decentralizuotos valstybës 
organizacinio modelio prasmingumas grindþiamas tuo, kad ir decentrali-
zacija – ne vien tik privalumai. Nagrinëjant vietos iniciatyvos svarbà 
sprendþiant atskirø ðalies teritorijø gyvenimo klausimus, neturëtume pa-
mirðti, kad savarankiðkai besitvarkanti sritis, kraðtas ar valsèius neretai 
yra nepalyginamai racionalesnë erdvë ûkiniams ir socialiniams klausi-
mams spræsti, nei visos ðalies lygmuo (ypaè jei ðalies teritorija yra iðties 
labai didelë). Kita vertus, turime prisiminti ir ðiuolaikiniam pasauliui bû-
dingas visø visuomenës gyvenimo srièiø globalizacijos tendencijas. Kar-
tais sakoma, kad decentralizacija priartina valdþià prie þmoniø. Tik reikia 
nepamirðti – ir visai ðalia þmoniø esanti valdþia yra valdþia. Kartais tam 
tikras nuotolis padeda asmenø ir valdþios pareigûnø santykiuose iðvengti 
asmeniðkumo ir visus traktuoti vienodai. Ðie argumentai visai nepaneigia 
decentralizacijos svarbos, tik primena, kad socialinius reiðkinius reikia 
vertinti ávairiais poþiûriais. 

Kartais unitariniø valstybiø konstitucijose numatoma autonomija. An-
tai Ukrainos Respublikos 1996 m. Konstitucijoje, kurioje átvirtinta unita-
rinë valstybës sandaros forma (2 str.), yra X skirsnis „Krymo autonominë 
respublika“, nustatantis Krymo autonominës respublikos statusà. Pagal 
Ukrainos Konstitucijà Krymo autonominë respublika yra neatimama 
sudëtinë Ukrainos dalis ir Konstitucijoje nustatytø ágaliojimø ribose 
sprendþia jos kompetencijai priskirtus klausimus.  

Plaèiàja prasme autonomija – savarankiðkumo administracinëje srity-
je suteikimas tam tikrai valstybës daliai, o siauràja prasme – ypatingas 
valstybës dalies savivaldos tipas, vietiniø gyventojø sudarytoms instituci-
joms suteikiantis teisæ leisti tam tikrus ástatymus. Pagal teisinæ padëtá 
tokie autonominiai vienetai skiriasi nuo administracinio teritorinio pada-
lijimo vienetø. Kartais jie turi kai kuriø valstybingumo poþymiø: teisë 
priimti vietinius ástatymus, juose funkcionuoja savas „autonomijos pa-
rlamentas”, sava „autonomijos vyriausybë”. Tokio junginio savarankið-
kumas ribotas (centrinë valdþia gali naudoti tokias kontrolës priemones, 
kaip autonominiø vienetø aktø panaikinimas, autonominiø institucijø 
kontrolë, centrinës valdþios specialiø atstovø vykdoma kontrolë ir pan.). 
 
 
2.3. Federacinë valstybë 
 

Federacinë valstybë – sàjunginë valstybë. Jà sudaro valstybinio pobû-
dþio dariniai. Ávairiose ðalyse jie vadinami nevienodai: valstijomis, kanto-
nais, þemëmis. Ir paèioje federacijoje, ir jà sudaranèiuose subjektuose, 
kurie yra labai panaðûs á valstybes, yra ástatymø leidþiamoji, vykdomoji ir 
teisminë valdþia, taip pat ir kitos valdþios struktûros. Taèiau federacijos 
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subjektams pripaþástamas savarankiðkumas yra ribotas. Jie nepalaiko tie-
sioginiø ryðiø su uþsieniu, o ðalies viduje jø veiklos laisvæ riboja federaci-
jos konstitucija. Taigi federacijos nariai nëra tikros valstybës. Taèiau 
jiems priklausantys valstybingumo elementai átvirtinti ðalies konstitucijoje 
ir centrinë federacijos valdþia savavaliðkai negali jø likviduoti.  

Teigiama, kad federalizmas uþtikrina dvi funkcijas. Pirma, jis laiduoja 
valdþios decentralizacijà. Antra, federacija – tai bûdas integruoti ðalies 
teritorines, daþniausiai labai besiskirianèias viena nuo kitos, bendrijas. 
Todël atskiros ðalies dalys gauna teritoriná, politiná ir kultûriná savaran-
kiðkumà ir lieka vieningos bendravalstybinës politinës, ekonominës, kul-
tûrinës integracijos rëmuose. 

Kaip minëta, federacija – sàjunginë valstybë. Tuo ji skiriasi nuo kon-
federacijos – valstybiø sàjungos. Federacinëje valstybëje veikia federali-
nës valstybës valdþios institucijos, federacijos teritorija – vienos valstybës 
teritorija. Visoje federacijos teritorijoje galioja federaciniai ástatymai. 
Ðalis turi vieningas ginkluotàsias pajëgas, vieningà pinigø sistemà. Kon-
federacija kaip valstybiø sàjunga egzistuoja tol, kol to nori susijungusios 
ðalys. Dabartinëse federacijose jø subjektams atsiskyrimo teisë paprastai 
nepripaþástama. 

Pasaulyje yra nemaþai federacijø. Tai JAV, VFR, Rusija, Kanada, 
Australija, Indija ir kt. Federalizmas ágyvendinamas ávairiomis formomis. 

Þinomi du federacijos atsiradimo keliai: sutartinis ir konstitucinis. 
Todël federacijas sàlygiðkai galima skirstyti á sutartines ir konstitucines. 
Sutartinë federacija atsiranda, kai savarankiðkos valstybës susitaria susi-
jungti á federacijà. Taip 1787 m. trylika buvusiø Britanijos kolonijø Ðiau-
rës Amerikoje nutarë ákurti federacinæ valstybæ – JAV. 

Konstitucinës federacijos atsiradimas siejamas su konstitucijos ar ki-
tokio konstitucinio dokumento, kuriuo átvirtinama federacinë santvarkos 
forma, priëmimu. Pavyzdys – 1948 m. Indijos Konstitucija, átvirtinusi fe-
deracijà.  

Kodël átvirtinama federacinë valstybës sandaros forma? Reikëtø nu-
rodyti keletà argumentø. Neretai suvokiant, kad bendras tam tikras sudë-
tinës visuomenës tikslas –  gyventi vienoje valstybëje, taip pat siekiama 
iðsaugoti valstybës daliø kraðtø, srièiø identiðkumà. Tokiu atveju bendra 
valstybë prasminga sprendþiant gynybos, tarptautiniø ryðiø, pinigø siste-
mos klausimus. Federacinë valstybë laiduoja didesnæ ûkinæ rinkà ir pan. 
Taip pat federacijos subjektai nepraranda savo identiðkumo, iðsaugo vie-
tos paproèius, kultûrà, uþtikrinama decentralizacija. Federacinë valstybës 
sandaros forma bûdinga ðalims, kuriose gyvena skirtingø rasiø, kalbø, 
skirtingos etninës kilmës bendrijos, turinèios specifinæ istorijà. Neretai 
jos ásikûrusios palyginti didelëje teritorijoje. Ðioms bendruomenëms bû-
dingas bendruomenës solidarumas. 
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Pagal federacijø sudarymo pagrindà skiriami tokie federacijø porû-
ðiai: 1) federacijos, sudarytos atsiþvelgiant á tautinæ ðalies sudëtá; 2) fede-
racijos, sudarytos remiantis teritoriniu ir tautiniu pagrindu; 3) vien terito-
riniu pagrindu sudarytos federacijos. Antai ðiuo metu tokia tautiniu pa-
grindu sudaryta federacija –  dabartinë Jugoslavija (jungia serbø ir juod-
kalnieèiø valstybes). Tautinës–teritorinës federacijos pavyzdþiai: Indija, 
Kanada, Rusija. Jos jungia ir teritorinius, ir nacionalinius darinius. Ðaly-
se, kur viena etninë tauta sudaro gyventojø daugumà, federacijos susi-
klosèiusios istoriðkai. Tai teritorinës federacijos (Vokietija, Austrija). 
Istorija patvirtina teritoriniø federacijø (tam tikros decentralizacijos for-
ma) didesná patvarumà lyginant su tautiniu ar tautiniu teritoriniu pagrin-
du sudarytomis federacijomis. 

Federacijas taip pat galima skirstyti á centralizuotas ir decentralizuo-
tas. Centralizuotoje federacijoje federacijos parlamentas gali sukurti ir 
likviduoti federacijos subjektus, keisti jø sienas, o decentralizuotoje fede-
racijoje pripaþástamos didesnës federacijos subjektø teisës. 

Konstitucinës teisës moksle federacijos dar skirstomos á simetrines 
(visi federacijos subjektai pagal Konstitucijà turi vienodà statusà) ir asi-
metrines (kai ðalia visateisá federacijos subjektø statusà turinèiø subjektø 
(pvz.: valstijø, provincijø)), yra kitoká, labiau ribotà, statusà turinèiø fede-
racijos teritoriniø dariniø, (pvz.: federacinës teritorijos, federacinës apy-
gardos ir pan.). 

Federacijos ir jos subjektø statusà nustato valstybës konstitucija. Fe-
deracija – sàjunginë, suvereni valstybë. Federacijos subjektai suverenite-
to neturi, nors kartais konstitucijose jis deklaruojamas. Ðveicarijos kan-
tonai pagal Konstitucijà yra suverenûs, bet tik tiek, kiek jø suverenitetas 
neribojamas federacinës Konstitucijos. Jie turi visas teises, kurios nëra 
perduotos federacinei valdþiai. 

Taigi ávairiose ðalyse federacijos ir jos subjektø teisinë padëtis nevie-
noda. Tos padëties vertinimai, konkreèiø ðaliø ypatumø analizë sudaro 
prielaidas konstitucinës teisës tyrinëtojams formuluoti ávairias federaliz-
mo koncepcijas. Ðtai pora tokiø koncepcijø pavyzdþiø. 

„Koordinuoto” federalizmo koncepcijos esmë – idëja, kad ágaliojimus 
padalijus tarp federacijos ir jos subjektø, abu valdymo lygiai bûtø suvo-
kiami kaip nepriklausomi vienas nuo kito ir turintys ið esmës lygiavertæ 
kompetencijà. Grynuoju pavidalu ðis modelis niekur neegzistuoja. 

Labiau paplitusi „kooperacinio” federalizmo koncepcija. Jos esmë – 
federacijos ir jos subjektø tarpusavio sàveika ir tarpusavio priklausomybë 
ágyvendinant savo konstitucinius ágaliojimus. „Kooperacinis” federaliz-
mas ágyvendinamas per vertikalø ir horizontalø bendradarbiavimà. Dël to 
sukuriami federacijos subjektø grupiø regioniniai susivienijimai, ypatin-
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gos federacijos–provincijø institucijos, kurios turi ðvelninti tarp centrinës 
valdþios ir federacijos subjektø iðkilusias problemas.  

Teisinëje literatûroje siûlomos ir kitokios federalizmo koncepcijos. 
Tai sutartinis federalizmas, dualistinis federalizmas ir kt. 

Kaip padalijami ágaliojimai tarp federacijos ir jos subjektø? Prisimin-
kime, kad federacinëje valstybëje galioja dviejø lygiø teisë. Ðalies pilieèiai 
paklûsta ir federacinei, ir federacijos subjektø teisei. Federacinë teisë 
taikoma visiems pilieèiams. Federacijos subjekto teisë taikoma tik jo teri-
torijoje. Federacijos ir jos subjektø ágaliojimai ávairiose ðalyse nevienodi. 
Konstitucija fiksuoja ágaliojimø padalijimà tarp federacijos ir jos nariø. 
Federacijos subjektai niekados neturi nepriklausomai valstybei bûdingos 
kompetencijos. Tampant federacijos nariais, ðios teisës perleidþiamos 
sàjunginei valstybei. Uþtat federacinë valstybë negali kiðtis á federacijos 
subjektø kompetencijà. Kokiu bûdu fiksuojami tie ágaliojimai? Yra vals-
tybiø, kuriø konstitucijos iðvardija tik federacinës valstybës ágaliojimus, o 
visus kitus klausimus palieka federacijos subjektø kompetencijai (JAV). 
Kitose yra prieðingai – konstitucija iðvardija tik federacijos subjektø ága-
liojimus, kitus klausimus palieka federacijai (Indija, Kanada). Pastaroji 
sistema palankesnë federacinei centrinei valdþiai, nes visø, galinèiø iðkil-
ti, problemø ið anksto negalima numatyti. 

Be federacinei valstybei ir jos subjektams bûdingos kompetencijos, 
gali bûti numatyta bendroji (vadinamoji konkurencinë) kompetencija. 
Tai sritys, kuriose sprendimus gali priimti ir federacijos subjektas, ir pati 
federacija. Taip pat galioja federacinës teisës prioriteto prieð subjektø 
teisæ taisyklë. Ji padeda iðspæsti iðkilusius konfliktus. 

Nagrinëjant federacijos ir jos subjektø ágaliojimø raidà XX a., paste-
bima keletas ðios raidos tendencijø: 

1. Federacinë valstybë tvarko ðalies apsaugà, jai priklauso tarptautiniø 
santykiø tvarkymo monopolis. Federacijos subjektai negali sudaryti tarp-
tautiniø sutarèiø, priklausyti tarptautinëms organizacijoms, turëti diplo-
matinius atstovus uþsienio valstybëse. Nors gali bûti ir iðimèiø (antai 
Kvebekas turi savo atstovybæ Prancûzijoje). 

2. Federacijos subjektai turi teisæ rinkti mokesèius ir reguliuoti priva-
tinës teisës, ðeimos, prekybos, bankø bei draudimo santykius. Neretai 
federacijos subjektai turi savo teismø sistemà. Bet vël – nëra absoliuèios 
taisyklës (pvz., Ðveicarijoje civilinë teisë patikëta Konfederacijai)1. 

3. Federaciniø sistemø evoliucijai bûdinga federacinës valstybës stip-
rëjimas maþinant federacijos subjektø veiklos laisvæ. Þinoma, jø savaran-
kiðkumo sumaþinimas negali bûti grindþiamas politiniais motyvais ar 

                                            
1 Ðveicarija – federacinë valstybë, nes jos oficialiame pavadinime yra þodis „konfederaci-

ja“. 
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centrinës valdþios valia atimti dalá jø teisiø, nes ðios teisës yra „nepato-
gios“ ir „kliudo“ centrinei valdþiai. Federacinës valdþios stiprinimas 
grindþiamas tuo, kad federacinë valstybë gali geriau spræsti modernios 
visuomenës ekonomines ir socialines problemas. Todël federaciniam 
teisiniam reguliavimui siûloma teikti vis didesná prioritetà. 

4. Kompetencijos padalijimas tarp federacijos ir jos subjektø gali su-
kelti Konstitucijos interpretacijos problemø. Tokiu atveju sprendimà pri-
ima konstitucinës federalinës prieþiûros institucijos. Ðie sprendimai turi 
apsaugoti ir federacijos, ir jos nariø teises. Be to, gyvenant vienoje ðalyje, 
reikia bent minimaliai unifikuoti teisinæ praktikà, kad visø federacijos 
pilieèiø statusas bûtø lygus ar bent panaðus visoje ðalyje. 
 
 
2.4. Kitokie valstybiø susivienijimai (konfederacija, sandrauga,  
       bendrija ir pan.) 
 

Konfederacija vadinama nuolatinë valstybiø sàjunga, sudaryta suve-
reniø valstybiø sutartimi neribotam laikui tam tikriems tikslams ágyven-
dinti. Konfederaciniai santykiai ið esmës reguliuojami tarptautinës teisës 
normø, nors juose yra ir kai kuriø konstitucinio teisinio reguliavimo ele-
mentø. 

Taigi skirtingai nuo federacijos, konfederacija yra ne sudëtinë valsty-
bë, bet valstybiø sàjunga. Konfederacija neturi bendros ástatymø leidybos, 
bendros vyriausybës, nëra ir bendros valstybinës valdþios sistemos. Kon-
federacijos sprendimus paprastai priima konfederacijà sudaranèiø valsty-
biø atstovai (kongresas, konferencija). Ðie sprendimai ásigalioja tik juos 
patvirtinus valstybiø – konfederacijos nariø – institucijoms: parlamen-
tams, prezidentams, vyriausybëms. Konfederacijos sprendimus kiekviena 
ðalis vykdo per savo valstybës valdþios institucijø sistemà. Þinoma, kon-
federacija gali nuspræsti turëti savo parlamentà, konfederacijos vadovà 
(nors ðalys ir toliau turi savo vadovus), savo vyriausybæ. Taèiau ir ðiuo 
atveju, skirtingai nei federacijoje, konfederacijos institucijø priimti aktai 
tiesiogiai negalioja ðaliø konfederacijos nariø teritorijoje. Kad ðie aktai 
galiotø, jie turi bûti konkreèios ðalies ratifikuoti. Konfederacijos nariai 
turi teisæ ðiuos aktus atmesti. 

Reikëtø paminëti specifines konfederacijos formas: personalinæ unijà 
ir realinæ unijà. Personalinë unija yra tuo atveju, kai tas pats asmuo yra 
dviejø valstybiø vadovas1. Realinë unija sudaroma bendriems reikalams 
tvarkyti. Ji labai panaði á federacijà, lyg jos pradinë pakopa. Istorinis rea-

                                            
1 Teisinëje literatûroje nurodomi istoriniai personalinës unijos pavyzdþiai: XVIII a. 

Anglija ir Hanoveris, XV–XVI a. Lenkija–Lietuva, valdoma Jogailaièiø (iki Liublino unijos), 
Saksø dinastijos atstovø valdoma Lenkija–Saksonija (1679–1763 m.). 
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linës unijos pavyzdys – JAV 1776–1789 m., Vokietija 1815–1871 m. Kon-
federacijos narius sieja bendra kraðto gynyba, tarptautiniai santykiai, 
prekyba, valiuta, susisiekimas ir pan. 

Galimos ir kitokios valstybiø susivienijimo formos: sandraugos, sàjun-
gos ir pan. Tokiø susivienijimø pavyzdþiu gali bûti Britanijos Tautø San-
drauga, jungianti beveik pusðimtá valstybiø – buvusiø Didþiosios Britani-
jos kolonijø ir paèià Didþiàjà Britanijà. Taèiau ði Sandrauga turi kai kuriø 
konstitucinio teisinio reguliavimo elementø, nes kai kuriø jos nariø vals-
tybës vadovu laikomas Didþiosios Britanijos monarchas, kurá tose ðalyse 
atstovauja generalgubernatorius. Panaðiai tvarkosi ir Prancûzijos Bendri-
ja, kurià sudaro Prancûzija ir jos buvusios kolonijos. Pagal ðalies Konsti-
tucijà Prancûzijos Prezidentas yra ir ðios Bendrijos vadovas, nors jo, kaip 
ir Didþiosios Britanijos monarcho Britø Tautø sandraugoje, vaidmuo 
formalus. 

Savita valstybiø susivienijimo forma galima laikyti Europos Sàjungà, 
kuri jungia 15 Vakarø Europos valstybiø. Daugelis kitø Europos ðaliø 
siekia narystës joje, yra asocijuotos Europos Sàjungos narës. Europos 
Sàjunga turi bendrà parlamentà, kurá tiesiogiai renka valstybiø – Sàjun-
gos nariø – pilieèiai, o ne ðiø ðaliø parlamentai, taip pat turi savo vykdo-
màsias institucijas. Jø aktai kai kuriais klausimais privalomi ðalims – Sà-
jungos narëms. Todël nagrinëdami Europos Sàjungos teisinæ padëtá, vie-
ni autoriai teigia, kad ji yra savita konfederacijos forma, kiti mano, kad 
Europos Sàjunga – tarptautinë valstybiø sàjunga, turinti virðnacionalinës 
valstybës poþymiø. Kartais raðoma, kad Europos Sàjunga – bûsimos vie-
ningos Europos be valstybiø sienø organizacijos forma. 

Dar vienas valstybiø susivienijimo pavyzdys – Nepriklausomø Valsty-
biø Sandrauga, jungianti 11 posovietinës erdvës valstybiø. Ji turi bendras 
institucijas, kuriø sprendimai kai kuriais klausimais yra privalomojo po-
bûdþio. Praktikoje Nepriklausomø Valstybiø Sandraugos aktuose numa-
tyta integracija yra menkai ágyvendinama. 
 
 
2.5. Lietuvos valstybës sandaros forma. Lietuva – unitarinë valstybë 
 

Lietuvos valstybës sandaros forma yra átvirtinta Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 10 str., kad Lietuvos valstybës teritorija yra vientisa ir neda-
lijama á jokius valstybinius darinius. Ðia Konstitucijos norma yra átvirtinta 
unitarinë valstybës sandaros forma, iðreiðkianti vieningos valstybës idëjà. 
Bûtent tokiai valstybës formai 1992 m. spalio 25 d. referendumu pritarë 
Tauta – tikroji Konstitucijos kûrëja. 
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Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumas ir jos nedalomumas á 
tam tikrus valstybinio pobûdþio darinius yra grindþiamas pilietinës lietu-
viø tautos bei tautos suvereniteto nedalomumu. Konstitucijos 2, 3, 4, 9 ir 
kitø straipsniø prasme Tauta – Lietuvos pilieèiø bendrija, susidariusi jø 
istorijos, kultûros, kalbos, teritorijos ir ûkinio gyvenimo pagrindu. Tauta 
– vieninga, visi Lietuvos Respublikos pilieèiai turi vienodà statusà. Visus 
Lietuvos Respublikos pilieèius jungia pastovus teisinis–politinis ryðys su 
savo valstybe – Lietuva. Todël pilietinës lietuviø tautos vieningumas le-
mia ir ðalies teritorijos sandaros vieningumà. 

Pilietinei Tautai – Lietuvos valstybës kûrëjai, ðalies vidaus ir iðorës 
saugumo, teritorinio vientisumo ir tautos tapatumo garantui – priklauso 
suverenitetas – aukðèiausiø teisiø, suvereniø galiø visuma. Tautos suve-
renitetas yra nedalus, tauta jo negali dalintis su jokia Lietuvos teritorijos 
gyventojø bendrija. 

Lietuvos valstybës unitarinë sandaros forma yra tai, kad Lietuvoje ga-
lioja vieninga nacionalinë teisës sistema. 

Lietuvos gyvenimo pagrindus nustato Lietuvos Respublikos Konstitu-
cija – vienintelis pagrindinis ðalies ástatymas. Visoje ðalyje galioja tam 
tikrus santykius reguliuojantys Lietuvos Respublikos ástatymai, kiti cent-
rinës valstybës valdþios institucijø aktai. 

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijà Lietuvoje negali bûti vidaus 
sienø, ypatingà autonominá statusà turinèiø teritorijos daliø. Lietuvos 
valstybës vientisumas – konstitucinis Lietuvos valstybës organizacijos 
principas. Neatsitiktinai Konstitucijos 3 str. 2 d. nustatyta, kad Tauta ir 
kiekvienas pilietis turi teisæ prieðintis bet kam, kas prievarta kësinasi á 
Lietuvos valstybës nepriklausomumà, teritorijos vientisumà, konstitucinæ 
santvarkà. 

Kodël Tauta, atkurdama Lietuvos valstybës nepriklausomybæ, nusta-
tydama ðalies konstitucinæ santvarkà, pasirinko toká valstybës sandaros 
modelá? Tautos vieningumo suvokimas, uþsienio ðaliø patirtis, modernios 
teisinës teorijos, taip pat ir paèios Lietuvos istorinis patyrimas orientavo 
pasirinkti tokià ðalies teritorinës organizacijos formà. 

Tarpukario Lietuvos istoriniam patyrimui ðiuo poþiûriu tenka svarbi 
reikðmë. 1922 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos skyriaus „Bendrieji 
dësniai“ 5 paragrafe buvo numatyta, kad administraciná Lietuvos teritori-
jos padalijimà nustato ástatymai. Dël vietos gyventojø reikalø ypatingumo 
ið atskirø Lietuvos srièiø galëjo bûti sudaryti autonominiai vienetai, kuriø 
sienas ir teises nustatë ástatymas.  

1922 m. iðleistame neoficialiame leidinyje „Lietuvos valstybës Konsti-
tucija su paaiðkinimais“ nuostata, kad dël gyventojø reikalø ypatingumo 
ið atskirø Lietuvos srièiø gali bûti sudaryti autonominiai vienetai, buvo 
aiðkinama taip: „Tai reiðkia, jog kai kuriø Lietuvos kraðtø gyventojams, 
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sakysime Klaipëdos ar Vilniaus kraðtams, gali bûti leidþiama vidujiná savo 
kraðto gyvenimà tvarkyti taip, kaip jiems yra patogiau, ir turëti savus skir-
tingus ástatymus. Kiekvienas toks pat kraðtas, kuriame veiktø anie skir-
tingi ástatymai ir sudarytø autonominá vienetà”1. Analizuodami Konstitu-
cijos nuostatas bei jø komentarà, neturëtume pamirðti to meto realijø – 
Lietuva siekë atgauti ir Klaipëdos kraðtà, tvarkomà Antantës ðaliø, ir 
Lenkijos uþgrobtà Vilniaus kraðtà (Vilniaus kraðtui pagal 1920 m. taikos 
sutartá su Rusija nustatytomis sienomis taip pat priklausë ir Gardinas, 
Aðmena). Manyta, kad autonomija padëtø integruotis ðiø srièiø gyvento-
jams á Lietuvos gyvenimà. 

1928 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 6 str. buvo nustatyta: 
„Atskiri Lietuvos kraðtai gali gauti tam tikru ástatymu teisæ autonomiðkai 
tvarkytis. Kiekvieno tokio kraðto autonominës teisës turi bûti nurodytos 
jo statute, suteikiamame tam tikru ástatymu. Autonominiø kraðtø seime-
liai negali leisti ástatymø, kurie liestø visos Lietuvos ar kitø jos kraðtø rei-
kalus arba kurie bûtø prieðingi jos ástatymams“. Tai tolesnis tos paèios 
pozicijos konstitucinis patvirtinimas.  

1938 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje panaðaus turinio yra 127 
str., tiesa, átvirtintas jau ne I skyriuje „Bendrieji dësniai“, bet XVI skyriu-
je „Valstybës administracinë santvarka“. Jame buvo nustatyta: „Atski-
riems Lietuvos kraðtams gali bûti suteikta teisë autonomiðkai tvarkyti tam 
tikrus vietos dalykus. Autonomijos teisë suteikiama ir autonomiðko vietos 
dalykø tvarkymo ribos bei sàlygos nustatomos kraðto autonomijos statu-
tu, kuris nustatomas ástatymu“. 

Realiai autonomija tarpukariu naudojosi Klaipëdos kraðtas (1924–
1938 m.). Jà nustatë 1924 m. geguþës 8 d. Lietuvos ir Didþiosios Britani-
jos, Prancûzijos, Italijos ir Japonijos atstovø pasiraðyta konvencija dël 
Klaipëdos kraðto perdavimo Lietuvai ir konvencijos priedai. Nuo tada 
Klaipëdos kraðtas tapo Lietuvos dalimi, nors centrinës valdþios teisës 
jame buvo ribotos. Ðio kraðto teisinës padëties Lietuvos sudëtyje klausi-
mus reglamentavo Klaipëdos kraðto statutas. Kraðto autonomija apëmë 
ástatymø leidybà, administracijà, teismà, finansus. Autonomijos valdþios 
institucijos buvo Seimelis ir Direktorija. Autonomijos prieþiûrà vykdë 
Prezidento skiriamas Gubernatorius, turëjæs nemaþus ágaliojimus. Taèiau 
ði autonomija istoriðkai nepasiteisino, ji buvo tik uþsienio valstybiø pri-
mestas Lietuvai jos dalies iðskyrimas, kliudæs valstybës þemëms integruo-
tis. Paþymëtina, kad ði autonomija labai palengvino nacistams laikinai 
atplëðti ðá kraðtà nuo Lietuvos. Todël Konstitucijos kûrëja – Tauta – jau 
turëjo karèià tarpukario Lietuvos patirtá.  

                                            
1 Lietuvos valstybës Konstitucija su paaiðkinimais (iðleido V. Jankûnaitë). Kaunas, 1922. 

P. 25. 
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Dar viena pamoka buvo 1990–1991 m. sovietiniø struktûrø bandymas, 
remiantis Vilniaus ir Ðalèininkø rajonø „autonomijos” idëja, telkti jëgas 
prieð nepriklausomà Lietuvos valstybæ. Taèiau „autonomijos“ organiza-
toriams nepasisekë sukliudyti Lietuvai atgauti nepriklausomybæ. Nerëmë 
jø ir tø vietoviø gyventojai. 

Rengiant 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijà, buvo nutarta 
vieningos valstybës idëjà átvirtinti aukðèiausiu teisiniu lygiu. Ðiai idëjai 
pritarë ir Tauta – tikroji ðalies Konstitucijos kûrëja – 1992 m. spalio 25 d. 
referendumu patvirtindama Konstitucijà, kurioje buvo nustatyta, kad 
Lietuvos valstybës teritorija yra vientisa ir nedaloma á jokius valstybinius 
darinius. Taigi Tauta labai aiðkiai iðdëstë savo nusistatymà kurti vieningà 
valstybæ, kurioje negali bûti jokiø ypatingø, autonomijos statusà turinèiø, 
teritoriniø vienetø.  

Lietuvos valstybës teritorija, kaip ir kitø vieningø unitariniø valstybiø 
teritorija, racionalaus valdymo organizavimo sumetimais yra suskirstyta á 
tam tikrus administracinius vienetus, kuriuose formuojamos atitinkamos 
valdþios ástaigos. Tai yra numatyta ir Konstitucijos 11 str.: „Lietuvos vals-
tybës teritorijos administracinius vienetus ir jø ribas nustato ástatymas“. 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1998 m. vasario 18 d. nuta-
rime paþymëjo, kad ðias konstitucines nuostatas patikslina ir iðplëtoja 
Konstitucijos X skirsnio „Vietos savivalda ir valdymas“ normos. Pirma, 
minëtame skirsnyje yra átvirtintos ne maþiau kaip dvi administraciniø 
vienetø pakopos (grandys). Antra, skirtingø pakopø (grandþiø) administ-
raciniams vienetams nustatyta skirtinga valdymo sistema: þemutiniams 
(t.y. pirmosios pakopos) vienetams Konstitucija laiduoja savivaldos teisæ, 
aukðtesniuosiuose (t.y. antrosios pakopos) administraciniuose vienetuose 
valdymà organizuoja Vyriausybë. 

Minëtos konstitucinës nuostatos yra detalizuotos 1994 m. liepos 19 d. 
priimtame Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniø vienetø ir jø 
ribø ástatyme, kurio pirmajame straipsnyje nustatyta, kad Lietuvos Res-
publikos teritorijos administraciniai vienetai yra apskritys ir savivaldybës. 
Ðio ástatymo 2 str. buvo átvirtinta, kad savivaldybës yra Lietuvos Respub-
likos teritorijos administracinis vienetas, kurá valdo jos gyventojø ben-
druomenës iðrinktos savivaldos institucijos pagal Lietuvos Respublikos 
vietos savivaldos ástatymà ir kitus ástatymus. Savivaldybë sudaroma ið gy-
venamøjø vietoviø. Pagrindiniai savivaldybës steigimo kriterijai yra jos 
pasirengimas tvarkyti ir priþiûrëti savo aplinkà, komunaliná ûká, teikti 
gyventojams paslaugas ir vykdyti kitas funkcijas, numatytas Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos ástatyme.  

Apskritis yra Lietuvos Respublikos teritorijos aukðtesnysis administ-
racinis vienetas, kurio valdymà organizuoja Lietuvos Respublikos Vy-
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riausybë pagal Lietuvos Respublikos apskrities valdymo ástatymà ir kitus 
ástatymus.  

Apskritis sudaroma ið savivaldybiø teritorijø, pasiþyminèiø socialiniø, 
ekonominiø ir etnokultûriniø interesø bendrumu. 

Taigi Lietuvos administraciniuose vienetuose susiformavo dvi valdy-
mo sistemos: savivaldos sistema, organizuojama þemesnës pakopos ad-
ministraciniuose vienetuose (ástatyme ávardytuose savivaldybëmis), ir 
vietinio valdymo sistema, kurià aukðtesnës pakopos vienetuose (apskrity-
se) organizuoja Vyriausybë. Kaip matote, Lietuvoje vadovautasi konti-
nentine tradicija, derinanèia vietiná valdymà ir savivaldà, o ne anglosaksø 
modeliu (visiðka decentralizacija – visø grandþiø administraciniø vienetø 
savivalda). Todël Lietuvai kaip unitarinei valstybei bûdinga santykinë 
decentralizacija.  
 
 
 
3 poskyris 
POLITINIS REÞIMAS 

 
 
 

3.1. Sàvoka. Politiniø reþimø klasifikavimas 
3.2. Demokratinis politinis reþimas 
3.3. Nedemokratiniai politiniai reþimai 
3.4. Lietuvos valstybë – demokratinë respublika 

 
 

3.1. Sàvoka. Politiniø reþimø klasifikavimas 
 

Valstybës politinio reþimo sàvoka ávardijama bûdø ir priemoniø, ku-
riomis ágyvendinama valstybës valdþia, visuma. Tai treèias valstybës for-
mos elementas. Valstybës valdymo bei valstybës sandaros formos nepar-
odo, kokiais bûdais valdþia realizuojama, kokie yra valstybës valdþios ir 
þmoniø santykiai, kaip valstybës valdþios institucijos tvarko þmoniø reika-
lus, ar pripaþástama vietos savivalda, kaip politiniame procese dalyvauja 
pilieèiai, jø susivienijimai ir t.t. Ðiems klausimams atskleisti ir vartojama 
valstybës politinio reþimo sàvoka. 

Teisinëje literatûroje kai kurie autoriai siûlo vietoj sàvokos „politinis 
reþimas“ vartoti sàvokà „valstybinis reþimas“1. Teigiama, kad sàvoka „po-

                                            
1 Tokio siûlymo argumentai dëstomi knygoje „Konstitucionnoje pravo zarubeþnych 

stran” (pod obðèei redakcijei M. V. Baglaja, J. I. Leibo, P. M. Entina). Moskva, Norma, 
2000. S. 140–141. 
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litinis reþimas“ – kur kas platesnë, apimanti ne tik valstybës, bet ir kitø 
politiniø institutø (politiniø partijø ir judëjimø, kitø visuomeniniø organi-
zacijø ir kt.) funkcionavimo praktikà. Todël ði sàvoka labiau tiktø politi-
kos mokslams. Tuo tarpu „valstybinis reþimas“ apibûdina tik paèios vals-
tybës veiklos formas ir metodus, todël ðià sàvokà labiau tinka vartoti tei-
sës moksluose.  

Atrodo, toks siauresnës sàvokos iðskyrimas – dirbtinis. Juolab, kad 
nagrinëjant „valstybiná reþimà“, ið esmës remiamasi „politiniam reþimui“ 
apibûdinti naudojamais kriterijais. Manytume, kad valstybës iðskyrimas ið 
politinës sistemos tik kliudys geriau suprasti valstybës valdþios ágyvendi-
nimo specifikà. Todël esame linkæ ir toliau vartoti „politinio reþimo“ sà-
vokà.  

Taigi „politinis reþimas“ apibûdina valstybës valdþios ágyvendinimo 
bûdus ir priemones. Paþymëtina, kad kiekvienos ðalies valstybës valdþia 
prireikus taiko prievartà. Kita vertus, net ir nedemokratinës ðalies ásta-
tymai gali skelbti, jog jie átvirtina demokratinëse ðalyse pripaþástamas 
vertybes. Ðiuo atveju, norint suprasti politinio reþimo esmæ, vien nagrinë-
ti teisës normø nepakanka. Taip pat svarbu jø taikymo praktika, neretai 
suteikianti teisiniam reguliavimui kità turiná.  

Nepamirðkime ir teisës kaip tam tikro idëjø tapsmo teisës normomis 
ir jø reguliuojamø santykiø sampratos. Todël nagrinëjant „politiná reþi-
mà“, taip pat svarbu suvokti, koks ðalyje átvirtintos santvarkos ideologinis 
pagrindas, kokiomis idëjomis vadovaujamasi kuriant teisës normas. Yra 
dvi koncepcijos. Viena jø grindþiama valstybës ir teisës kaip savo valios 
primetimo, kaip visuomenës pajungimo tam tikriems tikslams samprata, 
o kitai bûdinga valstybës ir teisës kaip socialinio kompromiso, interesø 
derinimo priemoniø, prigimtiniø þmogaus teisiø apsaugos supratimas. 

Nagrinëjant ávairiø ðaliø konstitucijas ir ástatymus, kuriuose átvirtinti 
politinio reþimo norminiai pagrindai, turime aiðkintis, kaip juose traktuo-
jamas valstybës valdþios ðaltinis (vienu atveju tai tauta, kitu – proletaria-
tas, darbo þmonës ar visaliaudinë visuomenë ir t.t.), kokie nustatyti vals-
tybës valdþios organizacijos ir funkcionavimo pagrindai (valdþiø padali-
jimas ar monolitinë valdþios sistema), kaip suvokiamos ir átvirtinamos 
asmens teisës, laisvës ir pareigos (koks jø katalogas, pagrindiniø teisiø 
prigimtinës kilmës pripaþinimas ar nepripaþinimas ir t.t.), pripaþintas ar 
paneigiamas politinis pliuralizmas (ar prieðingai – skelbiamas vienos ide-
ologijos, vienos partijos monopolis), pripaþástama ar paneigiama savival-
da ir t.t. 

Politinio reþimo studijos bûtø maþai ko vertos, jei nebûtø nagrinëja-
ma ir teisës ágyvendinimo praktika. Jau minëjome, kad neretai, vien ver-
tindami teisiná reguliavimà, galëtume sudaryti klaidingà áspûdá apie val-
dþios ágyvendinimo pobûdá. Teisiniø santykiø analizë padeda suprasti 
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tikràjà politinio reþimo esmæ: ar ðalyje valstybës ir asmens santykiuose 
gerbiamos pagrindinës teisës ir laisvës, ar jos paminamos dël „didþiøjø“ 
tikslø. 

Politinëje ir teisinëje literatûroje siûlomos ávairiausios politiniø reþi-
mø klasifikacijos. Jas lemia pasirinktas klasifikavimo kriterijus. Jeigu, 
tarkim, klasifikavimo pagrindu imsime ðalyje legaliai veikianèiø politiniø 
partijø skaièiø, galime skirti vienpartiná ar daugiapartiná politiná reþimà. 
Kiti siûlo vadovautis ðalies ekonominio ir politinio iðsivystymo lygiu, tre-
tiems svarbu ðalies civilizacijos tipas, politinio reþimo stabilumas ar nes-
tabilumas ir t.t. 

Labiausiai paplitæs valstybiø politinio reþimo skirstymas á 1) demokra-
tiná ir 2) nedemokratiná. Apibûdinant demokratiná reþimà, pabrëþiama, 
kad jo esmë: „<...> liaudies valdþia, vykdoma liaudies ir liaudies labui 
<...>”1. Nedemokratinis politinis reþimas yra tautos savæs valdymo (self–
government) sampratos antipodas. 
 
 
3.2. Demokratinis politinis reþimas 
 

Apibûdinant valstybës demokratiná politiná reþimà (gr. demokratia – 
liaudies valdþia), reikia atsakyti á du klausimus: kas valdo ir kaip valdo? 
Demokratinëje santvarkoje valdþios ðaltinis – tauta. Aukðèiausios valsty-
bës valdþios institucijos ágaliojimus gauna ið tautos. Tauta tiesiogiai gali 
priimti sprendimus svarbiausiais valstybës ir visuomenës gyvenimo klau-
simais. Svarbus demokratinio politinio reþimo aspektas – valstybës val-
dþios ágyvendinimas bendrais tautos interesais, kai valstybës veiksmai 
grindþiami daugumos sprendimu, taèiau taip pat gerbiamos ir maþumos 
teisës. Þmogaus pagrindiniø teisiø ir laisviø pripaþinimas, valstybës val-
dþios galiø ribojimas teise – pamatiniai demokratinio politinio reþimo 
bruoþai. 

Demokratinio valdymo iðtakø reikia ieðkoti antikinës Graikijos mies-
tø–valstybiø bei senovës Romos respublikos santvarkoje. Demokratijos 
raida, jos átvirtinimas daugelio valstybiø santvarkoje – ilgas, neretai 
skausmingas procesas. Juolab, kad daþnai uþsimezgusià tam tikrà demok-
ratijos formà keitë imperatoriaus, karaliaus ar senjoro valdþia. Net ir XX 
a. Antrasis pasaulinis karas stipriai sukrëtë Vakarø demokratijos pagrin-
dus. Taèiau demokratinio valdymo idëja – gyvybinga. 

Neretai, kalbant apie ðiuolaikiná demokratiná valdymà, vartojama 
„Vakarø demokratijos“ sàvoka. „Vakarø demokratija“ – tai ne geografi-
në sàvoka. Tai sàvoka, kuria pabrëþiama demokratijos kilmë, jos ryðys su 

                                            
1 Lincoln A. Gettysburg Address (1863). Basic Readings in U.S. Democracy (edited by 

Melvil I. Urofsky). Washington, United States Information Agency, 1994. P. 163. 
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Vakarø civilizacijos vertybëmis. Ði sàvoka atspindi tam tikrà demokratijos 
tipà. Demokratija – universalus siekis, bûdingas visoms, tam tikrà iðsivys-
tymo lygá pasiekusioms, tautoms. 

Ne vienos ðalies konstitucijoje yra tiesiogiai skelbiamas demokratinis 
valstybës pobûdis. Antai Vokietijos Federacinës Respublikos Pagrindinio 
ástatymo 20 str. nustatyta: „Vokietijos Federacinë Respublika yra demok-
ratinë ir socialinë federacinë respublika“, Italijos Konstitucijos 1 str. 
skelbiama: „Italija – demokratinë respublika, grindþiama darbu“. Konsti-
tucijose taip pat tiesiogiai átvirtinami tokie demokratinio politinio reþimo 
elementai: Tauta – valstybës valdþios ðaltinis, valdþiø padalijimo princi-
pas, pliuralistinë demokratija, pilietinës ir politinës asmens teisës ir lais-
vës bei jø garantijos, savivaldos teisë ir t.t.  

Kokie poþymiai leistø identifikuoti demokratiná reþimà? Jean–Louis 
Quermonne siûlë vadovautis penketu pagrindiniø bruoþø1, kurie apibû-
dina Vakarø demokratijà.  

Pirmas bruoþas atskleidþia valdanèiøjø parinkimo bûdà – Vakarø de-
mokratijose tai laisvi rinkimai. Rinkimai laikomi laisvais, jei jie atitinka 
bent tris sàlygas: laisvas kandidatø iðkëlimas (jis susijæs su laisva politiniø 
partijø veikla), visuotinë ir lygi rinkimø teisë (jà geriausiai apibûdina ang-
lø posakis: „One man, one vote“), balsavimo laisvë (laisva rinkimø kam-
panija ir nekontroliuojamas balsavimas).  

Antras bruoþas – valdymo teisë priklauso daugumai, t.y. vyriausybæ 
sudaro laimëjusi parlamento rinkimus dauguma ar laimëjæs prezidento 
rinkimus ðalies vadovas.  

Treèias bruoþas – opozicijos teisiø pripaþinimas. Opozicija turi teisæ 
laisvai kritikuoti valdþios veiksmus ir naujø rinkimø metu siekti tapti 
dauguma. Demokratijai bûdinga politiniø jëgø kaita.  

Ketvirtas bruoþas – konstitucionalizmo principø pripaþinimas ir jø 
ágyvendinimas: valdþia formuojama ir veikia pagal konstitucijà, pripaþás-
tama valdþios aktø atitikimo konstitucijai kontrolë.  

Penktas bruoþas (susijæs su ketvirtu) – pilieèiø pagrindiniø teisiø ir 
laisviø pripaþinimas ir garantavimas. 

Apibûdinant demokratinæ valstybës santvarkà, gali bûti vartojamas ir 
kiek kitoks ðià santvarkà atskleidþianèiø elementø derinys. Pasak Geor-
ges’o Vedelio, demokratinæ valstybæ apibûdina tokie principai: 

„– Konstitucijos buvimas ir jos laikymasis; 
– visuotinai laisvi ir autentiðki rinkimai; 
– valdþiø nesumaiðymas2; 
– individø ir jø grupiø teisiø ir laisviø pripaþinimas ir garantavimas: 

                                            
1 Quermonne J.–L. Les régimes politiques occidentaux. 3e édition. Paris, Éditions du 

Seuil, 1994. P. 18–19. 
2 T.y. valdþiø padalijimas. 
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– teisinë valstybë”1. 
Kiti autoriai, bandydami valstybës politiná reþimà apibûdinti konstitu-

cinës teisës aspektu2, iðskiria tokius demokratinio politinio reþimo bruo-
þus: 

1) demokratiniø pilieèiø teisiø ir laisviø pripaþinimas, uþtikrinantis 
galimybæ pilieèiams savarankiðkai ir aktyviai dalyvauti tvarkant vi-
suomenës bendrus reikalus; 

2) politinis pliuralizmas – valstybëje veikia ávairios politinës partijos 
ir organizacijos, kurios nustatyta tvarka rungiasi dël vadovavimo 
visuomenei; visos politinës partijos turi vienodas teisines galimy-
bes; laisvai veikia opozicinës partijos, siûlanèios alternatyvius Vy-
riausybës politikai sprendimus; laisvi rinkimai – svarbiausiø vals-
tybës institucijø sudarymo bûdas; 

3) valdþiø padalijimo principo realus ágyvendinimas; 
4) parlamento kaip tautos atstovybës – aukðèiausios ástatymo leidimo 

institucijos – funkcionavimas; tik parlamentas priima ástatymus, 
reguliuojanèius svarbiausius visuomeninius santykius; parlamentas 
nustato valstybës vidaus ir uþsienio politikos pagrindus, tvirtina 
biudþetà, kontroliuoja Vyriausybæ. Parlamentas priima sprendi-
mus balsø dauguma, taèiau taip pat laiduojamos ir maþumos, poli-
tinës opozicijos, teisës; 

5) ávairiø politiniø paþiûrø laisva propaganda, jeigu ðios paþiûros ne-
kvieèia griebtis smurto, nepaþeidþia visuomenës moralës ir bendrø 
elgesio normø, nesikësina á kitø pilieèiø teises.  

Taigi visais atvejais nagrinëjant demokratiná reþimà, ið esmës remia-
masi tais paèiais kriterijais. Jeigu ðalyje kuris nors ið nurodytø poþymiø 
paþeidþiamas, galima kalbëti tik apie pusiau demokratiná ar ribotos de-
mokratijos reþimà. 

Demokratija apibûdinama ir atskleidþiant tam tikrus politinio gyve-
nimo mechanizmus. Tai daugiapartiðkumas ar maþiausiai dvipartiðkumas 
su pripaþinta opozicija (t.y. turinèia konstitucijos garantuotà statusà), 
laisvi, sàþiningi ir konkurencinio pobûdþio rinkimai, valdþios kaita, pilie-
tinës visuomenës kontravaldþiø (ypaè þiniasklaidos) institutai3. 

Bandymas apibrëþti demokratiná politiná reþimà yra neatsiejamas nuo 
konstitucionalizmo pagrindø átvirtinimo: Konstitucijos, kaip þmogaus 

                                            
1 Vedel G. Les options juridiques fondamentales. Le processus constitutionnel, instru-

ment pour la transition démocratique. Les éditions du Consil de e’Europe. Strasbourg, 
1994. P. 37.  

2 Èirkin V. Konstitucionnoje pravo zarubeþnych stran. Moskva, Jurist, 1997. S. 185. 
3 Druot G. Le rôle des médias face au pouvoir politique dans une démocratie pluraliste 

// L’application des dispositions relatives aux médias dans une démocratie pluraliste. Stras-
bourg, Editions du Conseil de l’Europe, 1995. P. 19. 



VIII skyrius 560 

 

pagrindines teises ginanèios ir valstybës valdþios galiø ribojanèio aukð-
èiausios galios dokumento, pripaþinimo, valdþiø padalijimo, politinio 
gyvenimo pliuralizmo, renkamos tautos atstovybës – parlamento – laisvo 
funkcionavimo. Tik vienà demokratijos formulæ rasti sunku. Matyt, bene 
geriausiai demokratinio valdymo esmæ yra apibûdinæs garsusis Hansas 
Kelsenas1, teigdamas, kad demokratija – tai „tendencija tapatinti valdan-
èiuosius su valdomaisiais“. Tokiame apibûdinime matome ir tautos val-
dþios ágyvendinimo esmæ, ir jos raidos perspektyvas.  
 
 
3.3. Nedemokratiniai politiniai reþimai 
 

Nedemokratinis politinis reþimas yra prieðingybë demokratiniam. Já 
irgi reikëtø analizuoti atsiþvelgiant á kriterijus, kuriais rëmëmës apibû-
dindami demokratiná politiná reþimà. Tik rezultatai bûtø skirtingi. Nede-
mokratiniai reþimai skirstomi á autoritarinius ir totalitarinius. Ðie reþimai 
skiriasi demokratijos principø paneigimo lygiu. 

Autoritariniam reþimui bûdinga: 
1) pilieèiø demokratiniø teisiø ir laisviø ribojimas, pilieèiams nelei-

dþiama savarankiðkai ir laisvai dalyvauti formuojant valstybës poli-
tikà; 

2) pripaþástamas tik ribotas politinis pliuralizmas (leidþiama veikti tik 
kai kurioms politinëms organizacijoms, jø veikla taip pat apribota, 
valstybinës reikðmës sprendimus priima vien valdanèioji partija ar 
grupuotë, organizuojami parlamentiniai „valymai”, politinës opo-
zicijos teisës paþeidþiamos, leidiniai cenzûruojami, opozicijos lyde-
riams taikomos ávairios sankcijos); 

3) nors valdþiø padalijimo principas konstitucijoje nepanaikinamas, 
taèiau praktiðkai jo nepaisoma. Ðalies prezidentas ar vyriausybë 
ásibrauna á ástatymø leidybà, o jø aktai faktiðkai svarbesni nei ásta-
tymai. Teismø veiklà kontroliuoja vykdomoji valdþia; 

4) politinis vadovavimas perduodamas á vieno asmens ar grupës ran-
kas be rinkimø – rinkimai organizuojami taip, kad pilieèiai ið tikrø-
jø pasirinkimo teisës neturi; 

5) ribojamas politinës ideologijos pliuralizmas (t.y. galima skleisti tik 
tokias paþiûras, kurios neprieðtarauja valdþios remiamai ideologi-
jai); 

6) ginkluotosios pajëgos, jø vadovybë neretai ágauna svarbià politinæ 
reikðmæ. 

                                            
1 Apie tai þr.: Kelsen H. La démocratie, sa nature, sa valeur. Paris, Sirey, 1932 (réédité 

en 1988 par Economica). 
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Valstybiø autoritarinio politinio reþimo pavyzdþiai galëtø bûti F. 
Franco valdyta Ispanija, A. Pinocheto valdoma Èilë (1973–1990 m.), Pie-
tø Korëja XX a. 70–80 metais, Suharto laikø Indonezija (1967–1998 m.) 
ir kt. 

Totalitariniam reþimui bûdinga visiðkas asmens pajungimas valstybei. 
Totalitarinë valstybë siekia reguliuoti visas visuomenës gyvenimo sritis. 

Totalitarinis reþimas grindþiamas ávairiomis koncepcijomis. Tai gali 
bûti rasistinës teorijos, nacionalistinës idëjos, marksistinës proletariato 
diktatûros valstybës, vedanèios visuomenæ á „ðviesià” ateitá, teorija ir ki-
tos doktrinos. 

Totalitariniam reþimui bûdinga: 
1) pilieèiø demokratiniø teisiø ir laisviø neigimas, pilieèiai neturi pa-

sirinkimo teisës; ne tik pasisakymas prieð valdanèiàjà partijà ar 
grupuotæ, valstybës lyderá, bet ir paprasta reþimo kritika laikoma 
nusikaltimu; 

2) politinis vadovavimas ðalyje nëra uþtikrinamas laisvais rinkimais; 
paprastai egzistuoja viena legali partija (kartais leidþiamos sateli-
tinës partijos, kurios yra kontroliuojamos), o partijos vadovavimas 
visuomenei neretai átvirtinamas net ðalies konstitucijoje. Rinkimai 
kontroliuojami, todël yra formalûs, rinkëjai neturi pasirinkimo tei-
sës, kartais rinkimai ið viso nerengiami. Oficialûs rinkimø rezulta-
tai visada palankûs valdanèiajai jëgai ir neatspindi tikro rinkëjø 
poþiûrio; 

3) likviduotas politinis pliuralizmas, maþumø teisës nepripaþástamos, 
politinë opozicija persekiojama ir nelegali. Valdanèiosios partijos, 
valstybës vadovo, karinës vadovybës þinioje yra visos visuomeninës 
organizacijos. Sukuriamas vieningas politinio vieðpatavimo me-
chanizmas. Neretai skelbiamas partijos ir valstybës susiliejimas, 
vienintelës valdanèiosios partijos institucijos kontroliuoja visas 
valstybës ir visuomenës gyvenimo sritis; 

4) atmetamas valdþiø padalijimo principas ir átvirtinamas valdþios 
vienybës valstybëje principas (tarybø valdþia, fiurerio valdþia ir 
t.t.). Paneigiamos atstovaujamosios institucijos, faktiðkai nëra savi-
valdos; 

5) vieninga visiems privaloma politinë ideologija (pvz.: buvusios So-
vietø Sàjungos vadovaujamoje socialistiniø ðaliø stovykloje tokia 
ideologija buvo marksizmas–leninizmas); 

6) teisminë valdþia turi tik formalià laisvæ, faktiðkai ji yra valdanèios 
partijos represinë struktûra; 

7) svarbus „jëgos“ struktûrø (kariuomenës, valstybës saugumo ar 
slaptosios policijos, vidaus pajëgø) vaidmuo, neretai valstybë ágau-
na nebemaskuojamà militaristiná pobûdá. 
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Totalitariniø valstybiø pavyzdþiai galëtø bûti buvusi SSRS (iki „pe-
rtvarkos“), faðistø valdymo laikø Italija ar nacistinë Vokietija. Mûsø laikø 
autoritarinio politinio reþimo geriausia iliustracija – Korëjos liaudies de-
mokratinë respublika. Þinoma, autoritarinës valstybës poþymiai konkre-
èioje ðalyje gali bûti modifikuoti, galimi ávairûs konkretûs totalitariniø 
reþimø modeliai. 
 
 
 
3.4. Lietuvos valstybë – demokratinë respublika 
 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 str. átvirtinta: „Lietuvos valstybë 
yra nepriklausoma demokratinë respublika“. Taigi pagrindiniame ðalies 
ástatyme skelbiamas demokratinis politinis reþimas. 

Nagrinëdami Lietuvos Respublikos Konstitucijos bruoþus, asmens 
teises ir laisves, Lietuvos valstybës valdþios organizacijos, valstybës val-
dymo formos klausimus, tam tikru aspektu palietëme ir Lietuvos valsty-
bës demokratinio reþimo klausimà. Kita vertus, nagrinëdami ðalies poli-
tiná reþimà, turësime nuolat gráþti prie tokiø klausimø: kas yra valstybës 
valdþios ðaltinis? Kokios konstitucinës teisës ir laisvës, taip pat jø garanti-
jos, yra átvirtintos nacionalinëje teisëje? Kaip organizuojamos ir funkcio-
nuoja valstybës valdþios institucijos? 

Antra aplinkybë – tai demokratijos realumas. Demokratija, norint jà 
laikyti realia kategorija, turi bûti ne tik skelbiama, bet ir realiai ágyvendi-
nama. Taigi demokratijos instituto átvirtinimo analizë turi apimti ne tik 
teisës normø nagrinëjimà, bet ir jø ágyvendinimo Lietuvoje praktikà.  

Kokiomis vertybëmis yra grindþiama Lietuvos Respublikos Konstitu-
cija? Tai tautos suverenitetas, valdþios galiø ribojimas Konstitucija, vals-
tybës valdþiø padalijimas, pagrindiniø teisiø ir laisviø prigimtinio pobû-
dþio pripaþinimas, atviros, teisingos, darnios pilietinës visuomenës ir tei-
sinës valstybës siekis ir t.t. 

Iðeities, pozicija, tyrinëjant ðalies politiná reþimà, – poþiûris á Tautà 
kaip valstybës kûrëjà, valstybës valdþios ðaltiná ir pagrindà. Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 1 str., átvirtinantá demokratinæ respublikà, papildo 
Konstitucijos 2 str. nuostatos: 1) Lietuvos valstybæ kuria Tauta; 2) suve-
renitetas priklauso Tautai. Vadinasi, pripaþástamas demokratiniam val-
dymui bûtinas imperatyvas – Tauta yra vienintelë valstybës kaip politinës 
organizacijos, kaip Tautos gyvenimo tam tikros formos, kûrëja, kad aukð-
èiausios suverenios galios priklauso tautai, o ne kuriam nors sluoksniui, 
grupei ar asmeniui. Tautos suvereniteto, jos aukðèiausiosios valdþios po-
bûdþio sampratai svarbios ir Konstitucijos 3 str. nuostatos, teigianèios, 
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kad niekas negali varþyti ar riboti tautos suvereniteto, savintis visai tautai 
priklausanèiø suvereniø galiø. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisæ prieð-
intis bet kam, kas prievarta kësinasi á Lietuvos valstybës nepriklausomy-
bæ, teritoriná vientisumà, konstitucinæ santvarkà. 

Logiðkas konstitucinio tautos visavaldiðkumo átvirtinimo tæsinys – 
Konstitucijos 4 str.: „Aukðèiausià suverenià galià tauta vykdo tiesiogiai ar 
per demokratiðkai iðrinktus savo atstovus“. Ðiuo atveju suvereniteto ágy-
vendinimas tiesiogiai atspindi ir demokratiná Lietuvos bendro gyvenimo 
klausimø sprendimo pobûdá. Konstitucijos 4 str. dera su Konstitucijos 33 
str. 1 d., kad pilieèiai turi teisæ dalyvauti valdant savo ðalá ir tiesiogiai, ir 
per demokratiðkai iðrinktus atstovus, taip pat lygiomis sàlygomis stoti á 
Lietuvos Respublikos valstybinæ tarnybà. 

Ðalies politinio reþimo konstitucinio átvirtinimo analizei svarbios Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos nuostatos, kad svarbiausi valstybës ir 
tautos gyvenimo klausimai sprendþiami referendumu (Konstitucijos 9 str. 
1 d.). Ástatymo nustatytais atvejais referendumà skelbia Seimas. Referen-
dumas tai pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne maþiau kaip 300 tûkstan-
èiø pilieèiø, turinèiø rinkimø teisæ. Referendumo skelbimo ir vykdymo 
tvarkà nustato ástatymas. 

Konstitucijoje taip pat yra átvirtinta ir pilieèiø ástatymø leidybos inicia-
tyvos teisë (pagal Konstitucijos 68 str. 2 d. ástatymø leidybos iniciatyvos 
teise gali pasinaudoti ir Lietuvos Respublikos pilieèiai. 50 tûkstanèiø pi-
lieèiø, turinèiø rinkimø teisæ, gali Seimui teikti ástatymo projektà, ir já 
Seimas privalo svarstyti), peticijos teisë.  

Pilieèiai dalyvauja valstybës valdyme ir iðrinkdami Seimà, Respublikos 
Prezidentà, savivaldybiø tarybas. Rinkimai – tautos valios iðraiðka, atsto-
vaujamosios demokratijos pagrindas.  

Svarbus Konstitucijoje átvirtinto Lietuvos politinio reþimo bruoþas – 
prigimtiniø teisiø ir laisviø pripaþinimas ir jø átvirtinimas Konstitucijoje. 
Konstitucijos 18 str. átvirtinta, kad þmogaus teisës ir laisvës prigimtinës. 
Vadinasi, þmogaus teisës ir laisvës atsiranda ne valstybës valia, bet þmo-
gus jas ágyja gimdamas. Ðios teisës – pirminis ir svarbiausias pradas, teisi-
niø vertybiø skalëje uþimantis aukðèiausià vietà. Pagrindiniø teisiø pripa-
þinimas, jø apsauga – svarbiausias konstitucinës demokratinës valstybës 
uþdavinys. Þmogaus teisës lemia asmens ir valstybës santykiø pobûdá, 
valstybës ástaigø ir pareigûnø veikla vertinama pagal tai, ar ji padeda ákû-
nyti Konstitucijoje átvirtintas vertybes. Neatsitiktinai Konstitucijos 5 str. 3 
d. átvirtinta, kad valdþios ástaigos tarnauja þmonëms. Pagrindiniø teisiø 
institutas neleidþia pernelyg didelio valstybës dominavimo asmens atþvil-
giu ir reikalauja, kad valstybës ástaigos, pareigûnai saugotø ir gintø pa-
grindines teises, jø nepaþeistø ir neleistø kitiems daryti tokiø paþeidimø. 
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Ðalies politiniam reþimui apibûdinti ne maþiau svarbu, ar pripaþásta-
mos teisës ir laisvës, kurios sudaro bûtinas prielaidas dalyvauti tvarkant 
bendrus reikalus. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje rasime demokra-
tinëje valstybëje pripaþástamø teisiø ir laisviø katalogà. Tai teisë turëti 
savo ásitikinimus ir juos laisvai reikðti (Konstitucijos 25 str.). Paþymëtina, 
kad Konstitucinis Teismas 1997 m. vasario 13 d. nutarime konstatavo, 
kad laisvas ir visuotinis keitimasis informacija, nevarþomas jos skleidimas 
yra ypaè svarbus demokratiniø procesø veiksnys, uþtikrinantis ne tik indi-
vidualios nuomonës, subjektyviø ásitikinimø, bet ir grupiniø paþiûrø, taip 
pat ir politiniø, bei visos tautos valios formavimà. Konstitucinio Teismo 
nuomone, bûtent dël to informacijos laisvë yra pamatinis pliuralistinës 
demokratijos elementas. Ne maþiau svarbios ir kitos teisës bei laisvës: 
minties, tikëjimo ir sàþinës laisvë (Konstitucijos 26 str.), teisë dalyvauti 
valdant savo ðalá tiek tiesiogiai, tiek per demokratiðkai iðrinktus atstovus, 
taip pat teisë lygiomis sàlygomis stoti á valstybinæ tarnybà (Konstitucijos 
33 str. 1 d.), rinkimø teisë (34 str.), teisë laisvai vienytis á bendrijas, poli-
tines partijas ar asociacijas, jei jø tikslai ir veikla nëra prieðingi Konstitu-
cijai ir ástatymams (Konstitucijos 35 str.), teisë rinktis be ginklo á taikius 
susirinkimus (Konstitucijos 36 str.), teisë kritikuoti valstybës ástaigø ir 
pareigûnø darbà (Konstitucijos 33 str. 3 d.) ir kt. 

Naudodamiesi Konstitucijoje átvirtintomis teisëmis ir laisvëmis, Lietu-
vos Respublikos pilieèiai turi teisines galimybes dalyvauti tvarkant ben-
drus reikalus. Pagal Konstitucijà, asmuo, kurio konstitucinës teisës ir 
laisvës paþeidþiamos, turi teisæ kreiptis á teismà. Teisminë gynyba – svar-
biausia ðiø teisiø ir laisviø uþtikrinimo teisinë garantija.  

Valstybës valdþios organizavimas remiasi valdþiø padalijimo principu 
– dar vienas demokratinio reþimo teisinio átvirtinimo aspektas. Konstitu-
cijos 5 str. nustatyta, kad valstybës valdþià Lietuvoje vykdo Seimas, Res-
publikos Prezidentas, Vyriausybë ir Teismas. Valdþios galias riboja Kons-
titucija. Valdþios ástaigos tarnauja þmonëms. Ðiomis Konstitucijos nor-
momis, kuriø turinys detaliai atskleidþiamas kituose Konstitucijos 
straipsniuose, átvirtintas valstybës valdþiø padalijimo principas. Konstitu-
cijos 5 str., kuris nustato, valstybës valdþios institucijas, vykdanèias valsty-
bës valdþià, turiná atskleidþia kiti Konstitucijos skirsniai, nustatantys 
konkreèiø valdþios institucijø organizacijà ir funkcionavimà: V skirsnis 
„Seimas“, VI skirsnis „Respublikos Prezidentas“, VII skirsnis „Vyriausy-
bë“, IX skirsnis „Teismas“. Kiekviename ið ðiø skirsniø nustatoma atitin-
kamos valstybës valdþios institucijos sudarymo tvarka, bûdingos funkci-
jos, taip pat ðiø institucijø kompetencija, santykiai su kitomis valstybës 
valdþios institucijomis. Konstitucijos normomis átvirtintas valstybës val-
dþios institucijø savarankiðkumas, jø pusiausvyra bei tarpusavio sàveika. 
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Nagrinëjant valstybës valdþios institucijø sistemà, bûtina paþymëti, 
kad ástatymø leidybos funkcijà vykdo Seimas (ir tauta referendumu taip 
pat gali priimti ástatymus). Seimui – Tautos atstovybei – bûdinga demok-
ratiniø ðaliø ástatymø leidþiamosios institucijos teisinë padëtis. Parlamen-
tiniai debatai, parlamentinës daugumos ir maþumos santykiai atskleidþia 
naujus demokratinës sistemos aspektus. Ne maþiau svarbus valstybës val-
dþios atitikimo demokratijos reikalavimams kriterijus – teisëjø ir teismø 
nepriklausomybës átvirtinimas. Tik nepriklausoma teisminë valdþia gali 
apsaugoti asmens teises ir laisves, uþkirsti kelià valdþios institucijø ar pa-
reigûnø piktnaudþiavimui. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje sudarytos 
visos prielaidos teisingumui ágyvendinti. 

Valstybës valdþios institucijø renkamumas – demokratinio politinio 
reþimo bruoþas. Ðio bruoþo konstituciná átvirtinimà regime ir Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 4 str. nuostatoje apie tautos suverenios galios 
vykdymà per demokratiðkai iðrinktus atstovus (taip pat ir 33 str. 1 d. nuo-
statoje, kad pilieèiai turi teisæ dalyvauti valdant savo ðalá ir per demokra-
tiðkai iðrinktus atstovus), ir Konstitucijos V skirsnio „Seimas“ nuostatose 
apie Seimo nariø – Tautos atstovø rinkimus (Konstitucijos 55 str. 1 d. 
nustatyta, kad Seimà sudaro tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie ren-
kami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimø 
teise ir slaptu balsavimu), VI skirsnio „Respublikos Prezidentas“ 78 str. 2 
d. nuostatoje, kad Respublikos Prezidentà renka Lietuvos Respublikos 
pilieèiai penkeriems metams, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine 
rinkimø teise, slaptu balsavimu, ir Konstitucijos 119 str. 2 d. nuostatoje, 
kad savivaldybiø tarybø narius trejiems metams renka administracinio 
vieneto gyventojai – Lietuvos Respublikos pilieèiai, remdamiesi visuoti-
ne, lygia ir tiesiogine rinkimø teise, slaptu balsavimu. 

Apibûdinant valstybës politiná reþimà, paþymëtini ir kiti svarbûs jo 
institutai: vietos savivaldos buvimas, masinës informacijos priemoniø 
cenzûros draudimas bei draudimas valstybei, politinëms partijoms, poli-
tinëms ir visuomeninëms organizacijoms monopolizuoti masines infor-
macijos priemones. 

Þinoma, ne maþiau svarbu, kad Konstitucijoje ir ástatymuose átvirtinti 
demokratiniai institutai realiai funkcionuotø, kad politinio proceso daly-
viai laikytøsi teisës nustatytø elgesio taisykliø. Realus visuomenës pliura-
lizmas, informacijos laisvë, laisvi ir reguliarûs rinkimai, valdþios instituci-
jø sudarymas pagal rinkimø rezultatus, korektiðki daugumos ir maþumos 
santykiai, grindþiami supratimu, kad sprendimai priimami balsø daugu-
ma, taèiau taip pat ir gerbiant maþumos teises, – tikrovës elementai, at-
skleidþiantys realiàjà demokratijos padëtá Lietuvoje. 

Ðiø procesø vertinimà palikime politikos mokslams. Tiesa, baigiant 
reikëtø paþymëti, kad Lietuva, átvirtinusi teisinius demokratijos pagrin-
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dus, kasmet vis tvirèiau jauèiasi demokratinio valdymo sistemoje. Nors 
procesas – anaiptol ne vien sëkmë. Ne taip paprasta iðmokti derinti ávai-
rius interesus, rasti kompromisus. Nereikëtø abejoti Raymond’o Arono 
þodþiais: „Sveika demokratija – ta, kurioje pilieèiai laikosi ne tik konsti-
tucijos, reglamentuojanèios politinës kovos sàlygas, bet ir visø ástatymø, 
kurie formuoja sàlygas, kuriose tenka veikti atskiriems asmenims. Taèiau 
taisykliø ir ástatymø laikytis maþa. Reikia dar kaþko – kas nekodifikuota 
ir todël kas tiesiogiai nëra susijæs su ástatymø laikymusi – kompromiso 
jausmo“1. Pirmas ðalies nepriklausomo gyvenimo deðimtmetis teikia vil-
èiø tikëti ðalyje ásitvirtinusio demokratinio politinio reþimo patvarumu. 
 
 
 

                                            
1 Aron R. Demokratija i totalitarizm. Moskva, Tekst, 1993. S. 71. 
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NEVALSTYBINËS ORGANIZACIJOS KONSTITUCINËJE TEISËJE 

 
 
 
 

1 poskyris.  Politinių partijų ir visuomeninių organizacijų teisinio  
 reglamentavimo konstituciniai pagrindai 
2 poskyris.  Politinės partijos ir politinės organizacijos 
3 poskyris.  Visuomeninių organizacijų teisinė padėtis 
4 poskyris.  Religinės bendruomenės ir bendrijos 
 
 

1. Savarankišką konstitucinės teisės institutą sudaro teisės normos, reg-
lamentuojančios visuomeninius santykius, susijusius su institucijų, dalyvau-
jančių įgyvendinant politinę valdžią, veikla. Konstitucinės teisės doktrinoje 
šios teisės normos yra vadinamos politinės sistemos institutu. Politinė siste-
ma – tai visuma institucijų (organizacijų), tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvau-
jančių įgyvendinant politinę valdžią. Svarbią šios sistemos dalį sudaro ne-
valstybinės organizacijos. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 str. pilie-
čiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ir aso-
ciacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams. 
Politinių partijų, kitų politinių ir visuomeninių organizacijų steigimą ir veik-
lą reglamentuoja įstatymas. 

Viešojo pobūdžio nevalstybinės organizacijos – konstitucinių santykių 
subjektai – svarbus politinės sistemos elementas. Būtent šių organizacijų 
teisinio reglamentavimo ypatumus ir aptarsime šiame vadovėlio skyriuje. 

2. Devintą skyrių sudaro keturi poskyriai: „Politinių partijų ir visuomeni-
nių organizacijų teisinio reglamentavimo konstituciniai pagrindai”, „Politi-
nės partijos ir politinės organizacijos”, „Visuomeninių organizacijų teisinė 
padėtis”, „Religinės bendruomenės ir bendrijos”. 

3. Pirmiausia aptarsime politinių partijų ir visuomeninių organizacijų at-
ribojimo kriterijus konstitucinės teisės doktrinoje ir įstatymų leidyboje, šių 
organizacijų steigimo ir veiklos konstitucinius pagrindus ir apribojimus. Taip 
pat reikės panagrinėti tokius klausimus, kaip politinių partijų institucionali-
zavimas, politinių partijų ir politinių organizacijų sąvoka, jų funkcijos, stei-
gimo tvarka, veiklos principai ir teisinės garantijos, finansavimo šaltiniai ir 
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finansinė kontrolė, veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Aptarsime politinių 
partijų klasifikavimo kriterijus bei partines sistemas. 

Taip pat nagrinėsime visuomeninių organizacijų funkcijas, jų steigimą ir 
veiklą, apibūdinsime visuomeninių organizacijų rūšis (pvz.: profesinių są-
jungų, meno kūrėjų organizacijų ir kt.), teisinio reglamentavimo ypatumus. 
Nemenką dėmesį teks skirti religinių bendrijų ir bendruomenių teisinei padė-
čiai Lietuvos Respublikoje. 
 
 
 
1 poskyris 
POLITINIØ PARTIJØ IR VISUOMENINIØ ORGANIZACIJØ TEISI-
NIO REGLAMENTAVIMO KONSTITUCINIAI PAGRINDAI 

 
 
 

1.1. Politinës partijos ir visuomeninës organizacijos konstitucinëje  
       teisëje 
1.2. Politiniø partijø ir visuomeniniø organizacijø veiklos konstituciniai  
       principai ir apribojimai 
 
 
1.1. Politinës partijos ir visuomeninës organizacijos konstitucinëje  
       teisëje 
 

Konstitucinës teisës doktrina pripaþásta, kad konstituciniø teisiniø 
santykiø subjektai yra ne tik valstybës valdþios institucijos, tiesiogiai ágy-
vendinanèios politinæ valdþià, bet ir nevalstybinës (visuomeninës) organi-
zacijos, dalyvaujanèios ágyvendinant politinæ valdþià netiesiogiai. Visuma 
organizacijø (institucijø), tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvaujanèiø ágyvendi-
nant politinæ valdþià, sudaro vieningà valstybës politinæ sistemà. Nevals-
tybiniø (visuomeniniø) organizacijø buvimas liudija valstybës demokrati-
ná pobûdá, visuomenës aktyvumà ir pilietiðkumà. Tai svarbus pilietinës 
visuomenës elementas. Nevalstybinës (visuomeninës) organizacijos atlie-
ka tarpininko vaidmená tarp valstybës ir visuomenës, realizuoja pilieèiø 
interesus pagrindinëse valstybës gyvenimo srityse. 

Dël sàvokos „visuomeninë organizacija” konstitucinës teisës moksle 
nëra vieningos nuomonës. Ðios sàvokos vartojimas daþnai priklauso nuo 
to, kokiø kriterijø laikosi teisininkai, klasifikuodami visuomeninius jun-
ginius, veikianèius valstybëje. Valstybës atþvilgiu visuomenë siauràja pra-
sme – tai visi socialiniai junginiai, iðskyrus paèià valstybæ. 

Pvz.: M. Römeris pagal organizuotumo kriterijø skyrë organizuotus ir 
neorganizuotus socialinius junginius. Organizuotus junginius jis vadino 
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socialinëmis organizacijomis arba korporacijomis, o neorganizuotus – 
socialinëmis grupëmis1. 

Socialinëms grupëms, kurios, anot M. Römerio, sudaro senesná ir pas-
tovesná tipà, bûdinga áproèiø reþimas, veikimo palaidumas, tuo tarpu so-
cialinëms organizacijoms – statutinës teisës (ástatymo) reþimas ir veikimo 
aiðkumas. 

Pagal susikûrimo bûdà socialines organizacijas M. Römeris skirstë á: 
atsirandanèias dirbtinai ir atsirandanèias pamaþu ið socialiniø grupiø. M. 
Römeris visas „dirbtines draugijas ir sàjungas” dar vadino „racionalisti-
nëmis arba dedukcinëmis”, nes jose viskas ið anksto apgalvota: pirma 
gimsta sumanymas, o tada sumanymas dedukcijos metodu perkeliamas á 
junginio konstrukcijà. Kitos socialinës organizacijos neturi tokio aiðkaus 
„racionalistinio dirbtinumo”, taèiau jø veikimas yra teisiðkai sutvarkytas, 
organizuotas. Ðia prasme, anot M. Römerio, visos socialinës organizaci-
jos gali bûti laikomos „statutiniais socialiniais junginiais”2. Vadinasi, jos 
visos turi savo nuolatinius organus ir per tuos organus veikia, jos turi aið-
kius savo tikslus ir organizacinæ tvarkà. Tai skiria jas nuo socialiniø gru-
piø ir „suteikia jø veikimui neabejotinà pirmenybæ ypaè tikslumo, grieþ-
tumo ir aiðkumo atþvilgiu”3. 

M. Römeris aiðkino, kad grynai dirbtiniai korporacinio tipo socialiniai 
junginiai, kuriems priklauso vadinamosios draugijos ir sàjungos, sudaro 
didþiausià socialiniø junginiø rûðá. Jø yra be skaièiaus ir be galo ávairiø 
ávairiausiø funkcijø. Bendra jiems yra tai, kad jie visi yra grynai dirbtiniai, 
statutiniai, kylantys ið valingos ir sàmoningos jø steigëjø iniciatyvos. Visi 
ðie junginiai yra vienaip ar kitaip nusistatæ valstybës atþvilgiu ir stengiasi 
jà paveikti arba apsidrausti nuo jos imperiumumo slegianèios galios. 

M. Römerio nuomone, tiktai socialinës organizacijos „gali bûti valsty-
bëje sunaudotos kurioms nors vieðosios galios funkcijoms ir tiktai jos gali 
bûti valstybëje savarankiðkais vieðosios teisës subjektais”4. 

Valstybë nustato vieningà, grieþtai imperatyvinæ teisinæ tvarkà, vi-
siems lygiai privalomà, kuriai visi turi pasiduoti. Taèiau, kaip teigë M. 
Römeris, valstybë „savo specifiniø socialiniø tikslø (…) beveik neturi 
arba turi jø labai maþa”5. Kaip antrinis socialinis junginys, bûdama kitø 
socialiniø junginiø veikiama, valstybë ðiuos tikslus „pasisavina” ar „pasi-
skolina” ið kitø socialiniø junginiø. Esant valstybei, „visa visuomenë savo-
tiðkai subruzda: visi socialiniai junginiai ir kiekvienas jujø, nepasitenkin-
dami savo eiline socialine funkcija, iðpleèia ypatingà politiná veikimà vals-

                                                           
1 Römeris M. Valstybë. T. 2. Vilnius, 1995. P. 86. 
2 Ibid. P. 88. 
3 Ibid. P. 89. 
4 Ibid. P. 89. 
5 Ibid. P. 101. 
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tybës atþvilgiu (…) kiekvienas jø norëtø sunaudoti galingà valstybës apa-
ratà savo socialinei funkcijai, kitaip sakant, pakiðti valstybei savo sociali-
nius tikslus, suvalstybinti juos, ávesti á valstybinæ funkcijà” arba, kiek tai 
nepasiekiama, „apsidrausti nuo jiems prieðingø socialiniø tikslø suvalsty-
binimo ir to suvalstybinimo padariniø”1. 

Kaip matome, pagal M. Römerá, socialiniø arba visuomeniniø organi-
zacijø sàvoka apëmë visus organizuotus socialinius junginius, iðskyrus 
paèià valstybæ. Ðiuo metu sàvoka „visuomeninë organizacija” tokia plaèia 
prasme konstitucinës teisës moksle vartojama ganëtinai retai. 

Ðiø dienø Lietuvos konstitucinës teisës moksle sàvoka „visuomeninë 
organizacija” vartojama keliomis prasmëmis. Plaèiàja prasme visuomeni-
në organizacija – tai vieðo pobûdþio pelno nesiekiantis visuomeninis susi-
vienijimas, kurio narius vienija laisvai pasirinktø tikslø ir interesø ben-
drumas. Tai gali bûti organizacijos, kuriø narius vienija socialiniai, eko-
nominiai, politiniai, kultûriniai, tikybiniai interesai arba tam tikri pomë-
giai. Siekdamos tenkinti savo nariø interesus, ðios organizacijos didesniu 
ar maþesniu mastu daro átakà politinës valdþios sprendimams ir tokiu 
bûdu netiesiogiai dalyvauja valstybës valdyme.  

Siauràja prasme sàvoka „visuomeninë organizacija” neapima politiniø 
partijø ir politiniø organizacijø. Tuo siekiama akcentuoti, jog politinës 
partijos – tai organizacijos, siekianèios politinës vadþios, tuo tarpu vi-
suomeninës organizacijos nëra politiniai susivienijimai. Jos nedalyvauja 
kovoje dël politinës valdþios. Daþnai aiðkinama, kad dël ðios prieþasties 
politiniø partijø veikla turi bûti reglamentuota specialiomis konstitucinës 
teisës normomis.  

Kita vertus, turime pastebëti, kad konstitucinës teisës moksle nëra 
vienodo poþiûrio á politiniø partijø teisiná reglamentavimà. Kai kuriose 
valstybëse politiniø partijø veikla specialiai nereglamentuojama. Jos vei-
kia pagal bendras taisykles, taikomas visuomeninëms organizacijoms, 
pvz., tarpukario Lietuvoje jos veikë pagal to meto draugijø ástatymus2. Be 
to, gali bûti specialiai reglamentuojamos ir kitos visuomeniniø organiza-
cijø rûðys (profesiniø sàjungø, literatûriniø-meniniø organizacijø ir kt. 
veikla). Tokiais atvejais yra taikomos bendrosios ir specialiosios teisës 
normos konkurencijos taisyklës.  

Teisinëje literatûroje neretai organizacijos, netiesiogiai dalyvaujan-
èios ágyvendinant politinæ valdþià, yra vadinamos „visuomeniniais susi-
vienijimais”, „ne pelno organizacijomis” ir kt. Tai nëra pakankamai tiks-
lûs terminai. Sàvoka „visuomeninis susivienijimas” tam tikra prasme su-
tampa su sàvoka „visuomeninis junginys”, tuo tarpu „ne pelno organiza-

                                                           
1 Ibid. P. 102, 104. 
2 Lietuvos valstybës teisës aktai. Vilnius, 1996. P. 256–262. 
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cija” apima ir organizacijas, kurios nëra laikomos konstitucinës teisës 
subjektais.  

Reikia pastebëti, kad terminas „nevalstybinë organizacija” taip pat 
nëra tikslus, todël neretai ástatymø leidyboje vartojama sàvoka „nevalsty-
binë (visuomeninë) organizacija". 
 
 
1.2. Politiniø partijø ir visuomeniniø organizacijø veiklos  
       konstituciniai principai ir apribojimai 
 

Teisë laisvai vienytis á á bendrijas, politines partijas ar asociacijas – 
viena pagrindiniø þmogaus ir pilieèio politiniø teisiø. Neatsitiktinai ði 
teisë yra átvirtinta Visuotinës þmogaus teisiø deklaracijos 20 str., skel-
bianèiame, jog kiekvienas þmogus turi teisæ á taikiø susirinkimø ir asocia-
cijø laisvæ, niekas negali bûti verèiamas priklausyti kokiai nors asociaci-
jai1. 1966 m. Tarptautinio pilietiniø ir politiniø teisiø pakto 22 str. skel-
biama, kad kiekvienas þmogus turi teisæ laisvai su kitais jungtis á asociaci-
jas, áskaitant teisæ steigti profesinæ sàjungà ir stoti á jà savo interesams 
ginti2. Analogiðkos nuostatos átvirtintos ir Europos þmogaus teisiø ir pa-
grindiniø laisviø apsaugos konvencijos 11 str.3. 

Su tarptautiniu minëtos politinës teisës reglamentavimu siejasi ir Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos 35 str. átvirtinta teisës norma, laiduojanti 
pilieèiams teisæ laisvai vienytis á bendrijas, politines partijas ar asociacijas, 
jei ðiø tikslai ir veikla nëra prieðingi Konstitucijai ir ástatymams. 

Ðiame Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnyje átvirtinta pilie-
èiø teisë jungtis á visuomeninius susivienijimus apima keletà teisiø: teisæ 
steigti bendrijas, politines partijas ar asociacijas; teisæ ástoti á jas ir daly-
vauti jø veikloje; teisæ nebûti bendrijø, politiniø partijø ar asociacijø na-
riu bei teisæ iðstoti ið ðiø susivienijimø.  

Pilieèiø teisë vienytis á politines partijas ir visuomenines organizacijas 
siejama ne tik su laisvu jos ásteigimu, bet ir su ðiø organizacijø veikimo 
laisve. Valstybës institucijos negali varþyti ne tik visuomeniniø organiza-
cijø steigimo, bet ir jø veikimo, iðskyrus atvejus, kai jø veikla ar siekiai 
prieðtarauja konstituciniams valstybës sutvarkymo pagrindams. Politiniø 
partijø ir visuomeniniø organizacijø veiklos apribojimai Lietuvos Res-
publikos Konstitucijoje suformuluoti bendro pobûdþio teisës normose. 

                                                           
1 Visuotinë þmogaus teisiø deklaracija. Priimta 1948 m. gruodþio 10 d. Þmogaus teisës. 

Tarptautiniø dokumentø rinkinys. Vilnius, 1991. P. 12–19. 
2 Tarptautinis pilietiniø ir politiniø teisiø paktas. Priimtas 1966 m. gruodþio 19 d. Þmo-

gaus teisës. Tarptautiniø dokumentø rinkinys. Vilnius, 1991. P. 31–53. 
3 Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencija. Priimta 1950 m. 

lapkrièio 4 d. // Valstybës þinios. 1995. Nr. 40–987. 
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Lietuvos Respublikos Konstitucija numato tik keletà konkreèiø politiniø 
partijø ir visuomeniniø organizacijø veiklos apribojimø: 1) 44 str. 2 d. 
átvirtinta, kad politinëms partijoms, politinëms ir visuomeninëms organi-
zacijoms draudþiama monopolizuoti masinës informacijos priemones; 2) 
114 str. 1 d. nustato, kad politiniø partijø, politiniø ir visuomeniniø orga-
nizacijø kiðimasis á teisëjo ar teismo veiklà draudþiamas ir uþtraukia ásta-
tymo numatytà atsakomybæ. Kita vertus, Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijos 35 str. 1 d. átvirtinta teisës norma nedraudþia ástatymø leidëjui pa-
èiam nustatyti kitø politiniø partijø ir visuomeniniø organizacijø veiklos 
apribojimø. 

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 str. 1 d. tik patys pilieèiai 
turi teisæ spræsti, kokiais tikslais ir interesais jiems jungtis á susivienijimus 
ir kokià susivienijimo formà pasirinkti. Ðiame straipsnyje yra numatytas 
vienintelis ðios teisës apribojimas – ðiø susivienijimø tikslai ir veikla netu-
ri bûti prieðingi Konstitucijai ir ástatymams. Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos 35 str. numatyti ðios teisës apribojimai atitinka Tarptautinio pilie-
tiniø ir politiniø teisiø pakto 22 str. ir Europos þmogaus teisiø ir pagrin-
diniø laisviø apsaugos konvencijos 11 str. nuostatas, numatanèias, kad 
naudojimuisi ðia teise negali bûti taikomi jokie apribojimai, iðskyrus tuos 
atvejus, kuriuos numato ástatymas, ir kurie yra bûtini demokratinëje vi-
suomenëje valstybës ir visuomenës saugumo interesams, siekiant uþkirsti 
kelià teisës paþeidimams ar nusikaltimams, gyventojø sveikatai ir dorovei 
ar kitø asmenø teisëms bei laisvëms apsaugoti.  

Ðios tarptautinës bendruomenës pripaþintos nuostatos nedraudþia 
valstybei ávesti tam tikrus politiniø teisiø apribojimus asmenims, dirban-
tiems policijos ar saugumo tarnybose, tarnaujantiems ginkluotosiose pa-
jëgose ir kt., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 82 str. 2 d. nustato, 
kad asmuo, iðrinktas Respublikos Prezidentu, turi sustabdyti savo veiklà 
politinëse partijose ir politinëse organizacijose iki naujos Respublikos 
Prezidento rinkimø kampanijos pradþios. Konstitucijos 113 str. 2 d. nu-
statyta, kad teisëjas negali dalyvauti politiniø partijø ir kitø politiniø or-
ganizacijø veikloje. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 141 str. 
asmenys, atliekantys tikràjà karo arba alternatyviàjà tarnybà, taip pat ne-
iðëjæ á atsargà kraðto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos kari-
ninkai, puskarininkiai ir liktiniai, kitø sukarintø ir saugumo tarnybø ap-
mokami pareigûnai negali dalyvauti politiniø partijø ir politiniø organiza-
cijø veikloje. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 str. 2 d. átvirtinta nuostata, kad 
niekas negali bûti verèiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politinei 
partijai ar asociacijai. Ði nuostata yra viena pilieèiø teisës jungtis á politi-
nes partijas ir visuomenines organizacijas laisvës garantijø. Vadinasi, vi-
suomeniniai susivienijimai yra steigiami pagal savanoriðkumo principà. 



Nevalstybinės organizacijos konstitucinėje teisėje  573

Asmuo laisva valia turi teisæ spræsti, priklausyti ar nepriklausyti kokiai 
nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai. Bet kokie veiksmai, paþei-
dþiantys savanoriðkumo ir laisvanoriðkumo principà steigiant politines 
partijas ir visuomenines organizacijas, turi bûti traktuojami kaip asmens 
konstitucinës teisës paþeidimas. 

Politinës partijos ir visuomeninës organizacijos – tai lygiateisiai susi-
vienijimai. Ði nuostata Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nëra tiesio-
giai átvirtinta, taèiau ji kyla ið Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 
d. átvirtinto visø asmenø lygybës principo bei 50 str. 2 d. átvirtinto profe-
siniø sàjungø lygiø teisiø principo. Politiniø partijø ir visuomeniniø orga-
nizacijø lygiateisiðkumo principas – tai vienas ið reikðmingiausiø ðiø orga-
nizacijø teisinio statuso principø. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 str. 3 d. átvirtinta norma, jog 
politiniø partijø, kitø politiniø ir visuomeniniø organizacijø steigimà ir 
veiklà reglamentuoja ástatymas. Lietuvos Respublikos Konstitucija tokiu 
bûdu suteikia ástatymø leidëjui teisæ nustatyti organizacines teisines for-
mas, kuriomis gali bûti steigiami ir gali veikti visuomeniniai susivieniji-
mai, nustatyti jø organizavimo ir veiklos principus bei apribojimus, stei-
gimo, registravimo, finansavimo bei likvidavimo tvarkà. Kita vertus, ásta-
tymø leidëjas, ágyvendindamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 str. 
3 d. jam suteiktà teisæ, negali priimti tokiø teisës normø, kurios paþeistø 
ðio straipsnio 1, 2 d. ir kituose Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
straipsniuose átvirtintø principø ir normø. Ástatymø leidëjas negali nusta-
tyti ir tokiø teisës normø, kurios prieðtarautø visuotinai pripaþintiems 
tarptautinës teisës principams ir normoms. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 str. átvirtintos politinës teisës 
ágyvendinimo tvarkà dabartiniu metu nustato Politiniø partijø ir politiniø 
organizacijø, Visuomeniniø organizacijø, Profesiniø sàjungø, Religiniø 
bendruomeniø ir bendrijø bei kiti ástatymai. 
 
 
 
2 poskyris 
POLITINËS PARTIJOS IR POLITINËS ORGANIZACIJOS 

 
 
 

2.1. Politiniø partijø institucionalizavimas 
2.2. Politinës partijos ir politinës organizacijos sàvoka 
2.3. Politiniø partijø funkcijos 
2.4. Politiniø partijø steigimo tvarka 
2.5. Politiniø partijø veiklos principai ir teisinës garantijos 
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2.6. Politiniø partijø finansavimo ðaltiniai ir lëðos 
2.7. Politiniø partijø finansinë kontrolë 
2.8. Politiniø partijø veiklos sustabdymas ir nutraukimas 
2.9. Politiniø partijø klasifikavimas 
2.10. Partinës sistemos 
 

 
2.1. Politiniø partijø institucionalizavimas 

 
Demokratinis politinis reþimas neásivaizduojamas be politiniø partijø. 

Politinës partijos suteikia galimybæ visiems visuomenës sluoksniams daly-
vauti konkurencinëje kovoje dël politinës valdþios, galimybæ formuoti 
valstybës valdþios institucijas. Politinës partijos kelia savo kandidatus á 
parlamentà, átakoja parlamento struktûrà, ástatymø leidybos procesà. 
Politinës partijos dalyvauja formuojant vyriausybæ, átakoja valstybës va-
dovo rinkimus. Politinës partijos, pralaimëjusios rinkimus ar negavusios 
juose daugumos, gali sudaryti opozicijà valdanèiajai partijai ar partijoms 
ir tokiu bûdu átakoti politinës valdþios sprendimus. 

Pirmøjø partijø iðtakas regime antikos laikø Graikijoje. Þinoma, to 
meto partijos neturëjo grieþtos narystës ir iðreiðkë ne plaèiø, o labai siau-
rø socialiniø sluoksniø, daugiausia valstybæ valdanèiø grupiø, interesus. 
Jos veikë ir viduramþiais, taèiau tik tose valstybëse, kuriø politiniam re-
þimui buvo bûdinga tam tikri demokratijos poþymiai. Tik tokiomis sàly-
gomis partijos galëjo reikðti tam tikrus socialinius interesus ir konkuruoti 
su kitomis partijomis. 

Mûsø laikø supratimo politinës partijos, áformintos ástatais ir progra-
momis, turinèios centrinæ vadovybæ, atsirado Europoje tik naujøjø laikø 
demokratiniø revoliucijø laikotarpiu. Partijø atsiradimà lëmë to meto 
revoliuciniai demokratiniai judëjimai, naujø politiniø doktrinø populia-
rumas, rinkimø á atstovaujamàsias valdþios institucijas tvarkos pasikeiti-
mai, nauji parlamentinës kovos bûdai ir kitos politinës bei ideologinës 
sàlygos.  

Parlamentinës demokratijos lopðyje, Anglijoje, XVII a. pabaigoje su-
siformavusias ir vëliau po visà pasaulá pasklidusias politines partijas gali-
ma vertinti kaip visuomenës pliuralizmo atspindá, poreikio geriausiai rea-
lizuoti politinius interesus iðraiðkà1. 

Lietuvos politiniø partijø atsiradimà mokslininkai sieja su politiniø 
doktrinø (nacionalizmo, liberalizmo, konservatizmo, socializmo, komu-
nizmo) paplitimu Lietuvoje. Tai buvo ideologinis politiniø grupiø atsira-
dimo pagrindas XIX–XX a. Kitas veiksnys – tautinio atgimimo judëjimas 

                                                           
1 Šileikis E. Politiniø partijø institucionalizavimas. Vilnius, 1997. P. 14. 
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Lietuvoje, ðio judëjimo aktyvistø veikla ir publikacijos to meto spaudoje: 
„Auðroje”, „Varpe” ir „Tëvynës sarge”. Iki 1905 m. spalio 17 d. manifes-
to legaliø politiniø partijø Lietuvoje nebuvo ir, kaip teigë P. Leonas, „ne-
galëjo bûti”, nes politinës partijos gali susidaryti tik ten, kur yra „minima-
lios politinës laisvës garantijos”1. Rusijos imperijoje legali partijø veikla 
tapo ámanoma tik po 1905 spalio 17 d. imperatoriaus Nikolajaus II mani-
festo ir ðio manifesto pagrindu 1906 m. kovo 4 d. priimtø Laikinøjø tai-
sykliø dël draugijø ir sàjungø2. 

Politiniø partijø vaidmuo ðiø dienø valstybës gyvenime neiðvengiamai 
reikalauja jas institucionalizuoti. Institucionalizavimas – tai politiniø par-
tijø kaip ypatingo politinio instituto teisinës padëties átvirtinimas konsti-
tucijoje (konstitucionavimas) ir ástatymuose (ástatyminis institucionaliza-
vimas). 

Institucionalizuoti politiniø partijø veiklà pradëta tik ðiame ðimtmety-
je. XIX a. konstitucijose apie politines partijas nebuvo net uþsimenama, 
nors jau tuo metu jos vaidino nemaþà vaidmená politiniame valstybës gy-
venime. Tuo tarpu daugelis po Antrojo pasaulinio karo priimtø konstitu-
cijø átvirtina politiniø partijø veiklos konstitucinius pagrindus. Pvz.: poli-
tiniø partijø teisinio statuso pagrindai átvirtinti 1958 m. Prancûzijos V 
Respublikos Konstitucijoje, nors specialaus politiniø partijø ástatymo 
Prancûzijoje nëra (politiniø partijø veiklà reglamentuoja 1901 m. Asocia-
cijø ástatymas). Vis daugiau valstybiø konstitucijos nuostatas konkreti-
zuoja specialiuose teisës norminiuose aktuose, reglamentuojanèiuose 
politiniø partijø steigimo ir likvidavimo tvarkà, veiklos principus ir apri-
bojimus, finansavimo ðaltinius ir turtà, santykius su valstybës valdþios 
institucijomis: dalyvavimà rinkimuose ir valstybës valdþios institucijø dar-
be, pvz., Vokietijoje toks ástatymas buvo priimtas 1967 m., Ispanijoje – 
1978 m., Tunise – 1988 m. 

Todël pastaruoju metu vis daþniau politinës partijos konstitucinës tei-
sës moksle nagrinëjamos kaip savarankiðki konstitucinës teisës institutai. 
Atsiranda net terminas „politiniø partijø teisë” . 

Lietuvos konstitucinës teisës moksle sàvoka „institucionalizavimas” 
pradëta vartoti ne taip seniai. Tokios sàvokos nevartojo M. Römeris ir 
kiti tarpukario Lietuvos teisininkai.  

1918–1938 m. Lietuvos konstitucijose apskritai nebuvo sàvokos „poli-
tinës partijos”. Konstitucijø kûrëjai vartojo sàvokà „draugijos ir sàjun-
gos”, kuri apëmë ir politines partijas. Visos nuolatinës tarpukario Lietu-
vos konstitucijos laidavo pilieèiams draugijø ir sàjungø laisvæ. Ðiø organi-
zacijø veikla pirmà kartà buvo reglamentuota 1919 m. Ástatyme apie 
draugijas, vëliau – 1936 m. Draugijø ástatyme bei jo pakeitimuose. Tai 
                                                           

1 Leonas P. Sociologija. Vilnius, 1995. P. 184. 
2 Šileikis E. Politiniø partijø institucionalizavimas. Vilnius, 1997. P. 15. 
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atitiko to meto Europos valstybiø konstitucinæ teisæ. Paþymëtina, kad 
visos to meto Europos valstybiø konstitucijos átvirtino draugijø ir sàjungø 
laisvæ, tuo laiduodamos ir laisvà politiniø partijø steigimà, ir veiklà. To 
meto mokslininkai, pvz., M. Römeris, taip pat neiðskyrë politiniø partijø á 
atskirà visuomeniniø organizacijø grupæ, apibûdino jas kaip „grynai dirb-
tinio pobûdþio draugijas”, jungianèias vienodø paþiûrø ar nusistatymo 
þmones, susijungusius veikti ðiuo nusistatymu vieðuosius santykius ar vie-
ðàjà tvarkà1. Tiesa, M. Römeris pripaþino, kad politiniø partijø reikðmë 
ypaè didelë demokratinës santvarkos, o ypaè parlamentinio valdymo, 
valstybëse. 

Sovietiniai teisininkai sàvokà „politiniø partijø institucionalizavimas” 
vartojo apibûdindami „burþuaziniø” valstybiø teisæ. Sovietiniø laikø kon-
stitucijos átvirtino ypatingà, vadovaujantá, komunistø partijos vaidmená 
politinëje sistemoje. Komunistø partija tuo metu buvo ne tik vadovaujan-
ti, bet ir vienintelë galima politinë partija.  

Atkûrus Lietuvos valstybingumà, politiniø partijø ástatymo projektà 
svarstë Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba. Po ilgø diskusijø de-
putatai 1990 m. rugsëjo 25 d. ðá ástatymà priëmë. 1992 m. spalio 25 d. pri-
ëmus Lietuvos Respublikos Konstitucijà, jis buvo pataisytas ir suderintas 
su Konstitucijos nuostatomis. Buvo pakeistas ir ðio ástatymo pavadinimas. 
1994 m. birþelio 15 d. jis pavadintas Politiniø partijø ir politiniø organiza-
cijø ástatymu. Ðiuo metu specialiai reglamentuojama ir politiniø partijø 
finansavimo tvarka. Jà nustato Politiniø partijø ir politiniø organizacijø 
finansavimo ástatymas, priimtas 1999 m. sausio 12 d. 
 
 

2.2. Politinës partijos sàvoka 
 

Ne visos valstybës, reglamentuojanèios politiniø partijø veiklà vieno-
dai apibrëþia politinës partijos sàvokà. Netgi tais atvejais, kai ði sàvoka 
yra pateikiama, ji atspindi tik bendriausius politinës partijos poþymius. 
Pvz.: Lietuvos Respublikos politiniø partijø ir politiniø organizacijø ásta-
tymo preambulëje skelbiama, kad politinës partijos ir politinës organiza-
cijos „jungia Lietuvos Respublikos pilieèius bendriems politiniams tiks-
lams ágyvendinti, padeda formuoti ir iðreikðti Lietuvos pilieèiø interesus 
ir politinæ valià”.  

Galima iðskirti ðiuos svarbiausius politinës partijos poþymius (ypatu-
mus): 

Pirma. Politinë partija – tai laisvanoriðkai steigiama organizacija. Va-

                                                           
1 Römeris M. Valstybë. T. 2. Vilnius, 1995. P. 154. 
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dinasi, politinës partijos formuojasi laisva pilieèiø valia. Pilieèiai, jung-
damiesi pagal tam tikrà pasaulëþiûrà, iðsilavinimà, tautinæ ar socialinæ 
priklausomybæ, lytá, religijà ar kità kriterijø, gali laisvai ákurti naujà ar 
atkurti anksèiau veikusià politinæ partijà, ástoti á veikianèià politinæ parti-
jà ar iðstoti ið jos ir ákurti savo politinæ partijà. Konstitucijoje átvirtinta 
teisë laisvai vienytis á politines partijas nereiðkia, kad visi pilieèiai, nepri-
klausomai nuo politiniø paþiûrø, turi teisæ ástoti á bet kurias veikianèias 
partijas, o politinës partijos privalo priimti á savo narius visus to pagei-
daujanèius asmenis. Konstitucija laiduoja pilieèiams teisæ laisvai jungtis á 
politines partijas, bet ne teisæ reikalauti bûti priimtiems á politines parti-
jas. Jei ásteigtos partijos nepriima á savo nariø gretas pilieèiø dël jø politi-
niø ásitikinimø ar anksèiau vykdytos politinës veiklos, pastarieji turi teisæ 
laisvai steigti savo politines partijas. 

Antra. Politinë partija – tai savarankiðkai veikiantis visuomeninis su-
sivienijimas, turintis savivaldos teisæ. Vadinasi, politinë partija savo veik-
là organizuoja laisvai ir savarankiðkai pagal jos ástatuose numatytus tiks-
lus ir uþdavinius, ir ðiuos uþdavinius sprendþia per demokratiðkai iðrink-
tus savo valdymo organus. Valstybës institucijos negali varþyti politiniø 
partijø veikimo, iðskyrus atvejus, kai jø veikla prieðtarauja Konstitucijai ir 
ástatymams. Politinës partijos – visuomeniniai susivienijimai veikia vi-
suomeniniais pagrindais ir neatlieka valstybës institucijø, valstybës parei-
gûnø ar vieðøjø ástaigø funkcijø. 

Treèia. Politinë partija – tai organizacija, kurios tikslas tenkinti savo 
nariø politinius interesus ir siekti politinës valdþios. Politinës partijos 
atvirai siekia iðkovoti vietas parlamente ir vyriausybëje, kitaip tariant, 
siekia tiesiogiai dalyvauti ágyvendinant valstybës valdþià. Politinës partijos 
aktyviai dalyvauja valstybës politiniame gyvenime: parlamentiniuose ir 
municipaliniuose rinkimuose; formuojant vyriausybæ; priimant politinius 
sprendimus ir juos ágyvendinant. Bûtent ðiuo poþymiu politinës partijos 
skiriasi nuo kitø visuomeniniø organizacijø. Kita vertus, negalime suabso-
liutinti ðio poþymio. Pasitaiko atvejø, kai ástatymø leidëjas suteikia teisæ 
dalyvauti rinkimuose ne tik politinëms partijoms, pvz., sovietiniais metais 
ir pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybës metais teisæ kelti kandidatus á 
atstovaujamàsias valdþios institucijas turëjo ir kai kurios kitos visuomeni-
nës organizacijos. 

Ketvirta. Politinë partija – nuolat veikianti organizacija. Ji vienija 
nuolatinius narius, kuriuos jungia bendri politiniai interesai.  

Penkta. Politinës partijos narius vienija bendri politiniai ásitikinimai 
(bendra ideologija). Tai organizacija, formuojanti ir iðreiðkianti tautos 
politinæ valià ir interesus. 

Ðeðta. Politinë partija – tai pelno nesiekianti organizacija. Ji negali uþ-
siimti komercine ûkine veikla. 
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Septinta. Politinë partija turi juridinio asmens teises. Vadinasi, politi-
nës partijos veikia pagal savo ástatus, turi aiðkiai apibrëþtà organizacinæ 
struktûrà, turi atskirà turtà, gali savo vardu ágyti turtines bei asmenines 
neturtines teises ir turëti pareigas, bûti ieðkovais ir atsakovais teisme. 

Daugelis nurodytø poþymiø bûdingi ir visuomeninëms organizaci-
joms. Ið jø specifiniais laikytini ðie politiniø partijø poþymiai: jø narius 
vienija ideologiniø nuostatø bendrumas; politinës partijos formuoja ir 
iðreiðkia politinæ pilieèiø valià; jos dalyvauja kovoje dël politinës valdþios. 

Reikia pastebëti, kad politinei partijai, siekianèiai turëti realià politi-
næ valdþià ir autoritetà visuomenëje, ðiø poþymiø nepakanka. Neretai 
politologai teigia, kad politinë partija yra neásivaizduojama be keturiø 
dalykø: politinë partija turi turëti daug nariø, aiðkià politinæ programà, 
tvirtà organizacijà ir savo periodiná leidiná.  

Verta paþymëti, kad mûsø valstybës ástatymø leidëjas, be sàvokos „po-
litinë partija”, vartoja ir sàvokà „politinë organizacija”. Ir pagal Politiniø 
partijø ir politiniø organizacijø, ir pagal Seimo rinkimø ir Savivaldybiø 
tarybø rinkimø ástatymø prasmæ ðios organizacijos yra teisiðkai lygiaver-
tës. Galima manyti, kad ástatymø leidëjas vartoja ðias sàvokas dël to, kad 
tai daryti já ápareigoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 str. 3 d. Tei-
sinëje literatûroje labiau paplitusios sàvokos „politinës partijos” ir „poli-
tiniai judëjimai”. Tuo norima pabrëþti, kad politiniai judëjimai nëra 
grieþtai organizuoti visuomeniniai susivienijimai (teisine, bet ne politine 
prasme).  
 
 
2.3. Politiniø partijø funkcijos 

 
Demokratiniø valstybiø konstitucijos detaliau nereglamentuoja poli-

tiniø partijø vaidmens visuomenëje. Politiniø partijø vietà politinëje si-
stemoje apibrëþia specialûs ástatymai, o uþdavinius ir tikslus nustato pa-
èios politinës partijos savo ástatuose (statutuose).  

Nagrinëdami ávairiø ðaliø politiniø partijø patyrimà, teisininkai daþnai 
iðskiria ðias politiniø partijø funkcijas: 

– nustato politinës veiklos kryptá ir siekia uþsibrëþtø politiniø tikslø; 
– siekdamos ágyvendinti savo programinius tikslus, daro aktyvø povei-

ká rinkëjams (tuo tikslu politinës partijos siekia patraukti á savo gre-
tas daugiau nariø, agituoja rinkëjus balsuoti uþ partijos iðkeltus 
kandidatus. Partijos ðalininkai, balsuojantys uþ jos iðkeltus kandida-
tus, sudaro partijos elektoratà); 

– atskleidþia, formuluoja ir pagrindþia dideliø socialiniø grupiø politi-
nius interesus; 
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– skatina pilieèius aktyviai dalyvauti politinëje veikloje, ugdo visuo-
menës politiná aktyvumà ir pilietiðkumà;  

– aktyviai dalyvauja parlamento ir savivaldybiø rinkimuose; 
– rengia ir parenka savo lyderius bei siekia, kad ðie uþimtø vadovau-

janèias pareigas valstybës valdþios bei vietos savivaldos institucijose;  
– dalyvauja formuojant valstybës valdþios ir vietos savivaldos instituci-

jas; 
– átakoja valstybës valdþios ir vietos savivaldos institucijø veiklà; daly-

vauja priimant politinius sprendimus ir juos ágyvendinant; 
– padeda spræsti socialinius konfliktus taikiu bûdu (taikdariðkoji 

funkcija); 
– neretai atlieka nacionalinës integracijos funkcijà (ypaè besikurian-

èiose valstybëse); 
– atlieka ideologinæ funkcijà – idëjiðkai auklëja savo narius ir pasekë-

jus; propaguoja savo idëjines paþiûras ir ásitikinimus; formuoja vie-
ðàjà nuomonæ; skatina naujø politiniø doktrinø atsiradimà; 

– vykdo komunikacinæ funkcijà – stiprina valstybës valdþios institucijø 
bei jos vadovø ryðius su visuomene, ávairiais jos sluoksniais ir gru-
pëmis. 

 
 
2.4. Politiniø partijø steigimo tvarka 

 
Demokratiniø ðaliø konstitucijos átvirtina nuostatà, jog politinës parti-

jos steigiamos ir veikia laisvai.  
Daugelyje valstybiø jos yra steigiamos pareikðtine tvarka. Kai kuriose 

valstybëse – pareikðtine–registracine tvarka. Jokiø iðankstiniø pareiðkimø 
ar valstybës institucijø leidimø nereikalaujama. Partijos savarankiðkai 
savo ástatais nustato vidinæ organizacinæ struktûrà ir veiklos kryptis. 

Kita vertus, valstybës politinëms partijoms nustato kai kuriuos apribo-
jimus. Kaip þinome, tam tikrus politiniø teisiø apribojimus leidþia nusta-
tyti 1966 m. priimti tarptautiniai paktai. Demokratiniø valstybiø konstitu-
cijos ir ástatymai draudþia kurti ir veikti partijoms, propaguojanèioms 
prievartà, kurstanèioms socialinæ ir nacionalinæ nesantaikà, siekianèioms 
antikonstituciniø tikslø.  

Autoritarinio ir totalitarinio reþimo valstybëse draudþiamos partijos, 
propaguojanèios klasiø kovà, komunistinæ ideologijà. Ðiose valstybëse, 
steigiant politines partijas ir visuomenines organizacijas, gali bûti nusta-
toma leidimø tvarka, pvz., Lietuvoje politinës partijos ir kitos visuomeni-
nës organizacijos tokia tvarka buvo steigiamos pagal 1936 m. Draugijø 
ástatymà. Yra atvejø, kai valstybës apskritai nereglamentuoja politiniø 
partijø steigimo tvarkos. Totalitarinio socializmo valstybëse vadovauja-
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masi konstitucine norma, suteikianèia pilieèiams teisæ á susivienijimus. 
Tokiose valstybëse gali bûti kelios partijos, taèiau nuostata, átvirtinanti 
komunistø partijos vadovaujamà vaidmená, draudþia kitoms partijoms 
dalyvauti kovoje dël politinës valdþios. 

Politinës partijos – pilieèiø susivienijimai. Politiniø partijø nariais gali 
bûti tik tos valstybës pilieèiai. Valstybëje negali veikti kitø valstybiø poli-
tinës partijos. Tokia nuostata átvirtinta Lietuvos Respublikos politiniø 
partijø ir politiniø organizacijø ástatymo 2 str. 2 d. Kai kurios valstybës 
asmenims, norintiems dalyvauti politiniø partijø veikloje, nustato tam 
tikrà pilietybës turëjimo laikà (pvz., Tuniso ástatymai reikalauja, kad as-
muo turëtø pilietybæ ne maþiau kaip 10 metø).  

Politiniø partijø nariais gali bûti tik tie pilieèiai, kurie turi politines 
teises ir jiems yra sukakæ 18 metø. Lietuvos Respublikos politiniø partijø 
ir politiniø organizacijø ástatymo 1 str. 1 d. nustatyta, kad politiniø partijø 
ir organizacijø nariais gali bûti tik Lietuvos Respublikos pilieèiai, turintys 
aktyviàjà rinkimø teisæ. Ðio straipsnio 2 d. átvirtinta norma draudþia Lie-
tuvos Respublikos pilieèiui tuo paèiu metu bûti keliø politiniø partijø ar 
politiniø organizacijø nariu.  

Daugelyje valstybiø politiniø partijø nariais negali bûti kariðkiai, vi-
daus reikalø sistemos, nacionalinio saugumo, teisingumo ir kitø instituci-
jø darbuotojai. Ðie draudimai yra átvirtinti anksèiau minëtuose Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos straipsniuose bei Politiniø partijø ir organiza-
cijø ástatymo 10 str. 2, 3 ir 4 d.  

Tarptautinës teisës normos átvirtina asociacijø laisvæ ir grieþtai drau-
dþia versti pilieèius stoti á partijà. Tokias nuostatas deklaruoja ir totalita-
rinio socializmo tipo valstybës, taèiau realiai èia laikomasi neraðytinës 
elgesio taisyklës, kad aukðto rango pareigûnai turi bûti valdanèiosios par-
tijos nariai. 

Daugumoje valstybiø pilietis stoja á partijà individualiai pateikæs pa-
reiðkimà (raðytiná arba þodiná). Kai kuriose valstybëse leidþiama tiesiog 
ásiraðyti á partijà. Jungtinëse Amerikos Valstijose apskritai nereikalauja-
ma fiksuoti partijos nariø. Politiniø partijø nariais laikomi visi asmenys, 
kurie balsavo rinkimuose uþ atitinkamà politinæ partijà. Gana reti atvejai, 
kada ástatymai pripaþásta kolektyvinius narius (pvz.: Didþiojoje Britanijo-
je Leiboristø partijos nariai yra atskiros profesinës organizacijos). 

Steigiant politinæ partijà, bûtina suðaukti steigiamàjá suvaþiavimà (su-
sirinkimà). Jis laikomas teisëtu, jeigu jame dalyvavo ástatymo nustatytas 
skaièius pilieèiø, turinèiø teisæ bûti politinës partijos nariais. Politiniø 
partijø ir politiniø organizacijø ástatymo 3 str. 1 d. nustatyta, kad politinei 
partijai Lietuvoje ásteigti bûtina turëti ne maþiau kaip 400 steigëjø, kurie 
savo ar savo atstovø suvaþiavime turi patvirtinti statutà (ástatus), progra-
mà ir iðrinkti vadovaujanèiuosius organus. Pagal tarpukario Lietuvoje 
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galiojusius ástatymus politinei partijai ásteigti pakako 5 pilieèiø, tik 1936 
m. ðis skaièius buvo padidintas iki 12. Reikia pastebëti, kad kai kuriose 
valstybëse ástatymø leidëjai nenustato panaðiø reikalavimø. Yra valstybiø, 
leidþianèiø ir vienam asmeniui pasiskelbti partija. 

Steigiamajame politinës partijos ar politinës organizacijos suvaþiavi-
me (susirinkime) iðrenkamas pirmininkas ir sekretorius, suraðomas parti-
jos steigimo protokolas, priimamas statutas (ástatai), programa. Bendras 
reikalavimas, priimant politinës partijos statutà ir programà, – jø nuosta-
tos negali prieðtarauti Konstitucijai. Kai kuriø valstybiø ástatymai nustato 
tam tikrus papildomus reikalavimus.  

Lietuvos Respublikos politiniø partijø ir politiniø organizacijø ástaty-
mas nustato, kad politinës partijos statute (ástatuose) turi bûti nurodyta: 
1) partijos pavadinimas, buveinë, tikslai, uþdaviniai ir veiklos teritorija; 2) 
ástojimo á partijà ir iðstojimo ið jos sàlygos ir tvarka; 3) partijos nariø tei-
sës ir pareigos; 4) partijos struktûra, padaliniø sudarymo bûdai, vadovø 
rinkimo tvarka; 5) partijos aukðèiausiosios valdymo institucijos, kompe-
tencija, suðaukimo bûdai, laikas; 6) vadovaujanèiøjø organø rinkimo 
tvarka ir jø kompetencija; 7) lëðø ðaltiniai; 8) partijos organø veiklos 
kontrolës vykdymo tvarka; 9) statuto (ástatø) keitimo tvarka; 10) partijos 
veiklos nutraukimo ir turto panaudojimo tvarka.  

Daugelyje valstybiø, atlikus nurodytus veiksmus, laikoma, kad politinë 
partija yra ásteigta (legali). Taèiau tokia partija neturi juridinio asmens 
teisiø: negali kelti savo kandidatø rinkimuose, ágyti turtà ir kt. Visuotinai 
pripaþinta, kad partija taptø juridiniu asmeniu, bûtina jà áregistruoti 
kompetentingoje valstybës institucijoje. Ji turi bûti áraðyta á registrà (poli-
tiniø partijø sàraðà). 

Partijø registravimà atskirose valstybëse atlieka ávairios institucijos 
(teisingumo ministerija, vidaus reikalø ministerija, aukðèiausiasis teismas, 
vyriausioji rinkimø komisija ir kt.). Lietuvoje politines partijas registruoja 
Teisingumo ministerija. Lietuvoje politinës partijos steigëjai privalo ne 
vëliau kaip per vienà mënesá po statuto (ástatø), programos priëmimo ir 
vadovaujanèiøjø organø iðrinkimo dienos pateikti Teisingumo ministeri-
jai ðiuos dokumentus: 1) pareiðkimà dël politinës partijos ar politinës 
organizacijos registravimo, pasiraðytà partijos vadovo; 2) statutà (ástatus) 
ir programà; 3) kopijà steigiamojo suvaþiavimo protokolo, kuriame turi 
bûti nurodyta politinës partijos ásteigimo laikas ir vieta, taip pat steigëjø, 
dalyvavusiø suvaþiavime ir balsavusiø uþ partijos ásteigimà, skaièius; 4) 
steigëjø sàraðà, kuriame turi bûti kiekvieno steigëjo vardas, pavardë, gi-
mimo data, pilietybë ir asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, uþsi-
ëmimas, þyma apie nepriklausymà kitoms politinëms partijoms (ðie duo-
menys turi bûti patvirtinti kiekvieno steigëjo paraðu, taip pat asmens, 
sudariusio steigëjø sàraðà, paraðu); 5) partijos simboliø, vëliavø pavyz-
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dþius arba jø eskizus. Statutas (ástatai), programa, protokolas ir steigëjø 
sàraðas turi bûti pasiraðyti partijos vadovo.  

Ástatymas nustato politinës partijos registravimo laikà – vienas mënuo 
nuo ástatyme nurodytø dokumentø pateikimo dienos. Jeigu dokumentø 
trûksta, steigëjams praneðama apie tai raðtu ir nustatomas ne ilgesnis 
kaip vieno mënesio terminas trûkstamiems dokumentams pateikti. Tokiu 
atveju politinë partija áregistruojama per vienà mënesá nuo trûkstamø 
dokumentø pateikimo dienos. Per nustatytà laikà negavus neigiamo atsa-
kymo laikoma, kad partija yra uþregistruota ir ágyja juridinio asmens tei-
ses. Atsisakymas registruoti gali bûti grindþiamas tik ástatymo nustatytais 
pagrindais. Atsisakymà registruoti politinæ partijà galima apskøsti Apy-
gardos administraciniam teismui ne vëliau kaip per mënesá nuo praneði-
mo apie tai gavimo dienos. 

Kai kuriose valstybëse yra nustatyta sàlyginë ir galutinë registracija. 
Antai Meksikoje politinë partija registruojama sàlyginai, jeigu árodoma, 
kad ji keletà metø vykdo politinæ veiklà. Tokia partija turi teisæ kelti savo 
kandidatus rinkimuose. Partija registruojama galutinai, jeigu rinkimuose 
ji surenka reikiamà balsø skaièiø (ne maþiau 1,5 proc.). Esant tokiai re-
gistravimo tvarkai, partijos registravimo procesas bûna ganëtinai ilgas. 
Kita vertus, galutinai áregistruojamos tik tos politinës partijos, kurios turi 
realià politinæ galià ir autoritetà visuomenëje. 

Politinës partijos – nuolat veikianèios organizacijos. Jos vienija nuola-
tinius narius, o juos jungia bendri politiniai interesai. Iðsiskyrus partijos 
nariø interesams ar esant kitoms aplinkybëms, partijos nariø skaièius gali 
sumaþëti iki maþesnio nei bûtina politinei partijai ásteigti. Lietuvos ásta-
tymai tiesiogiai nereglamentuoja tokiø atvejø, juose nevartojama sàvoka 
„fiksuota narystë” ir nereikalaujama reguliariai tikrinti partijos nariø sà-
raðø, taèiau pagal bendrà ástatymo prasmæ reikëtø manyti, kad, nesant 
400 nariø, partijos veiklà galima sustabdyti.  
 
 

2.5. Politiniø partijø veiklos principai ir teisinës garantijos 
 

Aptardami politines partijas minëjome, jog politinës partijos Lietuvo-
je veikia laisvai ir savarankiðkai, visos politinës partijos turi lygias teises.  

Politiniø partijø veikimo laisvæ garantuoja Politiniø partijø ir politiniø 
organizacijø ástatymo 9 str., kuriame nustatyta, kad valstybës organams, 
ámonëms, ástaigoms ir organizacijoms, taip pat visuomeninëms organiza-
cijoms ir atskiriems pareigûnams draudþiama kiðtis á politiniø partijø vi-
daus reikalus. Asmenys, trukdantys politinei partijai veikti, atsako pagal 
Lietuvos Respublikos ástatymus. Valstybës organai, ámonës, ástaigos ir 
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organizacijos, visuomeninës organizacijos, kitos politinës partijos ir poli-
tinës organizacijos, taip pat asmenys privalo atlyginti politinei partijai ar 
politinei organizacijai neteisëtais veiksmais padarytà materialinæ ir mora-
linæ þalà.  

Politinës partijos Lietuvoje steigiamos ir veikia pagal teritoriná princi-
pà. Ðis principas tiesiogiai átvirtintas Politiniø partijø ir politiniø organi-
zacijø ástatymo 10 str. 1 d. Joje nustatyta, kad politiniø partijø organiza-
cinë struktûra grindþiama tik teritoriniu principu. Darbo kolektyvuose 
negali bûti steigiami ir veikti politiniø partijø ir politiniø organizacijø 
padaliniai. Ðio ástatymo 2 str. 4 d. nustatyta, kad vadovaujantieji politinës 
partijos ar politinës organizacijos organai turi bûti tik Lietuvos Respubli-
kos teritorijoje.  

Politinës partijos veiklos teritorija galima laikyti teritorijà, kurioje 
veikia ar numato veikti politinës partijos struktûriniai padaliniai. Ástaty-
mas tiesiogiai nereikalauja, kad politinës partijos veikla apimtø visos vals-
tybës teritorijà. Teoriðkai ámanoma, kad politinë partija gali vienyti iðim-
tinai vienos savivaldybës teritorijoje gyvenanèius pilieèius, siekianèius 
dalyvauti rinkimuose á Seimo narius tik toje vienmandatëje rinkimø apy-
gardoje, kurioje gyvena jos nariai. 

Be ðiø principø, politinës partijos savo veikloje vadovaujasi ir demok-
ratiðkumo bei vieðumo principais. Demokratiðkumo principas – tai poli-
tiniø partijø veiklos pagrindas. Jo turi bûti laikomasi priimant ir ðalinant 
politinës partijos narius, priimant ir keièiant ástatus, programà, renkant 
vadovaujanèius organus. Periodiðkai turi bûti rengiami politiniø partijø 
visuotiniai susirinkimai, periodiðkai turi vykti vadovaujanèiø organø rin-
kimai, kontroliuojama pastarøjø veikla ir kt. Vieðumo principas reikalau-
ja, kad visuomenë bûtø informuojama apie politinës partijos programà ir 
ástatus, partijos vadovaujanèiø organø sudëtá, partijos finansinius ðalti-
nius. 

Politinës partijos – politiniai susivienijimai. Jø tikslas – tenkinti savo 
nariø politinius interesus ir dalyvauti valstybës valdyme. Teisæ dalyvauti 
tvarkant valstybës reikalus politinëms partijoms garantuoja Politiniø par-
tijø ir politiniø organizacijø 14 str., kuris skelbia, kad visos politinës parti-
jos turi lygià teisæ dalyvauti valstybës valdþios institucijø rinkimuose. 
Rinkimø metu visø politiniø partijø kandidatams á deputatus sudaromos 
vienodos galimybës nemokamai naudotis valstybinëmis masinës informa-
cijos priemonëmis Lietuvos Respublikos rinkimø ástatymø nustatyta tvar-
ka.  

Pagal minëtà ástatymo straipsná teisæ dalyvauti tvarkant valstybës rei-
kalus ástatymø leidëjas supranta siauràja prasme, kaip teisæ dalyvauti 
valstybës valdþios institucijø rinkimuose, tiksliau Seimo ir Respublikos 
Prezidento rinkimuose, nes pagal Konstitucijà vietos savivaldos instituci-
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jos nëra valstybës valdþios institucijos. Taèiau, kaip þinome, Savivaldybiø 
tarybø rinkimai Lietuvoje vyksta pagal proporcinæ rinkimø sistemà. Kan-
didatø sàraðus savivaldybiø tarybø rinkimuose kelia politinës partijos.  

Politiniø partijø dalyvavimas valstybës valdyme neapsiriboja tik rin-
kimais á valstybës valdþios institucijas. Politinës partijos ir po rinkimø 
aktyviai dalyvauja priimant politinius sprendimus ir juos ágyvendinant. 
Vienintelë valstybës valdþios dalis, kuriai politinës partijos nedaro jokios 
átakos – tai teisminë valdþia. 

Politinës partijos turi teisæ ne tik konkuruoti tarpusavyje, bet ir suda-
ryti su kitomis partijomis koalicijas, sàjungas, rinkiminius blokus. Tai 
numato ne tik Politiniø partijø ir politiniø organizacijø ástatymas, bet ir 
Lietuvos Respublikos rinkimø ástatymai, pvz., pagal Seimo rinkimø ásta-
tymo 43 str., likus ne maþiau kaip 35 dienoms iki rinkimø, kelios partijos 
gali sujungti savo kandidatø sàraðus. Ástatymø leidëjas neátvirtina politi-
niø partijø koalicijø ar sàjungø sàvokos, nenurodo jø sudarymo motyvø. 
Tai gali bûti, pvz.: susitarimai dël bendros rinkimø kampanijos vykdymo, 
kandidatø iðkëlimo ar koalicinës vyriausybës sudarymo ir t.t. E. Ðileikio 
nuomone, politiniø partijø susitarimai gali apimti visa, kas neprieðtarauja 
Konstitucijai ir ástatymams1. 

Politiniø partijø veikimo laisvë ir nepriklausomybë nuo valstybës insti-
tucijø neatskiriama nuo jø nuosavybës. Ástatymai garantuoja politinëms 
partijoms teisæ á nuosavybæ. Pagal Lietuvos Respublikoje galiojanèius 
civilinius ástatymus politinës partijos kaip juridiniai asmenys yra laikomi 
nuosavybës teisës subjektais. Politinëms partijoms ir politinëms organiza-
cijoms nuosavybës teise gali priklausyti pastatai, árengimai, leidyklos, 
spaustuvës, transporto priemonës bei kiti objektai, taip pat kitas turtas, 
reikalingas jø statute (ástatuose) numatytiems uþdaviniams ágyvendinti.  

Politinës partijos negalëtø tapti realia politine jëga, jeigu visuomenë 
neturëtø galimybës susipaþinti su politinës partijos idëjomis ir politiniais 
ásitikinimais, o politinë partija neturëtø galimybës jas laisvai reikðti ir 
propaguoti. Informacijos laisvë – viena pagrindiniø þmogaus teisiø, kurià 
garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str. Ji apima laisvæ tu-
rëti ásitikinimus ir juos reikðti, teisæ ieðkoti, gauti ir skleisti informacijà 
bei idëjas, spaudos ir kitø informacijos priemoniø laisvæ. Ástatymø leidë-
jas politiniø partijø informacijos laisvæ traktuoja kaip vienà ið svarbiausiø 
politiniø partijø veiklos garantijø. Politiniø partijø ir politiniø organizaci-
jø ástatymo 16 str. átvirtinta politiniø partijø teisë nekliudomai raðtu, þo-
dþiu ar kitais bûdais skleisti informacijà apie savo veiklà, propaguoti poli-
tinës partijos idëjas, tikslus ir programà. Jos turi teisæ steigti masinës in-
formacijos priemones, iðskyrus radijà ir televizijà, taip pat nustatyta tvar-

                                                           
1 Šileikis E. Politiniø partijø institucionalizavimas. Vilnius, 1997. P. 158. 
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ka naudotis valstybinëmis spaudos ir kitomis masinëmis informacinëmis 
priemonëmis. 

Nemaþà átakà, ugdant pilieèiø politinæ valià, skatinant jø pilietiná ak-
tyvumà bei formuojant vieðàjà nuomonæ, turi masiniai politiniai rengi-
niai. Ðie renginiai daþnai neásivaizduojami be politiniø partijø dalyvavi-
mo. Teisæ be ginklo rinktis á taikius susirinkimus Lietuvos Respublikos 
pilieèiams garantuoja Konstitucijos 36 str. Ðios teisës ágyvendinimo tvar-
kà nustato Lietuvos Respublikos susirinkimø ástatymas. Neatsitiktinai 
Politiniø partijø ir politiniø organizacijø ástatymo 17 str. átvirtinta nuosta-
ta, kad Lietuvos Respublikos ástatymø nustatyta tvarka politinës partijos 
turi teisæ rengti mitingus, demonstracijas, susirinkimus ir kitokius masi-
nius renginius. 

Lietuvos Respublikos teritorijoje negali bûti steigiamos ir veikti kitø 
valstybiø politinës partijos, jø padaliniai ir organizacijos. Taèiau tai ne-
reiðkia, kad ástatymø leidëjas apskritai draudþia Lietuvoje veikianèioms 
politinëms partijoms palaikyti ryðius su kitø valstybiø politinëmis parti-
jomis. Teisæ palaikyti ryðius su kitø valstybiø politinëmis partijomis, tarp-
tautinëmis ir kitokiomis organizacijomis garantuoja Politiniø partijø ir 
politiniø organizacijø ástatymo 19 str. 
 
 
2.6. Politiniø partijø finansavimo ðaltiniai ir lëðos 

 
Politiniø partijø finansavimo klausimas yra aktualus visoms valsty-

bëms. Net ir tos valstybës, kurios nereglamentuoja politiniø partijø veik-
los specialiais ástatymais, siekdamos iðvengti politinës korupcijos bei uþ-
tikrinti politiniø partijø lëðø ágijimo, naudojimo teisëtumà bei vieðumà, 
stengiasi teisiðkai apibrëþti politiniø partijø finansavimo ribas ir tvarkà.  

Lietuvoje politiniø partijø finansavimà reglamentuoja Politiniø partijø 
ir politiniø organizacijø ástatymas; Politiniø kampanijø finansavimo kont-
rolës ástatymas, priimtas 1997 m. lapkrièio 11 d. ir Politiniø partijø ir poli-
tiniø organizacijø finansavimo ástatymas, priimtas 1999 m. sausio 12 d.  

Lietuvoje veikianèiø politiniø partijø lëðas sudaro nuosavos lëðos, pri-
vaèiø asmenø dovanotos lëðos ir valstybës skirtos lëðos.  

Pagal Politiniø partijø ir politiniø organizacijø finansavimo ástatymà 
politiniø partijø nuosavas lëðas sudaro nario mokesèio lëðos; kitos sava-
noriðkos nariø ámokos; palûkanos ið bankuose laikomø indëliø; ið leidy-
bos gautos lëðos ir kitos teisëtai gautos lëðos.  

Kitas politiniø partijø finansavimo ðaltinis – valstybës biudþeto dotaci-
jos (valstybinis finansavimas). Ið valstybës biudþeto gali bûti finansuoja-
mos visos politinës partijos arba tik tos partijos, kurios yra surinkusios 
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reikiamà balsø skaièiø rinkimuose. Kai kurios valstybës apskritai drau-
dþia finansuoti politines partijas ið valstybës biudþeto.  

Lietuvoje politinës partijos turi teisæ ástatymo nustatyta tvarka gauti 
dotacijø ið valstybës biudþeto. Valstybës biudþeto dotacijos – tai politi-
nëms partijoms skirta bendra lëðø suma, nustatoma metø valstybës biu-
dþete. Pagal politiniø partijø ir politiniø organizacijø finansavimo ástaty-
mà, valstybës biudþeto dotacija paskirstoma toms politinëms partijoms, 
kurios yra gavusios ne maþiau kaip 3 proc. visø rinkëjø balsø uþ politiniø 
partijø keltus kandidatus ar jø sàraðus tuose Seimo ir savivaldybiø tarybø 
rinkimuose, pagal kuriø rezultatus skirstoma valstybës biudþeto dotacija. 
Dotacija negali virðyti 0,1 proc. valstybës biudþeto iðlaidø. Valstybës biu-
dþeto dotacija politinëms partijoms, kurios turi teisæ jà gauti, paskirstoma 
proporcingai jø kandidatø ar kandidatø sàraðø gautø balsø skaièiui tuose 
Seimo ir savivaldybiø tarybø rinkimuose, pagal kuriø rezultatus skirstoma 
ði dotacija. Valstybës biudþeto dotacijos dydá ðio ástatymo numatyta tvar-
ka ir terminais nustato Vyriausioji rinkimø komisija ir apie tai pateikia 
paþymà Finansø ministerijai. Finansø ministerija, vadovaudamasi Vy-
riausiosios rinkimø komisijos pateikta paþyma, valstybës biudþeto dotaci-
jos dalá, skirtà politinei partijai, ástatymo nustatytu laiku perveda á jos 
sàskaità.  

Politines partijas gali finansuoti fiziniai ir juridiniai asmenys (privatus 
finansavimas). Privatus politiniø partijø finansavimas gali bûti dvejopas: 
1) finansuojama politiniø partijø veikla apskritai; 2) lëðos politinei parti-
jai dovanojamos iðimtinai jos rinkimø kampanijai finansuoti (pervedamos 
á specialiàjà politinës partijos sàskaità). Politines partijas gali finansuoti: 
Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, kuriø kapitalo sudëtyje valsty-
bës ar savivaldybës kapitalo nëra arba jo dalis sudaro maþiau nei 50 
proc.; Lietuvos Respublikos ámonës, neturinèios juridinio asmens statu-
so; fiziniai asmenys – nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, uþsie-
nyje gyvenantys Lietuvos Respublikos pilieèiai ir Lietuvos Respublikos 
politiniø partijø skyriai, ákurti lietuviø bendruomenëse.  

Ástatymø leidëjas, siekdamas iðvengti galimos politinës korupcijos, nu-
statë kai kuriuos politiniø partijø finansavimo apribojimus. Pvz.: Politiniø 
partijø ir politiniø organizacijø finansavimo ástatymo 15 str. átvirtinta, kad 
politiniø partijø negali finansuoti Lietuvos valstybës ir savivaldybiø ástai-
gos, ámonës ir organizacijos; Lietuvos ámonës, kuriø daugiau nei 50 proc. 
akcijø valdo valstybë ar savivaldybës; Lietuvos labdaros ir paramos fon-
dai, religinës organizacijos bei profesinës sàjungos; Lietuvoje áregistruo-
tos uþsienio kapitalo ámonës; uþsienio valstybiø valdþios ir savivaldybiø 
institucijos; uþsienio valstybiø juridiniai ir fiziniai asmenys, iðskyrus uþsi-
enyje gyvenanèius Lietuvos Respublikos pilieèius ir Lietuvos Respublikos 
politiniø partijø organizacijø skyrius, ákurtus lietuviø bendruomenëse. 
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Ástatymo 8 str. átvirtinta norma, ribojanti privaèiø asmenø finansinës pa-
ramos dydá: politinës partijos ið vieno fizinio ar juridinio asmens per me-
tus gautø lëðø ir dovanø vertë negali bûti didesnë kaip 500 MGL. Pagal 
ðio ástatymo 16 str., politinëms partijoms draudþiama priimti didesnes 
kaip 100 litø anonimines lëðas ar brangesnes kaip 100 litø anonimines 
dovanas; draudþiama kurti specialius fondus politinëms partijoms remti; 
draudþiama finansuoti politines partijas per treèiuosius asmenis.  
 
 
2.7. Politiniø partijø finansinë kontrolë 

 
Politiniø partijø ir politiniø organizacijø finansavimo ástatymas áparei-

goja politines partijas teisëtai gautas lëðas ir turtà naudoti tik Politiniø 
partijø ir politiniø organizacijø ástatyme numatytai veiklai finansuoti. 
Ástatymo 7 str. 1 d. nurodyta, kad lëðos ir dovanos, gautos ið draudþiamø 
finansavimo ðaltiniø, turi bûti gràþintos dovanotojams arba perduotos 
valstybës nuosavybën per 10 dienø nuo to momento, kai ði aplinkybë pa-
aiðkëjo. 

Politiniø partijø finansavimà kontroliuoja Lietuvos Respublikos fi-
nansø ministerija, Vyriausioji rinkimø komisija, o valstybës biudþeto lëðø 
naudojimà – Valstybës kontrolë. Politinës partijos privalo kasmet, ne 
vëliau kaip iki ateinanèiø metø kovo 1 dienos, Vyriausiajai rinkimø komi-
sijai pateikti finansinës veiklos deklaracijà, Finansø ministerijai – biudþe-
to iðlaidø sàmatos vykdymo apyskaità.  

Ástatymo 20 str. numatytos sankcijos politinëms partijoms uþ finansi-
nës veiklos paþeidimus. Jei politinë partija laiku nepateikia finansinës 
veiklos deklaracijos arba nenurodo joje visø reikalaujamø duomenø, Vy-
riausioji rinkimø komisija per 15 kalendoriniø dienø apie tai raðtu turi 
áspëti politinës partijos vadovà. Jei praëjus 30 kalendoriniø dienø nuo 
áspëjimo dienos politinë partija neávykdo reikalavimø, Vyriausioji rinki-
mø komisija per 60 kalendoriniø dienø nuo pakartotinio áspëjimo termi-
no pasibaigimo gali siûlyti Finansø ministerijai sustabdyti politinës parti-
jos finansavimà ið valstybës biudþeto. Finansavimas ið valstybës biudþeto 
atnaujinamas tik tada, kai politinë partija paðalina visus Vyriausiosios 
rinkimø komisijos nurodytus paþeidimus. Tam tikras sankcijas politinëms 
partijoms numato ir rinkimø ástatymai. Pvz.: pagal Seimo rinkimø ástaty-
mo 38 str. 1 d. 9 p. Vyriausioji rinkimø komisija negali priimti politinës 
partijos kandidatø á Seimo narius iðkëlimo pareikðtiniø dokumentø, jei 
politinë partija nepateikia finansø ástaigai pateiktos praëjusiø metø fi-
nansinës deklaracijos kopijos, patvirtintos tos mokesèiø inspekcijos, ku-
riai ði deklaracija buvo pateikta. 
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Politiniø kampanijø finansavimo kontrolës ástatymas ápareigoja poli-
tinëje kampanijoje dalyvaujanèias politines partijas registruoti visas ðios 
kampanijos metu gaunamas lëðas bei iðlaidas. Politinei kampanijai skirtø 
lëðø panaudojimà kontroliuoja Valstybinë mokesèiø inspekcija ir Vyriau-
sioji rinkimø komisija. Ðio ástatymo 8 str. 2 d. nurodyta, kad politinës par-
tijos per 25 dienas nuo rinkimø pasibaigimo arba referendumø rezultatø 
paskelbimo turi pateikti Vyriausiajai rinkimø komisijai galutinæ politinës 
kampanijos metu gautø aukø, dovanø ir kitø lëðø bei jø naudojimo ata-
skaità. Ataskaitose turi bûti nurodytos visos politinës kampanijos paja-
mos ir iðlaidos. Vyriausiajai rinkimø komisijai pateiktas galutines ataskai-
tas tikrina Valstybinë mokesèiø inspekcija. Vyriausioji rinkimø komisija, 
vadovaudamasi ðio ástatymo 10 str., Valstybinës mokesèiø inspekcijos 
patikrintas politiniø kampanijø finansavimo galutines ataskaitas kartu su 
Valstybinës mokesèiø inspekcijos iðvadomis skelbia „Valstybës þiniose” 
ne vëliau kaip per 90 dienø po rinkimø ar referendumo galutiniø rezulta-
tø paskelbimo.  

Politinës partijos, paþeidusios ðio ástatymo reikalavimus, atsako ásta-
tymø nustatyta tvarka. Politiniø kampanijø finansavimo kontrolës ástaty-
me nenustatytos konkreèios sankcijos politinëms partijoms, paþeidusioms 
ðio ástatymo reikalavimus. Tam tikras sankcijas politinëms partijoms nu-
mato Lietuvos Respublikos rinkimø ástatymai. Pvz.: Seimo rinkimø ásta-
tymo 41 str. 3 d. nustatyta, kad rinkimø uþstatai áregistruoti partijø kan-
didatø sàraðà nustatomi du kartus didesni tai partijai, kuri paskutiniuo-
siuose (prieð tai vykusiuose) Seimo ar savivaldybiø tarybø rinkimuose 
buvo iðkëlusi kandidatus ar kandidatø sàraðà ir nepateikë kopijos ataskai-
tos, paskelbtos spaudoje, apie lëðø ðaltinius ir jø naudojimà rinkimø agi-
tacijai.  
 
 
2.8. Politiniø partijø veiklos sustabdymas ir nutraukimas 

 
Politinës partijos yra savarankiðkos organizacijos. Valstybës instituci-

jos nesikiða á jø veiklà. Nepaisant to, ástatymø leidëjas numato tam tikrà 
jø veiklos prieþiûrà. Valstybës institucijos, registruojanèios politines par-
tijas, turi teisæ taikyti ástatymo nustatytas sankcijas tais atvejais, kai poli-
tiniø partijø veikla prieðtarauja Konstitucijai, ástatymams, ástatuose ir 
programose nustatytiems tikslams. Tokiais atvejais politinës partijos rizi-
kuoja bûti laikinai arba visiðkai eliminuotos ið politinio proceso1. 

Politiniø partijø veikla gali bûti sustabdyta arba nutraukta tik ástatyme 
nustatytais pagrindais ir tvarka. Lietuvos ástatymø leidëjas juos apibrëþia 

                                                           
1 Šileikis E. Politiniø partijø institucionalizavimas. Vilnius, 1997. P. 205. 
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Politiniø partijø ir politiniø organizacijø ástatymo 5 ir 7 str. 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija turi sustabdyti politinës 

partijos ar politinës organizacijos veiklà, jeigu ji paþeidþia Lietuvos Res-
publikos Konstitucijà ar Politiniø partijø ir politiniø organizacijø ástaty-
mà. Dël politiniø partijø ar politiniø organizacijø veiklos sustabdymo gali 
kreiptis valstybës ir vietos savivaldos institucijos, taip pat kitos politinës 
partijos ar politinës organizacijos. Kreipimasis dël politinës partijos veik-
los sustabdymo turi bûti iðnagrinëtas ne vëliau kaip per mënesá nuo jo 
gavimo dienos. Teisingumo ministerija turi teisæ sustabdyti politinës par-
tijos veiklà ir savo iniciatyva. 

Teisingumo ministerija, suþinojusi apie ástatymo paþeidimà, apie tai 
raðtu praneða politinës partijos vadovaujantiems organams, nurodydama, 
kokie ástatymø reikalavimai paþeisti, ir nustatydama terminà paþeidi-
mams paðalinti. Jei nustatytu terminu paþeidimas nepaðalinamas, politi-
nës partijos veikla sustabdoma. Teisingumo ministerijos sprendimas su-
stabdyti politinës partijos veiklà gali bûti apskøstas Apygardos administ-
raciniam teismui per mënesá nuo praneðimo apie tai gavimo dienos. 

Ástatymø leidëjas nurodo, kad politiniø partijø veiklos sustabdymo 
terminas negali bûti ilgesnis negu ðeði mënesiai. Jeigu politinë partija po 
to, kai jos veikla sustabdyta, nepaðalina paþeidimø ar per metus nuo jos 
veiklos sustabdymo dienos vël paþeidþia Lietuvos Respublikos ástatymus, 
partijos veikla sustabdoma vieneriems metams. Paðalinusi paþeidimus, 
politinë partija apie tai praneða Teisingumo ministerijai, kuri, gavusi toká 
praneðimà, per penkias dienas leidþia politinei partijai tæsti veiklà. 

Sustabdþius politinës partijos veiklà, jai draudþiama naudotis visomis 
masinës informacijos priemonëmis, vykdyti agitacijà ir propagandà, daly-
vauti rinkimuose. Tokiu bûdu politinë partija praranda galimybæ formuo-
ti rinkëjø valià. Ástatymø leidëjas, atsiþvelgdamas á tai, kad sustabdþius 
partijos veiklà rinkimø metu nukentëtø ne tik partijos nariø, bet ir jos 
rinkëjø interesai (politinë partija negalëtø iðreikðti rinkëjø politinës va-
lios), átvirtino nuostatà, draudþianèià Teisingumo ministerijai sustabdyti 
politinës partijos veiklà rinkiminës kampanijos metu. Rinkiminës kam-
panijos metu politinës partijos veiklà gali sustabdyti tik Apygardos admi-
nistracinis teismas, kurio sprendimas ásiteisëja nuo jo paskelbimo.  

Kai kurie autoriai, pripaþindami politinës partijos veiklos sustabdymo 
tikslingumà ir konstitucingumà, abejoja ágaliojimo Teisingumo ministeri-
jai sustabdyti partijos veiklà tarp rinkimø kampanijø konstitucingumu1. 
Jø nuomone, sustabdyti partijos veiklà gali tik teisminë institucija. Vis 
dëlto, daugelyje valstybiø sankcijas politinëms partijoms, paþeidusioms 
ástatymus, taiko institucijos, registruojanèios politines partijas. Tuo tarpu 

                                                           
1 Ibid. P. 208. 
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politinës partijos veikla gali bûti uþdrausta (nutraukta) tik teismine tvar-
ka. Tai gali atlikti bendrieji, administraciniai arba konstituciniai teismai. 
Nedemokratinio reþimo valstybëse partijø veikla gali bûti uþdrausta iðlei-
dþiant specialius ástatymus. 

Pagal Lietuvoje galiojanèius ástatymus, politinës partijos veiklà gali 
nutraukti Apygardos administracinis teismas, jeigu po pakartotinio veik-
los sustabdymo ji per metus paþeidþia Konstitucijà bei Politiniø partijø ir 
politiniø organizacijø ástatymà. 
 
 
2.9. Politiniø partijø klasifikavimas 

 
Politinës partijos gali bûti labai ávairios, ir savo idëjiniu kryptingumu, 

ir politine kryptimi, ir organizacine struktûra, ir kitais kriterijais. Teisi-
niam reguliavimui tai daþnai neturi didesnës reikðmës. Taèiau pasitaiko, 
kad ástatymø leidëjas iðskiria tam tikras politiniø partijø rûðis, pvz., varto-
ja sàvokas „valdanèioji”, „opozicinë” partija, draudþia komunistiniø, fa-
ðistiniø partijø veiklà ir t.t. 

Politines partijas galima klasifikuoti pagal jø idëjiná kryptingumà ir 
programø turiná. Ðis klasifikavimo kriterijus parodo, kokius socialinius 
interesus iðreiðkia partija, kokie jos tikslai ir kokiais bûdais bei priemo-
nëmis jø siekiama.  

Demokratinëse valstybëse kiekviena partija pirmiausia siekia sukurti 
sau kuo platesnæ socialinæ bazæ. Socialinë bazë – tai socialiniai sluoksniai, 
sudarantys elektorato daugumà. Politinë partija siekia iðreikðti visuome-
nës daugumos interesus. Ðio tikslo siekdama, politinë partija pirmiausia 
nustato socialinës–ekonominës politikos kryptá ir tik po to pasirenka poli-
tines priemones jai ágyvendinti. XIX a. tokiu bûdu susiformavo konserva-
toriø ir liberalø partijos, XIX a. pabaigoje atsirado socialistinës partijos, 
o XX a. pradþioje – komunistø partijos. Tuo metu sustiprëjo ir ekstremis-
tinio pobûdþio organizacijø veikla – atsirado faðistinës arba nacionalso-
cialistinës partijos. 

Konservatoriø partijø programø idëjiná pagrindà sudaro konservaty-
vizmo idëjos. Ðios partijos siekia iðlaikyti tradicinæ tvarkà, pasisako prieð 
radikalias reformas. Liberaliosios partijos pasisako uþ laisvæ ûkio srityje, 
valstybës nesikiðimà á visuomenës gyvenimà ir remiasi liberalizmo idëjo-
mis. 

Reformistinëms partijoms priskiriamos socialistinës ir socialdemokra-
tinës partijos. Ðios partijos pasisako uþ socialinæ lygybæ. Pvz.: leiboristø 
partija Didþiojoje Britanijoje, socialdemokratø partija Vokietijoje, Ðvedi-
joje ir t.t. Pastaroji partija, bûdama valdþioje, ágyvendino vadinamàjá 
„ðvediðkàjá socializmo modelá”.  
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Atskirà partijø grupæ sudaro konfesinës partijos, vienijanèios narius 
tikybiniø paþiûrø pagrindu. Jø nariai pasisako uþ religiniø vertybiø átakos 
stiprinimà valstybës gyvenime. Pvz.: krikðèioniø demokratø partijos. Kai 
kuriose valstybëse veikia vadinamosios klerikalinës partijos, siekianèios 
pajungti valstybæ tam tikrai religijai. Klerikalizmas kaip politinë srovë 
ðiuo metu nevaidina svarbesnio vaidmens, taèiau atsirado kita srovë – 
fundamentalizmas, ganëtinai plaèiai paplitæs kai kuriose musulmonø 
valstybëse.  

Kai kuriose valstybëse veikia tautinës partijos, kurios orientuojasi á 
tautinës bendrijos interesus.Ðiuo metu daugelyje valstybiø taip pat ásikûrë 
ir veikia „þaliøjø” partijos ir judëjimai, keliantys gamtosauginius reikala-
vimus. Kai kuriose valstybëse veikia partijos, kuriø apibûdinti beveik ne-
ámanoma, pvz., Alaus mëgëjø partija Lenkijoje. 

Partijos, pasisakanèios uþ radikalius valstybës valdþios veiksmus, es-
mines permainas visuomenës gyvenime ir daþnai nevengianèios prievar-
tos priemoniø naudojimo, yra vadinamos radikaliosiomis. Gali bûti deði-
nieji radikalai, pvz.: neofaðistinës, nacionalistinës, rasistinës partijos; ir 
kairieji radikalai, pvz., komunistinës partijos. Partijos, kurios pasisako uþ 
neteisëtas kovos dël valdþios priemones yra vadinamos ekstremistinëmis. 
Jos taip pat gali bûti deðiniosios ir kairiosios pakraipos. Ðios partijos be-
veik be iðimèiø pasisako uþ teroristinius veiksmus, perversmus ir t.t.  

Reikia pastebëti, kad partijos pavadinimas ne visuomet atspindi jos 
socialiná politiná pobûdá. Neretai partijos, vadinanèios save demokrati-
nëmis, apskritai nepripaþásta demokratiniø vertybiø, o partijos, vadinan-
èios save radikaliosiomis, neatitinka ðiø partijø poþymiø.  

Pagal politiná kryptingumà yra skiriamos deðiniosios, kairiosios ir cen-
tristinës partijos. Ði klasifikacija moksle atsirado po to, kai Prancûzijos 
parlamente buvo nustatyta, kad konservatoriai turi sëdëti pirmininko 
deðinëje, o reformø ðalininkai kairëje. Deðiniosios partijos paprastai gina 
tradicines vertybes, akcentuoja privatinës nuosavybës reikðmæ. Kairiosios 
partijos siekia didesnës ar maþesnës socialinës lygybës. Skiriamos dvi 
kryptys: vieni kairieji siekia socialinës lygybës demokratiniu bûdu, o kiti 
(radikalioji kryptis) pasisako uþ proletariato ar kitokià diktatûrà.  

Ideologijos poþiûriu skiriamos: idëjinës (veiklos pagrindas tam tikra 
ideologija, pvz., tautinë, socialistinë, liberalioji ir t.t.); pragmatinës arba 
rinkiminës partijos (jø veikla bûna aktyvi tik prieð rinkimus); charizmati-
nës ir vadø partijos (jø veikla grindþiama grieþta hierarchine struktûra ir 
paklusnumu, joms vadovauja religiniai ar kiti lyderiai). 

Politinës partijos skiriasi ir organizacinës struktûros kriterijais. Vienos 
partijos pasiþymi grieþta organizacine tvarka ir disciplina, kitoms tai ne-
bûdinga. Vienos partijos pripaþásta tik fiksuotà narystæ, kitos – ne. 
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Pagal politiniø partijø sudëtá gali bûti skiriamos kadrinës, masinës 
partijos ir partijos–judëjimai.  

Kadrinëms partijoms bûdinga grieþtas narystës fiksavimas. Stojan-
tiems á ðias partijas keliami ypatingi reikalavimai (pvz., partijos nariø re-
komendacijos). Stojantiesiems gali bûti numatomas kandidatø á narius 
staþas. Ðioms partijoms bûdinga aiðki organizacinë struktûra, grieþta dis-
ciplina, centralizuotas vadovavimas, bûtinas narystës mokestis. Partijos 
nariai turi turëti partinius bilietus. Bûtini ástatai, kuriø besàlygiðkai priva-
lo laikytis partijos nariai. Ðiø partijø vadovaujanèius organus, be iðimèiø, 
sudaro profesionalûs kadrai. Tokio tipo partijose gali bûti pripaþástama 
individuali ir kolektyvinë narystë. Paprastai kadrinës partijos nepasiþymi 
dideliu nariø skaièiumi. Iðimtis – komunistinës partijos totalitarinio so-
cializmo valstybëse. 

Masinës partijos nefiksuoja nariø. Partijos nariais laikomi rinkëjai, 
balsuojantys uþ partijà per rinkimus (pvz., JAV). Partijos nariai neturi 
partiniø bilietø, neprivalo mokëti fiksuoto partinio mokesèio. Jis moka-
mas pagal nario pageidavimà arba kaip auka á partijos kasà. Tokio tipo 
partijos nepasiþymi grieþta disciplina. Partijos vadovybë neturi formalaus 
ryðio su savo ðalininkais. Partijos vadovaujantieji organai, kuriuos sudaro 
profesionalai ir aktyvistai, paprastai yra sudaromi ir veikia tik rinkimø 
metu. 

Partijos–judëjimai ðiuo metu nëra plaèiai paplitæ. Laikoma, kad tai 
praeities palikimas, bûdingas besivystanèioms valstybëms. Ypatumas – 
tokio tipo partijø nariø dauguma – ðalies gyventojai.  

Pagal teisinæ politiniø partijø padëtá skiriamos registruotos ir nere-
gistruotos, legalios ir nelegalios partijos. Registruotos partijos, skirtingai 
nei neregistruotos, turi juridinio asmens teises. Paþymëtina, kad Lietuvo-
je visos politinës partijos turi bûti áregistruotos. Legalios partijos – tai 
partijos, veikianèios teisëtai. Partija tampa nelegali, kai jos veikla yra uþ-
draudþiama ástatymu arba teismo sprendimu, taèiau ji tæsia savo veiklà. 

Pagal politinës partijos vietà valdþios sistemoje ir santyká su valstybës 
valdþia skiriamos valdanèiosios ir opozicinës partijos. 
 
 
2.10. Partinës sistemos 

 
Partinës sistemos sàvoka atspindi valstybëje veikianèiø ir dalyvaujan-

èiø kovoje dël valstybës valdþios politiniø partijø skaièiø ir jø tarpusavio 
santyká. Partinei sistemai formuotis didelæ átakà turi politiniø jëgø santy-
kis valstybëje, visuomenës politinës kultûros lygis, rinkimø sistema ir vals-
tybës reþimas. Tam tikrà vaidmená vaidina valstybës gyventojø nacionali-
në sudëtis, religija, istorinës tradicijos.  
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Partinë sistema – tai ne tik partijø visuma. Demokratinëse valstybëse 
jø yra daug, taèiau ne visos vienodai aktyvios politiniame gyvenime. Kai 
kuriø politiniø partijø rinkëjai „nepastebi” rinkimuose. Dël ðios prieþas-
ties partinës sistemos sàvoka daþniausiai apima tas politines partijas, ku-
rios átakoja ir atspindi visuomenës daugumos politinæ valià ir interesus. 

Valstybës partinë sistema gali keistis. Nereti atvejai, kai valstybëje eg-
zistavusi daugiapartinë sistema reformuojasi á dvipartinæ sistemà ir at-
virkðèiai.  

Partinës sistemos klausimas konstitucinëje teisëje paprastai iðkyla reg-
lamentuojant visuomeninius santykius, susijusius su rinkimais, nustatant 
parlamento organizacinæ struktûrà, jo veiklà, formuojant vyriausybæ, 
valstybës valdymo institucijø sistemà ir kt. Tuo tarpu demokratiniø vals-
tybiø konstitucijose partinë sistema nëra átvirtinama. Toks poþiûris grin-
dþiamas nuostata, jog pilieèiai turi teisæ laisvai vienytis á politines partijas 
ir nevarþomai dalyvauti ðalies politiniame gyvenime. Tai leidþia ganëtinai 
lengvai ið vienos partinës sistemos pereiti á kità. 

Partinës sistemos yra daugiau politologijos mokslo tyrinëjimo objek-
tas. Konstitucinës teisës moksle partinë sistema yra nagrinëjama tuo at-
veju, kai ji yra átvirtinama teisës normomis. Daugelyje valstybiø partinæ 
sistemà reglamentuojanèiø teisës normø nëra.  

Tradiciðkai skiriamos trys partinës sistemos: daugiapartinë, dvipartinë 
ir vienpartinë. Yra valstybiø, kuriose apskritai nëra legaliai veikianèiø 
politiniø partijø: jø niekada nebuvo arba jø veikla yra draudþiama (pvz., 
Saudo Arabija, Jungtiniø Arabø Emyratai). Tokia sistema yra vadinama 
nepartine. 

Daugiapartinë sistema yra tuomet, kai rinkiminëje kovoje dël valdþios 
dalyvauja daugiau nei dvi partijos, ir visos jos turi lygias galimybes daly-
vauti jà formuojant. Në viena partija, turinti savo atstovø parlamente, 
negali savarankiðkai viena valdyti, nes neturi daugumos balsø. Daugia-
partinës sistemos gali bûti ávairios. Pvz., sistema, kai partijos sudaro koa-
licinæ vyriausybæ, kai partijos jungiasi á blokus, kai dominuoja viena parti-
ja ir t.t. Vadinamoji dominacijos sistema susidaro, kai viena partija iðbû-
na valdþioje ilgà laikà (10–20 metø), pvz., Ðvedijos socialdemokratø dar-
bo partija iðbuvo valdþioje su nedidelëmis pertraukomis nuo 1937 iki 
1976 m.). Mokslininkai aiðkina, kad dominuojanti partija iðreiðkia visos 
tautos bei ávairiø socialiniø grupiø interesus. Ði sistema bûdinga demok-
ratiniams reþimams. 

Dvipartinë sistema yra tuomet, kai valstybëje veikia daug partijø, ta-
èiau realiai á valdþià pretenduoja ir jà formuoja dvi partijos. Ðiuo atveju 
viena partija turi parlamente absoliuèià daugumà (valdanèioji partija), o 
kita yra opozicijoje (opozicinë, kritikuojanti valdanèiàjà partijà). Jos lai-
kas nuo laiko keièia viena kità valdþioje: tokia sistema bûdinga Jungti-
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nëms Amerikos Valstijoms. Paþymëtina, kad Didþiojoje Britanijoje pa-
grindinës opozicinës partijos veikla yra institucionalizuota. Opozicinës 
partijos lyderis gauna net atlyginimà ið valstybës iþdo. 

Kai kurie teisininkai aiðkina, kad galima iðskirti ir fiksuoto partijø 
skaièiaus sistemà. Ji bûdinga besivystanèioms valstybëms ir paprastai yra 
laikino pereinamojo pobûdþio. Tokia sistema atsiranda tada, kai valsty-
bës valdþia siekia apriboti arba uþdrausti tam tikrø partijø veiklà. Lei-
dþiama veikti tik tam tikroms partijoms, kitø partijø veikla – uþdrausta. 

Vienpartinë sistema – tai sistema, kai legaliai leidþiama veikti tik vie-
nai partijai. Tokia sistema bûdinga nedemokratiniams reþimams.  

Lietuvoje nuo 1918 m. formavosi daugiapartinë sistema. Tiesa, pir-
mosios politinës partijos Lietuvoje kûrësi XIX a. pab.–XX a. pr., taèiau 
legaliai veikti joms nebuvo politiniø sàlygø: 1896 m. buvo ákurta Social-
demokratø partija, 1902–1905 m. – Lietuviø demokratø partija, 1905 m. – 
Lietuviø krikðèioniø demokratø partija, 1918 m. – Komunistø partija. 
1922 m. buvo ásteigta Lietuvos valstieèiø liaudininkø sàjunga, 1924 m. – 
Lietuviø tautininkø sàjunga.  

Po 1926 m. valstybinio perversmo Lietuvoje valstybës valdþià turëjo 
viena partija – Tautininkø sàjunga. Kitos opozicinës partijos, nors oficia-
liai nebuvo uþdraustos, didesnës politinës átakos neturëjo. Nuo 1936 m. 
vasario 6 d. Tautininkø sàjunga buvo vienintelë oficialiai veikianti partija. 
Kitø partijø veikla buvo uþdrausta. Nuo 1940 m. birþelio 15 d. vadovau-
janèia ir vienintele tapo komunistø partija. 

Daugiapartinë sistema Lietuvoje ëmë atsikurti dar Atgimimo laiko-
tarpiu, 1989 m. gruodþio mën., kai ið tuometinës teisës sistemos buvo 
paðalintos nuostatos apie vadovaujantá komunistø partijos vaidmená. 
Daugiapartinë sistema Lietuvoje nuo 1989 m. formavosi keliais bûdais. 
Buvo atkuriamos tarpukario Lietuvoje veikusios politinës partijos, pvz., 
1989–1990 m. atkurtos Lietuvos demokratø partija, Lietuvos tautininkø 
sàjunga, Lietuvos socialdemokratø partija, Lietuvos krikðèioniø demok-
ratø partija, Lietuvos valstieèiø sàjunga. 1990 m. pabaigoje vietoje Lietu-
vos komunistø partijos ëmë veikti socialdemokratinës orientacijos Lietu-
vos demokratinë darbo partija. Steigiamos naujos politinës partijos, pvz., 
Þaliøjø partija, Humanistø partija, Liberalø sàjunga ir kt. 2000 m. liepos 
mën. 1 d. Lietuvoje veikë 38 politinës partijos.  
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3.1. Visuomeniniø organizacijø funkcijos 

 
Siauràja prasme sàvoka „visuomeninë organizacija” neapima politiniø 

partijø. Ðia prasme visuomeninës organizacijos nëra politiniai susivieni-
jimai. Jos nesiekia politinës valdþios ir tiesiogiai nedalyvauja jà ágyvendi-
nant. Kita vertus, pasitaiko atvejø, kuomet ástatymø leidëjas suteikia teisæ 
dalyvauti rinkimuose ne tik politinëms partijoms, bet ir kitoms visuome-
ninëms organizacijoms, pvz., sovietiniais metais ir pirmaisiais Lietuvos 
nepriklausomybës metais teisæ kelti kandidatus á atstovaujamàsias val-
dþios institucijas turëjo kai kurios visuomeninës organizacijos. Nepaisant 
to, skirtingai nei politinës partijos, visuomeninës organizacijos nenustato 
ir negali nustatyti politinës valdþios siekio kaip pagrindinio savo tikslo.  

Visuomeniniø organizacijø sàvoka neapima ir visuomeniniø judëjimø, 
kuriuos kai kurie teisininkai taip pat laiko politinës sistemos dalimi. No-
rëdami sujungti ðias dvi sàvokas, jie vartoja terminà „visuomeniniai susi-
vienijimai” ir teigia, jog visuomeniniams judëjimams, skirtingai nei vi-
suomeninëms organizacijoms, nebûdingi tokie poþymiai, kaip fiksuota 
narystë, ástatai ir valdymo organø renkamumas1. 

Visuomeninës organizacijos siauràja prasme – tai vieðo pobûdþio pel-
no nesiekiantys laisvanoriðki susivienijimai, kuriø narius vienija bendri 
socialiniai, ekonominiai, profesiniai, kultûriniai, dvasiniai interesai arba 
tam tikri pomëgiai. Pagrindinis ðiø organizacijø tikslas – tenkinti savo 
nariø interesus ir poreikius. Siekdamos ðio tikslo, visuomeninës organiza-

                                                           
1 Konstitucionnojë (gosudarstvennoje) pravo zarubeþnych stran (otv. red. B. A. Stra-

ðun). Moskva, 1993. S. 208–209; Čirkin V. E. Konstitucionnoje pravo zarubeþnych stran. 
Moskva, 1999. S. 118. 
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cijos didesniu ar maþesniu mastu átakoja politinës valdþios sprendimus ir 
tokiu bûdu dalyvauja valstybës valdyme.  

Visuomeniniø organizacijø tiksli klasifikacija konstitucinës teisës 
moksle nëra labai svarbi. Atskirø visuomeniniø organizacijø rûðiø iðsky-
rimas paprastai susijæs su teisinio reglamentavimo ypatumais konkreèioje 
valstybëje. 

Valstybëje veikia ávairios visuomeninës organizacijos: profesinës sà-
jungos, verslininkø susivienijimai, menininkø organizacijos, kultûrinio 
pobûdþio organizacijos, mëgëjiðkos draugijos, jaunimo organizacijos ir kt. 
Ne visi ðie visuomeniniai susivienijimai atlieka vienodà vaidmená valsty-
bës gyvenime, pvz., atkuriant Lietuvos nepriklausomybæ, aktyviai politi-
niame ðalies gyvenime dalyvavo kûrybinës sàjungos, taèiau pastaraisiais 
metais jø beveik nepastebima. Kai kuriose valstybëse aktyviai veikia lo-
bistinës organizacijos, dar vadinamos „spaudimo grupëmis”. Jos ganëti-
nai plaèiai paplitusios iðsivysèiusiose industrinëse valstybëse (pvz., JAV). 
Lobistinëmis organizacijomis vadinamos organizacijos, kuriø pagrindinis 
tikslas daryti tiesioginæ átakà ástatymø leidëjui priimant sprendimus, nau-
dingus tam tikrai socialinei grupei. 2000 m. birþelio 27 d. Seimui priëmus 
Lobistinës veiklos ástatymà, reikia manyti, kad ir Lietuvoje atsiranda tam 
tikrø prielaidø tokiø organizacijø veiklai.  

Visuomenëje veikia ir tokios organizacijos, kurios savo pobûdþiu ap-
skritai negali dalyvauti politiniame gyvenime (pvz., medþiotojø draugija, 
filatelistø sàjunga ir kt.). Kai kurie teisininkai tokiø organizacijø net ne-
laiko politinës sistemos dalimi. Nepaisant to, dauguma teisininkø neabe-
joja, kad visos visuomeninës organizacijos ugdo demokratinius pradus ir 
visuomenës aktyvumà.  

Visuomeninës organizacijos atlieka ávairias funkcijas: iðreiðkia atskirø 
visuomenës sluoksniø ir grupiø bendrus interesus; atkreipia valstybës 
valdþios ir valdymo institucijø dëmesá á ðiuos interesus; skatina valdþios 
institucijas atsiþvelgti á ðiuos interesus priimant tam tikrus sprendimus; 
ugdo visuomenës aktyvumà ir formuoja jos nuomonæ socialinio, ekono-
minio, kultûrinio gyvenimo klausimais; daro tam tikrà ideologiná (auklë-
jamàjá) poveiká visuomenei ir kt.  

Demokratinëse valstybëse visuomeniniø organizacijø veiklos teisinis 
pagrindas – konstitucinë nuostata, átvirtinanti pilieèiø teisæ á susivieniji-
mus. Ástatymø leidëjas, átvirtindamas ðià nuostatà konstitucijoje, nustato 
vienodà teisiná reþimà visø rûðiø visuomeniniams susivienijimams ir átvir-
tina laisvës jungtis á susivienijimus principà. Ðis principas sudaro galimy-
bæ formuotis ávairioms socialinëms grupëms ir organizacijoms pagal jø 
interesus ir poreikius. Neretai ástatymø leidëjas konkretizuoja ðias nuo-
statas ir iðleidþia specialius ástatymus, reglamentuojanèius visuomeniniø 
organizacijø steigimà ir veiklà. Tokie ástatymai gali bûti bendri, regla-
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mentuojantys visø visuomeniniø organizacijø (ir politiniø partijø) veiklà, 
ir specialûs, reglamentuojantys atskirø visuomeniniø organizacijø rûðiø 
veiklà. 

Lietuvoje ðiuo metu visuomeniniø organizacijø veiklà reglamentuoja 
Visuomeniniø organizacijø ástatymas, priimtas 1995 m. vasario 2 d. Atski-
rø visuomeniniø organizacijø rûðiø veiklà reguliuoja specialûs ástatymai – 
Profesiniø sàjungø ástatymas, priimtas 1991 m. lapkrièio 21 d., Meno kû-
rëjø ir jø organizacijø ástatymas, priimtas 1996 m. rugpjûèio 15 d., Aso-
ciacijø ástatymas, priimtas 1996 m. kovo 14 d., Labdaros ir paramos fondø 
ástatymas, priimtas 1996 m. kovo 14 d. 
 
 
3.2. Visuomeniniø organizacijø steigimo tvarka ir veiklos apribojimai 

 
Lietuvoje visuomeninës organizacijos, kaip ir politinës partijos, stei-

giamos pareikðtine–registracine tvarka. Jos savo veiklà grindþia ástatymo 
nustatyta tvarka áregistruotais visuomeninës organizacijos ástatais, ku-
riuose savarankiðkai nustato vidinæ organizacinæ struktûrà, valdymo or-
ganus ir veiklos kryptis. Bendras reikalavimas (priimant visuomeniniø 
organizacijø ástatus) – jie negali prieðtarauti Lietuvos Respublikos Kons-
titucijai ir Visuomeniniø organizacijø ástatymo nustatytiems apriboji-
mams. 

Pagal Visuomeniniø organizacijø ástatymo 3 str. átvirtintas nuostatas 
draudþiama steigtis ir veikti visuomeninëms organizacijoms, kuriø tikslas 
arba veikimo bûdai – prievarta nuversti ar pakeisti Lietuvos Respublikos 
konstitucinæ santvarkà arba paþeisti Lietuvos Respublikos teritorijos 
vientisumà, propaguoti karà ir smurtà, autoritariná ar totalitariná valdy-
mà, kurstyti rasinæ, religinæ, socialinæ nesantaikà, varþyti þmogaus teises 
ir laisves bei atlikti veiksmus, prieðtaraujanèius Lietuvos Respublikos 
ástatymams ir visuotinai pripaþintoms tarptautinës teisës normoms, veikti 
dël kitø valstybiø interesø, jeigu jie yra prieðingi Lietuvos valstybës inte-
resams. Neleidþiama steigti visuomeniniø organizacijø, kuriø nariai vieni-
jasi organizacijø, veikusiø prieð Lietuvos Respublikos nepriklausomybæ ir 
teritorijos vientisumà, pagrindu. Visuomeninës organizacijos valdymo 
organai ir buveinë turi bûti Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Ástatymo 12 str. átvirtintos teisës normos, draudþianèios visuomeni-
nëms organizacijoms vykdyti valstybës, jos institucijø ar pareigûnø funk-
cijas; vykdyti profesinës sàjungos funkcijas; ginkluoti savo narius, organi-
zuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius bûrius, iðskyrus ástatymø 
numatytais atvejais; gauti lëðø ar kito turto, kurá skiria kitø valstybiø val-
dþios ir valdymo institucijos ar valstybinës organizacijos, iðskyrus lëðas ar 
kitoká turtà mokslui, studijoms, kultûrai, ðvietimui, sportui, sveikatos 
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prieþiûrai, socialinei apsaugai ir darbui, aplinkos apaugai remti ir kitus 
atvejus, kuriuos numato teisës aktai.  

Pagal Visuomeniniø organizacijø ástatymo 2 str. 1 d. visuomeninë or-
ganizacija – tai savanoriðkas Lietuvos Respublikos pilieèiø ir (ar) uþsie-
nieèiø, nuolat gyvenanèiø Lietuvoje, susivienijimas, sudarytas bendriems 
nariø poreikiams ir tikslams, kurie nëra prieðingi Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai ir ástatymams, tenkinti bei ágyvendinti.  

Ástatymas nustato, kad visuomeniniø organizacijø nariais gali bûti tik 
tie Lietuvos Respublikos pilieèiai ir uþsienieèiai, nuolat gyvenantys Lie-
tuvoje, kuriems yra sukakæ 18 metø. Visuomeniniø organizacijø, kurios 
savo veikla tenkina vaikø ir jaunimo poreikius, nariais gali bûti ir jaunes-
ni kaip 18 metø asmenys. Visuomeniniø organizacijø nariai turi lygias 
teises, nesvarbu, kokio dydþio jie moka ástatuose nustatytà stojamàjá ir 
nario mokestá ar teikia paramà. Visuomeninës organizacijos nariai gali 
bet kada iðstoti ið visuomeninës organizacijos.  

Ástatymas nenumato, kiek nariø turi turëti visuomeninë organizacija, 
taèiau pagal ástatymo prasmæ bûtinas visuomeninës organizacijos poþymis 
– fiksuota narystë. Ástatymo 8 str. 6 d. nustatyta, kad visuomeninës orga-
nizacijos ástatuose nurodytas jos valdymo organo paskirtas asmuo ar jos 
vadovas turi tvarkyti organizacijos nariø sàraðà, o jis turi bûti laisvai prie-
inamas kiekvienam organizacijos nariui. 

Ástatymo 4 str. 3 d. nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje gali bûti stei-
giami tarptautiniø visuomeniniø organizacijø Lietuvos skyriai, jeigu jø 
tikslai, veikimo bûdai ir ástatai neprieðtarauja Konstitucijai ir Visuomeni-
niø organizacijø ástatyme numatytiems apribojimams. Ðie skyriai steigia-
mi bendra ástatymo nustatyta tvarka. 

Steigiant visuomeninæ organizacijà, bûtina suðaukti steigiamàjá suva-
þiavimà. Nauja Visuomeniniø organizacijø ástatymo redakcija nenustato 
steigëjø, privalanèiø dalyvauti steigiamajame suvaþiavime, skaièiaus. Pir-
moje ðio ástatymo redakcijoje visuomeninei organizacijai ásteigti buvo 
bûtina, kad steigiamajame suvaþiavime dalyvautø ne maþiau nei 15 stei-
gëjø. Naujoji ástatymo redakcija apsiriboja nuostata, kad visuomeninës 
organizacijos steigëjais gali bûti Lietuvos Respublikos pilieèiai ir (ar) 
uþsienieèiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje, kuriems yra sukakæ 18 metø. 

Steigiamajame visuomeninës organizacijos suvaþiavime turi bûti pri-
imti ástatai ir iðrinkti valdymo organai. Ástatymø leidëjas, be minëtø reika-
lavimø, nustato ir tam tikrus papildomus reikalavimus, kuriuos turi atitik-
ti ástatai. Visuomeniniø organizacijø ástatymo 9 str. 1 d. nurodyta, kad 
ástatuose turi bûti numatyta: 1) pavadinimas, simbolika ir buveinës adre-
sas; 2) veiklos teisiniai pagrindai, tikslai, uþdaviniai, veiklos teritorija; 3) 
priëmimo á visuomeninës organizacijos narius ir iðstojimo, paðalinimo ið 
jos sàlygos bei tvarka; 4) nariø teisës ir pareigos; 5) padaliniø steigimo, 
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reorganizavimo bei veiklos nutraukimo tvarka, padaliniø santykiai su 
visuomeninës organizacijos valdymo organais ir padaliniø teisës; 6) aukð-
èiausiojo valdymo organo (suvaþiavimo, konferencijos, susirinkimo) 
kompetencija suðaukimo tvarka, periodiðkumas; 7) kitø valdymo organø 
ir jø vadovø rinkimo tvarka, jø kompetencija; 8) valdymo organø ir jø 
vadovø atskaitomybës visuomeninës organizacijos valdymo organui ir jø 
veiklos kontrolës tvarka; 9) lëðø ir pajamø ðaltiniai, lëðø ir pajamø kont-
rolës tvarka; 10) ástatø pakeitimo ir papildymo tvarka; 11) veiklos pasi-
baigimo ir turto sunaudojimo tvarka. Ástatuose gali bûti numatytos ir ki-
tos visuomeninës organizacijos veiklos nuostatos, jeigu jos neprieðtarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Visuomeniniø organizacijø ir kitiems 
ástatymams. 

Visuomeninë organizacija laikoma ásteigta nuo jos ástatø áregistravi-
mo dienos kompetentingoje institucijoje. Nuo to momento visuomeninë 
organizacija ágyja juridinio asmens teises. 

Visuomeniniø organizacijø ástatø registravimo tvarkà reglamentuoja 
Visuomeniniø organizacijø ástatymo 3 skirsnis. Pagal ástatymà visuome-
nines organizacijas, kuriø veikla apima daugiau nei vienos apskrities teri-
torijà, ir tarptautiniø visuomeniniø organizacijø Lietuvos skyriø ástatus 
registruoja Teisingumo ministerija. Visuomeninës organizacijos, kurios 
veikla apima daugiau nei vienos savivaldybës teritorijà ir kurios buveinë 
yra apskrities centre ar kitoje apskrities teritorijoje – miesto ar kaimo 
gyvenamojoje vietovëje, ástatus registruoja apskrities virðininkas. Visuo-
meninës organizacijos, kurios veikla apima vieno rajono ar miesto terito-
rijà, ástatus registruoja savivaldybës vykdomoji institucija. 

Visuomeninë organizacija ne vëliau kaip per vienà mënesá po ástatø 
priëmimo ir valdymo organø iðrinkimo dienos paduoda atitinkamai vals-
tybës ar savivaldybës institucijai pareiðkimà ástatams áregistruoti, taip pat 
steigiamojo suvaþiavimo protokolà, visuomeninës organizacijos ástatus 
(keturis egzempliorius), steigëjø sàraðà, paþymà apie patalpø visuomeni-
nei organizacijai suteikimà, simboliø pavyzdþius arba jø eskizus. Ástatus 
registruojanti institucija iðnagrinëja pareiðkimà dël ástatø áregistravimo 
per mënesá nuo ástatyme nurodytø dokumentø gavimo dienos. Ta paèia 
tvarka registruojami visuomeniniø organizacijø pavadinimo, simbolikos, 
ástatø pakeitimai ir papildymai. 

Atsisakymas registruoti visuomeninæ organizacijà gali bûti grindþia-
mas tik Visuomeniniø organizacijø ástatymo 19 str. 1 d. nustatytais pa-
grindais. Visuomeniniø organizacijø ástatai neregistruojami: 1) jeigu juo-
se nurodyti organizacijos tikslai ir uþdaviniai, veiklos bûdai prieðtarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Visuomeniniø organizacijø ar ki-
tiems ástatymams bei Vyriausybës nutarimams; 2) yra anksèiau tuo paèiu 
pavadinimu áregistruoti visuomeninës organizacijos ástatai; 3) nesilaikyta 
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Visuomeniniø organizacijø ástatyme nustatytos visuomeniniø organizaci-
jø steigimo ir registravimo tvarkos; 4) pateiktø registruoti dokumentø 
duomenys neatitinka tikrovës. Atsisakymas registruoti visuomeninës or-
ganizacijos ástatus gali bûti apskundþiamas teismui per vienà mënesá nuo 
atsisakymo gavimo dienos. 
 
 
3.3. Visuomeniniø organizacijø veiklos teisinës garantijos 

 
Visuomeninës organizacijos, kaip ir politinës partijos, veikia laisvai ir 

savarankiðkai, vadovaujamosios demokratiðkumo ir vieðumo principais. 
Visos visuomeninës organizacijos turi lygias teises.  

Visuomeniniø organizacijø veikimo laisvæ uþtikrina Visuomeniniø or-
ganizacijø ástatymo 11 str. nustatantis, jog valstybës institucijoms ir parei-
gûnams, politinëms partijoms ir politinëms organizacijoms, kitoms orga-
nizacijoms ir asmenims draudþiama kiðtis á visuomeniniø organizacijø 
veiklà ir á jø vidaus reikalus, jeigu jos nepaþeidþia Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos ar kitø ástatymø. Ginèus tarp visuomeninës organizacijos 
nariø, tarp visuomeninës organizacijos ir jos nariø, tarp visuomeniniø 
organizacijø ir kitø juridiniø ar fiziniø asmenø sprendþia teismas. 

Visuomeniniø organizacijø ástatuose numatytiems tikslams ir uþdavi-
niams ágyvendinti visuomeninës organizacijos ástatymø nustatyta tvarka 
turi teisæ nekliudomai raðtu, þodþiu ar kitais bûdais skleisti informacijà 
apie savo veiklà, propaguoti organizacijos tikslus ir uþdavinius, steigti 
visuomenës informavimo priemones, uþsiimti leidyba. Visuomeninës or-
ganizacijos gali organizuoti susirinkimus: mitingus, piketus, demonstraci-
jas, procesijas, ávairias eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir 
masinius renginius. Jos turi teisæ steigti fondus ir ámones, registruojamas 
ir veikianèias pagal Lietuvos Respublikos ástatymus, gali samdyti asmenis 
ástatuose numatytai veiklai.  

Ástatymo 6 str. 1 d. átvirtinta nuostata, leidþianti visuomeninëms orga-
nizacijoms vienytis á visuomeniniø organizacijø sàjungas. Tokià sàjungà 
gali steigti dvi ar daugiau visuomeniniø organizacijø. 

Visuomeninës organizacijos pagal savo ástatus gali ástoti á tarptautines 
visuomenines (nevalstybines) organizacijas, kuriø tikslai ir veikla neprieð-
tarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir ástatymams, gali palaikyti 
ryðius su kitø valstybiø visuomeninëmis, taip pat tarptautinëmis, organi-
zacijomis, sudaryti su jomis susitarimus, neprieðtaraujanèius Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai ir ástatymams. 

Visuomeniniø organizacijø ástatymas garantuoja visuomeninëms or-
ganizacijoms teisæ á nuosavybæ. Visuomeninëms organizacijoms, vado-
vaujantis nuosavybës teise, gali priklausyti pastatai, árenginiai, leidyklos, 
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spaustuvës, transporto priemonës, socialiniai ir labdaros objektai, taip 
pat kitas turtas, reikalingas jø ástatuose numatytiems tikslams ir uþdavi-
niams ágyvendinti. Turtas gali bûti ágytas uþ visuomeninei organizacijai 
priklausanèias lëðas, taip pat dovanojimo, paveldëjimo ar kitokiu teisëtu 
bûdu.  

Pagal Visuomeniniø organizacijø ástatymo 14 str. 2 d. visuomeniniø 
organizacijø lëðas sudaro nuosavos lëðos, skolinto kapitalo lëðos, privaèiø 
asmenø dovanotos lëðos ir valstybës bei savivaldybës institucijø skirtos 
lëðos.  

Visuomeniniø organizacijø nuosavas lëðas sudaro ástatuose numatyti 
nariø mokesèiai; kredito ástaigø palûkanos uþ saugomas visuomeniniø 
organizacijø lëðas ir kitos teisëtai gautos lëðos.  

Visuomeninëms organizacijoms lëðas gali dovanoti (aukoti) fiziniai 
asmenys, labdaros organizacijos ir labdaros fondai, nevalstybinës organi-
zacijos bei tarptautinës visuomeninës organizacijos.  

Ástatymo 14 str. 4 d. aiðkiai apibrëþia visuomeniniø organizacijø turto 
ir lëðø panaudojimo tvarkà – visuomeniniø organizacijø turtas ir lëðos 
turi bûti naudojamos tik jø ástatuose numatytiems tikslams bei uþdavi-
niams ágyvendinti ir jokiu bûdu negali bûti skirstomas tos visuomeninës 
organizacijos nariams. 

Ástatymas nustato gana grieþtus valstybinio finansavimo apribojimus. 
Ástatymo 14 str. 3 d. nustatyta, kad valstybës valdþios ir valdymo instituci-
jos, savivaldybës gali skirti lëðø visuomeninëms organizacijoms tik konk-
reèioms kultûros, ðvietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinëms ar ki-
tokioms tikslinëms programoms ágyvendinti bei kitais ástatymø numaty-
tais atvejais. Ðios lëðos gali bûti naudojamos tik toms programoms ir tiks-
lams, kuriems ágyvendinti buvo skirtos, ir tik pagal lëðas skyrusios valsty-
bës institucijos patvirtintà sàmatà. 
 
 
3.4. Visuomeniniø organizacijø veiklos sustabdymas ir nutraukimas 

 
Ástatymø leidëjas, siekdamas uþtikrinti visuomeniniø organizacijø 

veiklos teisëtumà, numato ðiø organizacijø veiklos kontrolës bûdus ir 
sankcijas, kurias turi teisæ taikyti kompetentingos valstybës institucijos. 

Ástatyme nurodyta keletas institucijø, turinèiø teisæ kontroliuoti vi-
suomeniniø organizacijø veiklà ir taikyti joms tam tikras sankcijas: Vals-
tybës kontrolë, valstybinës mokesèiø inspekcijos, valstybës institucijos, 
áregistravusios visuomeninës organizacijos ástatus ir valstybës institucijos 
pagal savo kompetencijà reguliavimo srityje.  

Valstybinës mokesèiø inspekcijos kontroliuoja visuomeniniø organi-
zacijø finansinæ veiklà, kiek tai susijæ su mokesèiø mokëjimu, o Valstybës 
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kontrolë priþiûri, ar teisëtai naudojamos valstybës ir savivaldybës biudþe-
to lëðos.  

Visuomeniniø organizacijø ástatymo 22 str. nurodyta, kad valstybës 
institucija, pagal savo kompetencijà reguliavimo srityje nustaèiusi, kad 
visuomeninë organizacija ar jos padalinys paþeidë Lietuvos Respublikos 
Konstitucijà ar ástatymus, raðtu praneða apie tai visuomeninës organizaci-
jos valdymo organui ir nustato terminà nurodytiems paþeidimams paða-
linti. Apie áspëjimà valstybës institucija praneða visuomeninës organizaci-
jos ástatus áregistravusiai valstybës institucijai. Paðalinusi nurodytus pa-
þeidimus, visuomeninë organizacija apie tai praneða jà áspëjusiai ir ástatus 
áregistravusiai valstybës institucijoms. Jeigu per nustatytà terminà paþei-
dimas nepaðalinamas, valstybës institucijos, áspëjusios visuomeninæ orga-
nizacijà, teikimu visuomeninës organizacijos ástatus áregistravusi valsty-
bës institucija turi kreiptis á teismà dël visuomeninës organizacijos veiklos 
sustabdymo.  

Pagal Visuomeniniø organizacijø ástatymà, áregistravusios valstybës 
institucijos pareiðkimu gali bûti sustabdyta ar nutraukta visuomeninës 
organizacijos veikla tik teismo sprendimu.  

Ástatymø leidëjas nurodo, kad visuomeninës organizacijos veiklos su-
stabdymo terminas negali bûti ilgesnis nei ðeði mënesiai. Pasibaigus tei-
smo nustatytam visuomeninës organizacijos sustabdymo terminui, vi-
suomeninë organizacija turi raðtu praneðti jos ástatus áregistravusiai vals-
tybës institucijai apie tai, kad paðalino prieþastis, dël kuriø jos veikla tei-
smo sprendimu buvo sustabdyta. Visuomeninë organizacija gali tæsti savo 
veiklà tik po to, kai valstybës institucija, áregistravusi ðios organizacijos 
ástatus, konstatuoja, kad paðalintos prieþastys, dël kuriø buvo sustabdyta 
visuomeninës organizacijos veikla, ir leidþia ðiai visuomeninei organizaci-
jai tæsti veiklà. Visuomeninë organizacija gali tæsti savo veiklà tik gavusi 
kompetentingos valstybës institucijos leidimà. Atsisakymas leisti tæsti 
visuomeninës organizacijos veiklà ne vëliau kaip per 10 dienø nuo jo pri-
ëmimo gali bûti skundþiamas teismui. 

Sustabdþius visuomeninës organizacijos veiklà, jai atsiranda tam tikrø 
teisiniø pasekmiø. Per visà veiklos sustabdymo laikotarpá visuomeninei 
organizacijai draudþiama naudotis visomis visuomenës informavimo 
priemonëmis, organizuoti susirinkimus, naudoti visuomeninës organiza-
cijos ar jos padaliniø sàskaitose esanèias lëðas, naudoti bei valdyti turimà 
visuomeninës organizacijos ar jos padaliniø turtà bei lëðas ir jais dispo-
nuoti.  

Tais atvejais, kai visuomeninë organizacija áeina á visuomeniniø orga-
nizacijø sàjungà ir jeigu sàjungoje yra ne maþiau kaip pusë visuomeniniø 
organizacijø, kuriø veikla nëra sustabdyta – jos veiklos sustabdymas ðios 
sàjungos veiklai teisiniø pasekmiø nesukelia. Tais atvejais, kai sustabdo-



Nevalstybinės organizacijos konstitucinėje teisėje  603

ma visuomeniniø organizacijø sàjungos veikla, á jà áeinanèios visuomeni-
nës organizacijos veikia tik pagal savo ástatus. 

Jeigu visuomeninë organizacija, kurios veikla sustabdyta, nesilaiko 
ástatyme nustatytø apribojimø, teismas, gavæs valstybës institucijos, áre-
gistravusios visuomeninæ organizacijà, pareiðkimà, gali nutraukti visuo-
meninës organizacijos veiklà. Visuomeninës organizacijos veikla taip pat 
gali bûti nutraukta: 1) jeigu per metus nuo veiklos sustabdymo termino 
pasibaigimo visuomeninë organizacija ar jos padalinys vël paþeidþia Kon-
stitucijà ir ástatymus; 2) jeigu áregistravus visuomeninës organizacijos 
ástatus paaiðkëja, kad juos registruojant buvo pateikti neatitinkantys tik-
rovës visuomeninës organizacijos steigimo duomenys. 
 
 
3.5. Atskirø visuomeniniø organizacijø rûðiø teisinio reguliavimo  
       ypatumai 

 
3.5.1. Profesinės sąjungos 

 
Ið visuomeniniø organizacijø gana ryðkiai iðsiskiria profesinës sàjun-

gos. Literatûroje jos daþnai vadinamos masinëmis visuomeninëmis orga-
nizacijomis. Tai darbininkø ir tarnautojø susivienijimai, kuriø tikslas ten-
kinti ir ginti samdomøjø darbuotojø socialinius–ekonominius interesus 
(gerinti darbo sàlygas, didinti darbo uþmokestá ir kt.).  

Ðiø organizacijø teisinis reguliavimas turi savo istorijà. Ji susijusi su 
pirmaisiais darbininkø streikais, jø draudimu, aktyvia profesiniø sàjungø 
veikla XX a. viduryje. Pastaraisiais deðimtmeèiais daugelyje pasaulio vals-
tybiø profesiniø sàjungø aktyvumas pastebimai maþëja. Lietuvoje nei-
giamas poþiûris á profesines sàjungas susiformavo kaip tam tikra reakcija 
á jø vaidmená sovietiniu laikotarpiu. Profesinës sàjungos tada buvo vadi-
namos „komunizmo mokykla”.  

Ðiuo metu konstitucinës teisës moksle laikomasi nuostatos, kad socia-
liniai konfliktai ekonominëje srityje, nors ir nepageidaujami, yra neiðven-
giamas, dësningas reiðkinys. Dauguma valstybiø savo konstitucijose átvir-
tina teisæ á socialiná konfliktà ekonominëje srityje. Tokià teisæ átvirtina ir 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 51 str. 1 d., skelbianti, jog darbuoto-
jai, gindami savo ekonominius ir socialinius interesus, turi teisæ streikuo-
ti. Tiesa, tiesiogiai ðios teisës pilieèiai realizuoti negali, nes Konstitucijos 
51 str. 2 d. suteikia teisæ ástatymø leidëjui nustatyti teisës streikuoti apri-
bojimus, ágyvendinimo sàlygas ir tvarkà (Konstitucijos 51 str. 2 d.).  

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 50 str. átvirtina profesiniø sàjungø 
steigimo ir veiklos principus bei apibrëþia pagrindinæ ðiø organizacijø 
funkcijà. Jame nustatyta, kad profesinës sàjungos kuriasi laisvai ir veikia 
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savarankiðkai. Jos gina darbuotojø profesines, ekonomines bei socialines 
teises ir interesus. Visos profesinës sàjungos turi lygias teises.  

Ðiuo metu Lietuvoje pilieèiø teisës vienytis á profesines sàjungas ágy-
vendinimo tvarkà nustato Profesiniø sàjungø ástatymas, priimtas 1991 m. 
lapkrièio 21 d. Tokià teisæ ástatymø leidëjui suteikia Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos 35 str. 3 d. 

Ðio ástatymo preambulëje skelbiama, kad profesinës sàjungos yra sa-
vanoriðkos, savarankiðkos ir savaveiksmës organizacijos, atstovaujanèios 
ir ginanèios darbuotojø profesines darbo, ekonomines, socialines teises 
bei interesus.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje átvirtintà profesiniø sàjungø vei-
kimo laisvæ garantuoja ðio ástatymo 3 str. Jame nustatyta, kad profesinës 
sàjungos turi teisæ parengti savo veiklos ástatus ir reglamentus, laisvai 
rinkti savo atstovus, organizuoti savo aparatà ir veiklà bei formuoti savo 
veiklos programà. Valstybës organams, darbdaviams, jø ágaliotiesiems 
atstovams, ámonës, ástaigos, organizacijos valdymo organams, administra-
cijai, pareigûnams, politinëms partijoms ir kitoms visuomeninëms orga-
nizacijoms draudþiama kiðtis á profesiniø sàjungø vidaus reikalus. Asme-
nys, trukdantys teisëtai profesiniø sàjungø veiklai, atsako pagal ástatymus.  

Ástatymo 10 str. 1 ir 3 d. nustatyta, kad profesinës sàjungos yra nepri-
klausomos nuo darbdavio. Darbdaviui, jo ágaliotajam atstovui draudþia-
ma organizuoti ir finansuoti organizacijas, siekianèias trukdyti profesiniø 
sàjungø veiklai, jà nutraukti ar kontroliuoti. 

Profesinës sàjungos turi tam tikrø specifiniø ypatumø palyginti su po-
litinëmis partijomis ar kitomis visuomeninëmis organizacijomis. Profesi-
nës sàjungos atlieka visuomenëje specifinæ funkcijà – atstovauja ir gina 
darbuotojø profesines darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus. 
Ðiai funkcijai ágyvendinti ástatymø leidëjas suteikia profesinëms sàjun-
goms nemaþa teisiø, pvz., profesinës sàjungos turi teisæ su darbdaviu su-
daryti kolektyvines ir kitokias sutartis; gindamos savo nariø teises ir teisë-
tus interesus, gali sudaryti susitarimus su valstybës valdþios ir valdymo 
institucijomis, teikti joms pasiûlymus dël teisës norminiø aktø darbo, 
ekonominiais ir socialiniais klausimais priëmimo, pakeitimo ar panaiki-
nimo. Profesinës sàjungos turi teisæ kontroliuoti, kaip darbdavys laikosi ir 
vykdo su jø atstovaujamø darbuotojø teisëmis ir interesais susijusius dar-
bo, ekonominius ir socialinius ástatymus, kolektyvines sutartis ir susitari-
mus. Ðiems tikslams ágyvendinti profesinës sàjungos gali turëti inspekci-
jas, teisinës pagalbos tarnybas ir kitas institucijas. Profesinës sàjungos 
ágalioti asmenys, vykdydami ðias kontrolës funkcijas, turi teisæ lankytis 
ámonëse, ástaigose, organizacijose, kuriose dirba tos profesinës sàjungos 
atstovaujami darbuotojai, ir susipaþinti su dokumentais apie darbo, eko-
nomines ir socialines sàlygas. Profesinës sàjungos turi teisæ reikalauti ið 
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darbdavio panaikinti jo sprendimus, kurie paþeidþia Lietuvos Respubli-
kos ástatymø numatytas darbo, ekonomines bei socialines profesiniø sà-
jungø nariø teises. Jeigu darbdavys ástatymo nustatytu laiku (per 10 die-
nø) neiðnagrinëja profesiniø sàjungø reikalavimo panaikinti toká spren-
dimà arba atsisako já patenkinti, profesinë sàjunga turi teisæ kreiptis á 
teismà. Profesinës sàjungos turi teisæ siûlyti traukti atsakomybën parei-
gûnus, kurie paþeidþia darbo ástatymus, neuþtikrina saugiø darbo sàlygø, 
nevykdo kolektyvinës sutarties ar kitokiø tarpusavio susitarimø. Ginda-
mos savo nariø teises, jos gali ne tik organizuoti mitingus, demonstraci-
jas, susirinkimus, bet ir ástatymø nustatyta tvarka turi teisæ skelbti strei-
kus.  

Ástatymo 21 str. nustatytos profesiniø sàjungø nariø darbo teisiø ga-
rantijos; pvz., darbdavys, negavæs profesinës sàjungos renkamojo organo 
iðankstinio sutikimo, negali skirti drausminës nuobaudos ar atleisti ið 
darbo savo iniciatyva (iðskyrus Darbo sutarties ástatymo 29 str. 1 ir 8 p.) ir 
valia darbuotojo – ámonëje veikianèios profesinës sàjungos nario.  

Ðie ir kiti profesiniø sàjungø ypatumai turi nemaþà átakà ástatymø lei-
dëjui reglamentuojant jø steigimo tvarkà. 

Pagal Profesiniø sàjungø ástatymà, steigti profesines sàjungas turi tei-
sæ pilieèiai ir kiti asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvoje, ne jaunesni kaip 
14 metø, dirbantys pagal darbo sutartá ar kitais pagrindais, numatytais 
ástatymø. Ástatymas draudþia darbdaviui, jo ágaliotam atstovui bûti jo 
ámonës, ástaigos, organizacijos veikianèiø profesiniø sàjungø nariu. 

Ástatymas numato teisæ nustatyti tam tikrus apribojimus steigiant pro-
fesines sàjungas kraðto apsaugos, policijos, valstybës saugumo ir kitose 
organizacijose. Tokie apribojimai gali bûti nustatyti ðiø organizacijø veik-
là reglamentuojanèiuose ástatymuose, pvz., pagal Specialiøjø tyrimø tar-
nybos ástatymo 15 str. 1 d. 6 p. ðios tarnybos pareigûnams draudþiama 
bûti profesinës sàjungos nariais. 

Profesinës sàjungos gali steigtis profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, ter-
itoriniu ar kitais paèiø profesiniø sàjungø nustatytais principais. Profesi-
nei sàjungai ásteigti bûtina, kad ji turëtø ne maþiau kaip 30 steigëjø arba 
ámonëje, ástaigoje, organizacijoje bûtø ne maþiau kaip 30 steigëjø ar jie 
sudarytø ne maþiau kaip 1/5 visø darbuotojø. Profesinei sàjungai ásteigti, 
kaip ir kitoms visuomeninëms organizacijoms, bûtina turëti susirinkime 
patvirtintus ástatus (statutà) ir iðrinktus vadovaujanèius organus. Profesi-
në sàjunga laikoma ásteigta nuo tos dienos, kai ávykdytos minëtos sàlygos. 
Taèiau juridinio asmens teises ji ágyja nuo jos ástatø áregistravimo dienos 
kompetentingoje valstybës ar savivaldybës institucijoje. Antai profesiniø 
sàjungø, kuriø struktûriniai padaliniai yra vieno miesto ar rajono teritori-
joje, ástatus registruoja vietos savivaldos vykdomoji institucija. Profesiniø 
sàjungø, kurios pagal savo ástatus veikia daugiau nei vienos savivaldybës 



IX skyrius 606 

teritorijoje ir kuriø buveinë yra apskrities centre ar kitoje apskrities teri-
torijoje, ástatus registruoja apskrities virðininkas. Profesiniø sàjungø, ku-
riø veikla apima daugiau nei vienos apskrities teritorijà, ástatus registruo-
ja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Profesiniø sàjungø ástatai 
registruojami ne vëliau kaip per mënesá nuo kreipimosi dël registravimo 
gavimo dienos, pateikus profesinës sàjungos ástatus ir susirinkimo (kon-
ferencijos, suvaþiavimo) protokolà dël profesinës sàjungos ásteigimo. At-
sisakymas registruoti profesinës sàjungos ástatus gali bûti apskøstas apy-
linkës teismui, kuris skundà turi iðnagrinëti per deðimt dienø. 

Profesinës sàjungos – nuolat veikianèios organizacijos. Jø veikla gali 
pasibaigti tik ástatymo nustatytais pagrindais ir tvarka. Profesiniø sàjungø 
ástatymo 3 str. 3 d. nustatyta, kad profesiniø sàjungø veikla negali bûti 
administracine tvarka nutraukta ar laikinai sustabdyta. Pagal ðio ástatymo 
9 str. 1 d. profesiniø sàjungø veikla gali bûti sustabdyta ir nutraukta jø 
ástatø (statuto) nustatyta tvarka arba teismo sprendimu.  

Ðiame straipsnyje átvirtinta, kad sustabdyti ar nutraukti profesinës sà-
jungos veiklà teismo sprendimu galima tik tuomet, kai profesinë sàjunga 
paþeidþia Konstitucijà ir Profesiniø sàjungø ástatymà. Teisæ kreiptis á tei-
smà dël profesinës sàjungos sustabdymo turi profesinës sàjungos ástatus 
áregistravusi institucija, taip pat prokuroras. Kreiptis á teismà ðios institu-
cijos gali tik po to, kai profesinë sàjunga per nustatytà terminà nepaðalina 
paþeidimø, kuriuos jai raðtu nurodë jà áregistravusi institucija. Teismo 
sprendimu profesiniø sàjungø veikla gali bûti sustabdyta ne ilgiau kaip 3 
mënesius. Jei per ðá laikà nepaðalinamas nurodytas paþeidimas, teismo 
sprendimu profesiniø sàjungø veikla gali bûti nutraukta. Profesiniø sà-
jungø veikla teismo sprendimu taip pat gali bûti nutraukta, kai profesinës 
sàjungos per metus nuo tos dienos, kai jø veikla teismo sprendimu buvo 
sustabdyta, vël paþeidþia Lietuvos Respublikos Konstitucijà ir Profesiniø 
sàjungø ástatymà. 
 

3.5.2. Asociacijos 
 

Daugelyje valstybiø aktyviai veikia ávairios visuomeninës organizaci-
jos, atstovaujanèios verslininkø ir darbdaviø interesams. Literatûroje jos 
daþnai vadinamos verslininkø organizacijomis. Galima iðskirti keletà ðiø 
organizacijø rûðiø, pvz., pramonës ir prekybos rûmai, verslininkø asocia-
cijos (ðakinës ir bendravalstybinës), darbdaviø sàjungos ir kt. Beveik be 
iðimties, verslininkø organizacijos ganëtinai aktyviai palaiko ir finansiðkai 
remia atskiras politines partijas, ypaè rinkimø kampanijø metu, ávairiais 
bûdais siekia paveikti valstybës valdþios institucijas.  

Lietuvoje panaðaus pobûdþio organizacijø steigimà ir veiklà regla-
mentuoja Asociacijø ástatymas, priimtas 1996 m. kovo 14 d. 
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Ðio ástatymo 2 str. 1 d. nustatyta, kad asociacija – tai juridiniø bei fizi-
niø asmenø savanoriðkas susivienijimas, vykdantis asociacijos nariø nu-
statytus ûkinius, ekonominius, socialinius, kultûros, ðvietimo, mokslinio 
tyrimo uþdavinius bei funkcijas. Jos nariais gali bûti Lietuvos Respubli-
kos ir kitø valstybiø fiziniai ir juridiniai asmenys, taèiau ástatymas leidþia 
asociacijoms savo ástatuose nustatyti apribojimus uþsienio ðaliø juridi-
niams ir fiziniams asmenims bûti jø nariais (4 str. 1 d.). Ástatymas reika-
lauja, kad asociacijos veiklos tikslai, pagrindinës funkcijos ir uþdaviniai 
bûtø susijæ su asociacijos nariø veikla ar poreikiais; tai turi bûti nurodyta 
jos ástatuose. Juridiniai bei fiziniai asmenys gali jungtis á asociacijas pagal 
veiklos, vartojimo, funkcinius, teritorinius poþymius (2 str. 3 d.). Ástaty-
mas nedraudþia asmeniui bûti keliø asociacijø nariu.  

Pagal Asociacijø ástatymà, asociacija gali bûti steigiama juridiniø bei 
fiziniø asmenø iniciatyva. Asociacijoje turi bûti ne maþiau kaip 3 nariai 
(ástatymo 4 str. 3 d. reikalauja fiksuoti visus asociacijos narius). Asociaci-
jos steigimo iniciatoriai privalo suðaukti steigiamàjá susirinkimà. Jame 
turi bûti priimtas nutarimas dël asociacijos ásteigimo, ástatø, taip pat ið-
renkami valdymo organai. Asociacijos ágyja juridinio asmens teises, kai 
yra áregistruojamos kompetentingoje valstybës institucijoje. Asociacijos 
turi teisæ steigti filialus, savo bendriems uþdaviniams spræsti gali jungtis á 
sàjungas (konfederacijas).  

Ástatymas garantuoja asociacijoms veikimo, iniciatyvos bei sprendimø 
laisvæ (3 str. 4 d.). Savo veiklà jos grindþia ástatymø nustatyta tvarka áre-
gistruotais ástatais. Kaip ir kitoms visuomeninëms organizacijoms, asocia-
cijoms draudþiama uþsiimti komercine veikla ir siekti pelno.  
 

3.5.3. Meno kūrėjų organizacijos 
 

Ðiø organizacijø veiklos pagrindus, turtines teises ir valstybës paramà 
reglamentuoja Meno kûrëjø ir jø organizacijø ástatymas, priimtas 1996 m. 
rugpjûèio 15 d. Be ðio ástatymo, meno kûrëjø organizacijos savo veikloje 
vadovaujasi Visuomeniniø organizacijø ástatymu arba Asociacijø ástatymu 
ir savo ástatais. 

Ástatymo 2 str. 2 d. meno kûrëjø organizacija apibrëþta kaip savano-
riðkas meno kûrëjø susivienijimas (asociacija, draugija, sàjunga), sudary-
tas jos nariø kûrybiniams, kultûriniams ir socialiniams poreikiams tenkin-
ti, meno kûrëjø laisvëms ir teisëms ginti, ðalies kultûrai plëtoti.  

Ðios organizacijos vienija profesionalius menininkus. Pagrindinis rei-
kalavimas priimant narius á meno kûrëjø organizacijà – aukðtas sukurtø 
kûriniø meistriðkumo lygis. Meno kûrëjai vienijasi pagal meno (dailës, 
muzikos, literatûros ir kt.) sritis arba ðiø srièiø derinius.  
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Ástatymo 7 str. 1 d. nustato, kad meno kûrëjø organizacijos steigëjai 
turi bûti ne jaunesni kaip 18 metø Lietuvos Respublikos pilieèiai, ágijæ 
meno kûrëjo statusà. Steigiamajame suvaþiavime (konferencijoje, susi-
rinkime) turi dalyvauti ne maþiau kaip 25 steigëjai. Meno kûrëjai, ne Lie-
tuvos Respublikos pilieèiai, priimami á meno kûrëjø organizacijà, kai jos 
ástatuose yra apibrëþta tokiø asmenø narystës forma (asocijuotas narys, 
uþsienietis narys, narys korespondentas, garbës narys) ir aptartos tokiø 
nariø teisës. 

Meno kûrëjø organizacijos turi teisæ vienytis á susivienijimus (federa-
cijas, asociacijas). Susivienijimà gali steigti ne maþiau kaip trys organiza-
cijos. Meno kûrëjø organizacijos ir jø susivienijimai gali stoti á tarptauti-
nes visuomenines meno kûrëjø organizacijas, kuriø tikslai neprieðtarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir ástatymams. 

Ástatymas nustato, kad meno kûrëjø organizacijai nuosavybës teise ga-
li priklausyti nekilnojamas turtas (þemë, pastatai, statiniai, ámonës ir kt.) 
ir kilnojamas turtas, reikalingas jos veiklai. Ástatymas neriboja Lietuvos 
Respublikos ir uþsienyje gyvenanèiø fiziniø bei juridiniø asmenø perduo-
damo organizacijai turto ir lëðø dydþio. Meno kûrëjø organizacijos indi-
vidualioms ámonëms, kurios ne maþiau kaip 30 proc. pelno naudoja or-
ganizacijos poreikiams, pagal ástatymà turi bûti suteiktos mokesèiø leng-
vatos. Savo nariø kûrybinio darbo ir socialinëms gyvenimo sàlygoms ge-
rinti meno kûrëjø organizacijos steigia labdaros ir paramos, taip pat kitus 
ástatymø nustatytus fondus. Meno kûrëjø organizacijoms gali bûti perve-
damos tikslinës lëðos ið valstybës ir savivaldybës biudþeto. Ástatymas nu-
stato, kad Vyriausybës arba savivaldybës tikslinës lëðos meno kûriniams 
kurti meno kûrëjø organizacijø nariams suteikiamos tik per jø organizaci-
jø fondus. Meno kûrëjø organizacijos ir jø susivienijimai, atstovaudami 
meno kûrëjø asmeniniams ir bendriems neturtiniams bei turtiniams inte-
resams, gali sudaryti sutartis su Vyriausybe, ministerijomis, kitomis vals-
tybës institucijomis bei savivaldybës institucijomis dël ilgalaikiø meninës 
kûrybos rëmimo programø, kûrybiniø komandiruoèiø á uþsienio valsty-
bes, valstybiniø stipendijø ir kt. 
 

3.5.4. Labdaros ir paramos fondai 
 

Lietuvoje gali steigtis ir veikti fondai – ne pelno organizacijos, kuriø 
veiklos tikslai yra labdara ir parama mokslo, kultûros, ðvietimo, meno, 
religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinës globos ir rûpybos, aplin-
kos apsaugos ir kitoms sritims, iðskyrus tas, kurias draudþia ástatymai, 
pvz., minëjome, jog labdaros ir paramos fondai negali finansuoti politiniø 
partijø.  



Nevalstybinės organizacijos konstitucinėje teisėje  609

Ðiø organizacijø steigimà ir veiklà reglamentuoja Labdaros ir paramos 
fondø ástatymas, priimtas 1996 m. kovo 14 d. Kaip ir kitos visuomeninës 
organizacijos, labdaros ir paramos fondai steigiami pareikðtine–
registracine tvarka. Nurodytas ástatymas nustato, kad fondø steigëjais gali 
bûti fiziniai bei juridiniai asmenys, iki fondo áregistravimo ásipareigojæ 
skirti fondui ánaðus pinigais ar turtu, teikti fondui paslaugas. Steigëjais 
gali bûti Lietuvos Respublikos ir kitø valstybiø fiziniai ir juridiniai asme-
nys bei tarptautinës organizacijos. Steigëjais negali bûti politinës partijos 
ir politinës organizacijos, taip pat valstybës valdþios ir valdymo instituci-
jos, kurios kontroliuoja fondø finansinæ veiklà. Fondø steigëjø skaièius 
neribojamas. Ástatymas garantuoja labdaros ir paramos fondams veiklos, 
iniciatyvos bei sprendimø priëmimo laisvæ.  
 

 
 
4 poskyris 
RELIGINËS BENDRUOMENËS IR BENDRIJOS 

 
 
 

4.1. Religiniø bendruomeniø ir bendrijø santykis su valstybe 
4.2. Religiniø bendruomeniø ir bendrijø steigimas ir veikla 
 
 
4.1. Religiniø bendruomeniø ir bendrijø santykis su valstybe 

 
Nemaþà átakà visuomenës politiniame gyvenime turi religinës ben-

druomenës ir bendrijos, atstovaujanèios ávairioms ðiuo metu pasaulyje 
paplitusioms religijoms. Dar kitaip jos vadinamos tikybiniais socialiniais 
junginiais, religinëmis organizacijomis, konfesijomis arba baþnyèiomis.  

Tai vieni seniausiø socialiniø junginiø. Ðiuo metu daugelyje valstybiø 
jie yra laisvanoriðki visuomeniniai susivienijimai. Demokratinës valstybës 
paprastai pripaþásta religijø ir baþnyèiø lygybæ, sàþinës ir tikëjimo laisvæ, 
visiðkà baþnyèios atskyrimà nuo valstybës ir draudþia persekioti asmenis 
ar teikti jiems privilegijø dël jø religiniø paþiûrø ar ásitikinimø. Bûtent 
visiðkas baþnyèiø nuo valstybës atskyrimas, anot M. Römerio, geriausiai 
suderintas su sàþinës ir tikëjimo laisvës principu1. Tiesa, kai kurios de-
mokratinës valstybës pripaþásta ir privilegijuotas oficialias arba valstybi-
nes baþnyèias, pvz., Didþiojoje Britanijoje toká statusà turi dvi baþnyèios: 
Anglijoje – anglikonø, Ðkotijoje – presbiterionø baþnyèia. Abiejø baþny-
èiø vadovu laikomas Didþiosios Britanijos monarchas.  

                                                           
1 Römeris M. Valstybë. T. 2. Vilnius, 1995. P. 150. 
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Galima iðskirti ir kitas baþnyèios santykio su valstybe formas. Pvz.: 
viena seniausiø formø – visiðkas baþnyèios sutapimas su valstybe. Ðiuo 
metu ji bûdinga kai kurioms musulmoniðkoms valstybëms. Kai kuriose 
valstybëse religinës bendrijos yra draudþiamos ir persekiojamos arba vi-
siðkai pajungiamos valstybei. Yra atvejø, kai religija ir baþnyèia tampa 
opozicine valstybës valdþios politine jëga. 

Daþnai aiðkinama, kad baþnyèios yra „grieþtai antagonistiniai” jungi-
niai ir „tiktai kylant prieðtikybiniam, vadinamam „laisvamaniø” judëji-
mui, jie atranda bendràjà kalbà ir prieð bendràjá prieðà pradeda solidaris-
tiðkai savo santykius orientuoti”1. Kita vertus, visuotinai pripaþástama, 
kad baþnyèia kaip atskiras socialinis junginys visuomet pasiþymi ypatingu 
vidiniu solidarumu, gebëjimu iðsaugoti dorines, kultûrines ir istorines 
tautos tradicijas. Nereti atvejai, kai baþnyèia vaidina svarbø vaidmená 
iðsaugant tautiðkumà ir valstybingumà.  

Teigiamà vaidmená baþnyèia suvaidino ir atkuriant Lietuvos nepri-
klausomybæ. Atkûrus nepriklausomà Lietuvos valstybæ, nebuvo pamirðta 
ávertinti baþnyèios teigiamo vaidmens. 1990 m. kovo 11 d. atstaèius 1938 
m. geguþës 12 d. Lietuvos Konstitucijos galiojimà, buvo atkurta baþnyèios 
teisinë padëtis, kurià ji turëjo tarpukario Lietuvoje. Vienas pirmøjø aktø, 
kuriuo bandyta atstatyti istoriná ir politiná teisingumà, buvo 1990 m. bir-
þelio 12 d. Aukðèiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo priimtas Katali-
kø Baþnyèios padëties Lietuvoje restitucijos aktas. 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, priimta 1992 m. spalio 25 d. Lie-
tuvos Respublikos pilieèiø referendume, átvirtina valstybës ir baþnyèios 
atskirumo principà. Ðis principas Konstitucijoje tiesiogiai nedeklaruoja-
mas, taèiau iðplaukia ið Konstitucijos 43 str. 7 d., skelbianèios, jog Lietu-
voje nëra valstybinës religijos, prasmës. Lietuvos Respublikos Konstitu-
cinis Teismas 2000 m. birþelio 13 d. nutarime konstatavo, kad konstituci-
nis „valstybës ir baþnyèios atskirumo principas yra Lietuvos valstybës, jos 
institucijø ir jø veiklos pasaulietiðkumo pamatas. Ðis principas, taip pat 
Konstitucijoje átvirtinta ásitikinimø, minties, tikëjimo ir sàþinës laisvë, 
konstitucinis asmenø lygybës principas kartu su kitomis konstitucinëmis 
nuostatomis lemia valstybës pasaulëþiûriná ir religiná neutralumà. Tai, 
kad Lietuvos valstybë ir jos institucijos yra pasaulëþiûros ir religijos po-
þiûriu neutralios, reiðkia valstybës ir tikybos srièiø, valstybës ir baþnyèiø 
bei religiniø organizacijø paskirties, funkcijø ir veiklos atribojimà”. Taigi 
valstybës ir baþnyèios atskirumo principas reiðkia, kad religinës ben-
druomenës ir bendrijos nevykdo valstybës funkcijø, o valstybë nevykdo 
religiniø bendruomeniø ir bendrijø funkcijø. 

                                                           
1 Ibid. P. 150. 
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Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijà, valstybë ir baþnyèia yra ne-
priklausomi, savarankiðki ir lygiateisiai subjektai. Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 43 str. átvirtinta, kad valstybës pripaþintos baþnyèios bei 
kitos religinës organizacijos turi juridinio asmens teises, veikia laisvai 
pagal savo kanonus ir statutus. Valstybës ir baþnyèiø tarpusavio santykiai 
nustatomi susitarimu arba ástatymu. Pagal Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijà, abu ðie visuomeniniø santykiø reguliavimo bûdai yra lygiaverèiai. 
Vis dëlto tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos leidëjas nurodo 
pirma susitarimà, o ne ástatymà, suponuoja mintá, kad tam tikras priorite-
tas teikiamas susitarimui. Sutartiniais pagrindais reguliuojami visuome-
niniai santykiai tik tarp lygiateisiø subjektø. 

Konstituciniais ir sutartiniais pagrindais ðiuo metu grindþiami santy-
kiai tarp valstybës ir Katalikø baþnyèios, pvz., juos reglamentuoja 2000 m. 
geguþës 5 d. Vilniuje pasiraðyta Lietuvos Respublikos ir Ðventojo Sosto 
sutartis dël santykiø tarp Katalikø Baþnyèios ir valstybës teisiniø aspektø, 
Lietuvos Respublikos ir Ðventojo Sosto sutartis dël kariuomenëje tarnau-
janèiø katalikø sielovados, Lietuvos Respublikos ir Ðventojo Sosto sutar-
tis dël bendradarbiavimo ðvietimo ir kultûros srityje. Ðie susitarimai Lie-
tuvoje turi Seimo ratifikuotos tarptautinës sutarties galià.  

Kitas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje minimas baþnyèios ir vals-
tybës santykiø nustatymo bûdas yra ástatyminis reguliavimas. Ðiuo metu 
baþnyèios veiklà, jos turtines ir neturtines teises reglamentuoja Religiniø 
bendruomeniø ir bendrijø ástatymas, priimtas 1995 m. spalio 4 d., ir Reli-
giniø bendrijø teisës á iðlikusá nekilnojamàjá turtà atkûrimo tvarkos ásta-
tymas, priimtas 1995 m. kovo 21 d.  

Religinës bendruomenës ir bendrijos – tai ne tik pilieèiø teisës á aso-
ciacijø laisvæ, bet ir viena ið pagrindiniø tarptautinës teisës pripaþintos 
þmogaus tikëjimo laisvës realizavimo formø. Minties, tikëjimo ir sàþinës 
laisvë yra prigimtinë þmogaus teisë, todël tinkamas su ja susijusiø visuo-
meniniø santykiø reglamentavimas ir ðios teisës apsauga yra vienas ið 
svarbiausiø teisinës ir demokratinës valstybës poþymiø. Ðià teisæ Lietuvo-
je gyvenantiems asmenims garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija. 
Konstitucijos 26 str. skelbiama, kad kiekvienas þmogus turi teisæ laisvai 
pasirinkti bet kurià religijà arba tikëjimà, ir vienas ar su kitais, privaèiai 
ar vieðai jà iðpaþinti, atlikinëti religines apeigas, praktikuoti tikëjimà ir 
mokyti jo. Niekas negali kito asmens versti nei bûti verèiamas pasirinkti 
ar iðpaþinti kurià nors religijà arba tikëjimà. Paþymëtina, kad Konstituci-
joje átvirtinta tikëjimo laisvë negali bûti ribojama net ávedus karo ar ne-
paprastàjà padëtá. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 145 str. nesuteikia 
tokios teisës nei Respublikos Prezidentui, nei Seimui. 

Kita vertus, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje pripaþástamas tik tei-
sëtas minties, tikëjimo ir sàþinës laisvës realizavimas. Lietuvos Respubli-
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kos Konstitucijos 26 str. 4 d. nustatyta, kad þmogaus laisvë iðpaþinti ir 
skleisti religijà arba tikëjimà negali bûti apribota kitaip, kaip tik ástatymu 
ir tik tada, kai bûtina garantuoti visuomenës saugumà, vieðàjà tvarkà, 
þmoniø sveikatà ir dorà, taip pat kitas asmens pagrindines teises ir lais-
ves. Su ðia nuostata tiesiogiai susijæs Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
27 str., konkretizuojantis, kad þmogaus ásitikinimais, praktikuojama reli-
gija ar tikëjimu negali bûti pateisinamas nusikaltimas ar ástatymø nevyk-
dymas. Ðios konstitucinës nuostatos paþeidimas, atsiþvelgiant á jo pobûdá 
ir padarinius, gali uþtraukti baudþiamàjà ir kitokià teisinæ atsakomybæ.  
 
4.2. Religiniø bendruomeniø ir bendrijø steigimas ir veikla 

 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 str. 1 d. nustato, kad, be tradi-

ciniø Lietuvoje baþnyèiø ir religiniø organizacijø, valstybë pripaþásta ir 
kitas baþnyèias ir religines organizacijas, jeigu jos turi atramà visuomenë-
je ir jø mokymas bei apeigos neprieðtarauja ástatymui ir dorai. Tai bendro 
pobûdþio reikalavimai. Ðiø reikalavimø turiná konkretizuoti turi ástatymø 
leidëjas.  

Dviejø religiniø bendruomeniø ir bendrijø grupiø iðskyrimà Konstitu-
cijoje galime laikyti Lietuvos konstitucinës teisës tradicija. Dvejopas ðiø 
organizacijø statusas buvo átvirtintas ir tarpukario Lietuvos konstitucijo-
se. M. Römeris, analizuodamas konstitucines normas, nustatanèias baþ-
nyèios teisinæ padëtá, yra pastebëjæs, kad „visø esamøjø Lietuvoje” tiky-
biniø junginiø padëtis yra privilegijuota lyginant su kitais, visø pirma dël 
to, kad ðiø organizacijø steigimo teisë yra suteikta konstitucijos ir negali 
bûti ástatymø leidëjo panaikinta ar apribota. Tuo tarpu „naujai atsiran-
danèiø” tikybiniø junginiø steigimo tvarka ir teisinis statusas priklauso 
nuo ástatymo leidëjo priimtame ástatyme átvirtintos valios1. 

Religiniø bendruomeniø ir bendrijø ástatymo 5 str. nustato, kad vals-
tybë pripaþásta devynias tradicines Lietuvoje egzistuojanèias religines 
bendruomenes ir bendrijas: lotynø apeigø katalikø, graikø apeigø katali-
kø, evangelikø liuteronø, evangelikø reformatø, ortodoksø (staèiatikiø), 
sentikiø, judëjø, musulmonø sunitø ir karaimø. Ðios tradicinës baþnyèios 
laikomos sudëtine Lietuvos istorinio, dvasinio bei socialinio palikimo 
dalimi. Valstybë tokiu bûdu pripaþásta ðiø religiniø bendrijø dvasiná, kul-
tûriná ir socialiná tæstinumà. 

Kitos (netradicinës) religinës bendrijos gali bûti valstybës pripaþintos 
kaip istorinio, dvasinio ir socialinio palikimo dalis, jeigu jas palaiko vi-
suomenë, ir jø mokymas bei apeigos neprieðtarauja ástatymui ir dorai 
(Ástatymo 6 str. 1 d.). Kaip matome, ástatymas beveik paþodþiui kartoja 

                                                           
1 Römeris M. Konstitucinës teisës paskaitos. Vilnius, 1990. P. 408–411. 
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Konstitucijoje átvirtintas nuostatas. Pagal bendrà ástatymo prasmæ, many-
tume, kad visuomenës palaikymas turi bûti visapusis, ir moralinis, ir ma-
terialinis. Lemiamà reikðmæ turi aktyvus Lietuvoje gyvenanèiø asmenø 
dalyvavimas religinës bendruomenës veikloje ir jos skleidþiamos religijos 
bei mokymo iðpaþinimas. Reikalavimas, kad mokymas bei atliekamos 
apeigos neprieðtarautø ástatymui ir dorai, sietinas su draudimu riboti kitø 
asmenø teises ir laisves, kurstyti ar propaguoti tautinæ, rasinæ, socialinæ, 
religinæ neapykantà, prievartà, paþeisti nustatytà konstitucinæ santvarkà 
ir vieðàjà tvarkà. Baþnyèios ar religinës organizacijos tikslai ir veikla turi 
atitikti visuomenëje pripaþintas moralës nuostatas.  

Ástatymø leidëjas religiniø bendrijø valstybiná pripaþinimà sieja ir su 
organizacijø veiklos trukme. Ástatymo 6 str. 2 d. nustatyta, kad religinës 
bendrijos gali kreiptis dël valstybës pripaþinimo praëjus ne maþiau kaip 
25 metams nuo pirminio jø áregistravimo Lietuvoje. Ðio str. 4 d. paaiðkin-
ta, kad pirminis áregistravimas yra ávykæs, jei religinë bendrija teisëtai 
veikë (buvo áregistruota) Lietuvoje po 1918 m.vasario 16 d. 

Netradiciniø religiniø bendruomeniø ir bendrijø oficialus pripaþini-
mas priklauso nuo ástatymø leidëjo valios: valstybës pripaþinimà suteikia 
Seimas (Ástatymo 6 str. 2 d.). Formalus ástatymo reikalavimø atitikimas 
nëra besàlygiðkas pagrindas religinei bendruomenei ar bendrijai pripaþin-
ti. Oficialus religinës bendrijos pripaþinimas yra Seimo teisë, bet ne pa-
reiga. Seimas jà realizuoja, atsiþvelgdamas á valstybës ir visuomenës inte-
resus. 

Valstybës pripaþintoms baþnyèioms ir religinëms organizacijoms Lie-
tuvos Respublikos Konstitucija garantuoja juridinio asmens teises. Lietu-
vos Respublikos Konstitucija nenumato jokiø papildomø reikalavimø ar 
sàlygø ðioms organizacijoms dël juridinio asmens statuso suteikimo. To-
kià teisæ ástatymø leidëjas turi tik valstybës nepripaþintø baþnyèiø ir reli-
giniø organizacijø atþvilgiu. Juridinio asmens statuso suteikimas yra galu-
tinë religiniø bendruomeniø ir bendrijø steigimo stadija ir labai svarbi ðiø 
organizacijø veiklos teisinë garantija.  

Religiniø bendruomeniø ir bendrijø ástatyme yra reglamentuota juri-
dinio asmens suteikimo ir áforminimo tvarka. Tradicinës religinës bendri-
jos, turinèios juridinio asmens teises, ðiuo ástatymu ápareigojamos apie tai 
praneðti Teisingumo ministerijai (Ástatymo 10 str. 1 d.). Naujai susikûru-
sios (atsikûrusios) tradicinës religinës bendruomenës ir bendrijos ágyja 
juridinio asmens teises, kai jø vadovybë apie susikûrimà (atsikûrimà) rað-
tu praneða Teisingumo ministerijai ir yra nustatomas konkreèios ben-
druomenës ar bendrijø tradicijø tæstinumas atsiþvelgiant á jos kanonus, 
statutus bei kitas normas (Ástatymo 10 str. 2 d.).  

Kitoms „netradicinëms” religinëms bendruomenëms ir bendrijoms ju-
ridinio asmens statusas suteikiamas nuo jø ástatø ar juos atitinkanèiø do-
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kumentø áregistravimo dienos. Ástatyme yra nustatyti tam tikri reikalavi-
mai norint áregistruoti naujà religinæ bendruomenæ ir religinæ bendrijà.  

Paþymëtina, kad ástatymø leidëjas skiria sàvokas „religinë bendruo-
menë”, „religinë bendrija” ir „religiniai centrai”. Pagal aptariamojo ásta-
tymo 4 str. religinë bendruomenë yra asmenø grupë, siekianti ágyvendinti 
tos paèios religijos tikslus. Ji gali bûti tam tikros religinës bendrijos vieti-
nis padalinys. Religinës bendrijos yra baþnyèiø ir tolygiø religiniø organi-
zacijø–bendruomeniø, siekianèiø ágyvendinti tos paèios religijos tikslus, 
susivienijimai. Religiniai centrai – tai aukðtesniosios religiniø bendrijø 
valdymo institucijos. 

Religinës bendruomenës gali bûti áregistruotos, jei vienija ne maþiau 
kaip 15 nariø – pilnameèiø Lietuvos Respublikos pilieèiø (Ástatymo 11 
str. 2 d.). Norint áregistruoti religinæ bendrijà uþtenka, kad jà sudarytø ne 
maþiau kaip dvi religinës bendruomenës, turinèios bendrà vadovybæ 
(Ástatymo 11 str. 3 d.). Áregistruotos religinës bendrijos struktûrai pri-
klausanèios religinës bendruomenës ir centrai ágyja juridinio asmens tei-
ses, kai juos pripaþásta bendrijø vadovybë ir apie tai raðtu praneða Teisin-
gumo ministerijai. 

Norint registruoti religinës bendruomenës, bendrijos ástatus ar juos 
atitinkantá dokumentà, turi bûti pateikiamas pareiðkimas, religinës ben-
druomenës ar bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolas ir jos nariø 
sàraðas. Religiniø bendruomeniø ir bendrijø ástatus ar juos atitinkantá 
dokumentà registruoja Teisingumo ministerija ne vëliau kaip per 6 më-
nesius nuo jø pateikimo (Ástatymo 11 str. 6 d.).  

Atsisakymas registruoti religinës bendruomenës ar bendrijos ástatus 
gali bûti grindþiamas tik ástatymo nustatytais pagrindais. Ástatai neregist-
ruojami, jeigu: 1) juose nenurodyti visi ástatymo reikalaujami duomenys; 
2) religinës bendruomenës ar bendrijos veikla paþeidþia þmogaus teises ir 
laisves arba vieðàjà tvarkà; 3) jau yra áregistruoti tokiu paèiu pavadinimu 
religinës bendruomenës, bendrijos ástatai ar juos atitinkantis dokumentas 
(Ástatymo 12 str. 1 d.). Atsisakymas áregistruoti religinës bendruomenës 
ar bendrijos ástatus gali bûti skundþiamas teismui. 

Nuo ástatø áregistravimo dienos religinës bendruomenës ir bendrijos 
tampa visateisiais teisiniø santykiø subjektais ir ágyja visas Konstitucijoje 
ir ástatymuose numatytas teises ir pareigas. 

Pagrindinë religiniø bendruomeniø ir bendrijø funkcija – tenkinti ti-
kinèiøjø interesus ir poreikius. Ðiai funkcijai ágyvendinti Konstitucija ir 
ástatymai suteikia religinëms bendrijoms nemaþa teisiniø garantijø. 

Lietuvos Respublikos Konstitucija garantuoja religinëms bendruo-
menëms ir bendrijoms veikimo laisvæ. Ðià konstitucinæ teisæ konkretizuo-
ja Religiniø bendruomeniø ir bendrijø ástatymo 7 str. 2 d. nustatanti, kad 
religinës bendruomenës ir bendrijos turi teisæ laisvai organizuotis pagal 
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savo hierarchinæ ir institucinæ struktûrà, vidaus gyvenimà tvarkyti sava-
rankiðkai pagal savo kanonus, statutus bei kitas normas.  

Kai kurios specifinës religiniø bendruomeniø ir bendrijø teisës yra 
apibrëþtos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, pvz., Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos 43 str. 3 d. suteikia baþnyèioms ir religinëms organizaci-
joms teisæ laisvai skelbti savo mokslà, atlikti savo apeigas, turëti maldos 
namus, labdaros ástaigas ir mokyklas dvasininkams rengti. Lietuvos Res-
publikos Konstitucija nedraudþia religinëms bendrijoms registruoti tam 
tikrus civilinës bûklës aktus: Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 4 
d. átvirtina nuostatà, jog valstybë pripaþásta ir baþnytinæ santuokos regist-
racijà. Konstitucija, ápareigodama ástatymø leidëjà nustatyti baþnyèiø ir 
kitø religiniø organizacijø bûklæ susitarimu ar ástatymu, taip pat ápareigo-
ja konkretizuoti Konstitucijoje apibrëþtas teises bei suteikia galimybæ 
nustatyti kitas teises ir laisves. 

Antai Religiniø bendruomeniø ir bendrijø 8 str., konkretizuojanèiame 
ðiø organizacijø laisvæ atlikti religines apeigas nustatyta, kad religinës 
apeigos bei kulto ceremonijos gali bûti laisvai atliekamos kulto pastatuo-
se ir aplink juos, pilieèiø namuose ir butuose, ðarvojimo patalpose, kapi-
nëse ir krematoriumuose. Tikinèiøjø praðymu religinës apeigos gali bûti 
atliekamos tam tikrose vieðose vietose (ligoninëse, socialinio aprûpinimo 
pensionatuose, laisvës atëmimo vietose) suderinus tai su minëtø ástaigø 
vadovybe. Ðiø ástaigø vadovybë turi sudaryti galimybæ atlikti religines ap-
eigas. Religinës apeigos gali bûti atliekamos kariniuose daliniuose. Ásta-
tymø leidëjas ápareigoja kariniø daliniø vadovybæ sudaryti galimybæ atlik-
ti religines apeigas statutø numatyta tvarka. Tikinèiøjø mokiniø ir jø tëvø 
praðymu religinës apeigos gali bûti atliekamos valstybinëse ðvietimo ir 
auklëjimo ástaigose. Paþymëtina, kad ástatymø leidëjas ðià teisæ suteikia 
tik tradicinëms ir kitoms valstybës pripaþintoms religinëms bendruome-
nëms ir bendrijoms. Be to, norëdamos realizuoti ðià teisæ, religinës ben-
drijos privalo laikytis ir kitø ðio straipsnio 4 d. nurodytø reikalavimø: reli-
ginës apeigos turi neprieðtarauti pasaulietinës mokyklos sampratai; reli-
ginës bendruomenës negali versti mokiniø dalyvauti tokiose apeigose 
(jose dalyvaujama laisvu apsisprendimu). Religinës apeigos gali bûti at-
liekamos ir kitose vieðose vietose, jeigu ðios apeigos nepaþeidþia vieðosios 
tvarkos, þmoniø sveikatos, doros ar kitø asmenø teisiø ir laisviø. Atsisa-
kymas leisti ar trukdymas atlikti religines apeigas gali bûti apskøstas 
aukðtesnei valdymo institucijai ar teismui.  

Aptariamojo ástatymo 8 str. 6 d. nurodyta, kad religinës bendruome-
nës ir bendrijos savivaldybës nustatyta tvarka gali turëti savo konfesines 
kapines arba savo teritorijà bendrose kapinëse. Laidojimo tvarkà ðiose 
kapinëse nustato atitinkama religinë bendruomenë ar bendrija. 
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Konstitucija garantuoja baþnyèioms ir religinëms organizacijoms teisæ 
laisvai skelbti savo mokslà. Ði teisë valstybës gali bûti apribota tik tada, 
jeigu baþnyèiø skelbiamas mokslas prieðtarautø Konstitucijai ir ástaty-
mams (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 str. 6 d.). Ði konstitucinë 
teisë gali bûti ágyvendinama ávairiais bûdais. Religiniø bendruomeniø ir 
bendrijø ástatymo 9 str. numatyta, kad tikyba gali bûti dëstoma maldos 
namuose, valstybinëse ir nevalstybinëse mokymo ir auklëjimo ástaigose, 
taip pat kitose patalpose bei vietose. Valstybinëse ðvietimo ástaigose tëvø 
pageidavimu gali bûti dëstoma tradiciniø ir kitø valstybës pripaþintø reli-
giniø bendruomeniø ir bendrijø tikyba. Tikybos dëstymo tvarkà valstybi-
nëse mokymo ir auklëjimo ástaigose reglamentuoja ðvietimo ástatymai.  

Baþnyèios ir religinës organizacijos turi teisæ steigti nevalstybines kon-
fesines ðvietimo ástaigas. Religiniø bendruomeniø ir bendrijø ástatymo 9 
str. 3 d. átvirtinta, jog valstybë pripaþásta tradiciniø ir kitø valstybës pripa-
þintø religiniø bendruomeniø ir bendrijø tikybos dëstymà konfesinëse 
mokymo ástaigose tikybos dëstymo programas áregistravus Ðvietimo ir 
mokslo ministerijoje ir jai pateikus mokytojø kvalifikacijà patvirtinanèius 
dokumentus bei atitinkamos religinës bendruomenës ar bendrijos dvasi-
nës vyresnybës praðymà. 

Religinës bendruomenës ir bendrijos turi teisæ ástatymø nustatyta 
tvarka steigti ir turëti bendrojo lavinimo mokyklas bei kitokias mokymo, 
ðvietimo ir kultûros ástaigas, taip pat mokymo–ugdymo ástaigas dvasinin-
kams ir tikybos dëstytojams rengti (Ástatymo 14 str. 1 d.). Ðiuo metu Lie-
tuvoje veikia trys kunigø seminarijos, turinèios nevalstybinës aukðtosios 
mokyklos statusà: Kauno, Telðiø ir Vilniaus. Visos jos priklauso lotynø 
apeigø Katalikø Baþnyèiai.  

Religinës bendruomenës ir bendrijos gali uþsiimti labdara, dalyvauti 
gailestingumo veikloje, steigti gydymo ástaigas, taip pat labdaros ástaigas 
ir organizacijas (Ástatymo 14 str. 3 d.), turi teisæ ástatymø nustatyta tvarka 
uþsiimti leidybos, gamybine–ûkine veikla, steigti visuomenës informavi-
mo priemones, labdaros fondus ir kitokias organizacijas (Ástatymo 15 
str.).  

Paþymëtina, kad Lietuvoje baþnyèios ir religinës bendruomenës gali 
ástatymo nustatyta tvarka ið valstybës gauti paramà kultûrai, ðvietimui bei 
labdarai (Ástatymo 7 str. 3 d.).  

Religinës bendruomenës ir bendrijos, kaip ir kiti laisvanoriðki visuo-
meniniai susivienijimai, turi teisæ á nuosavybæ. Joms nuosavybës teise gali 
priklausyti maldos namai, gyvenamieji namai ir kiti pastatai bei statiniai, 
gamybiniai, socialiniai ir labdaros objektai bei kitoks turtas, reikalingas 
religiniø bendruomeniø ir bendrijø veiklai (Ástatymo 13 str. 1 d). Ástatymø 
leidëjas, atsiþvelgdamas á tai, kad sovietiniais metais baþnyèiø turtinës 
teisës buvo suvarþytos, joms teisëtai priklausæs turtas nacionalizuotas, ir 
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siekdamas atstatyti baþnyèiø nuosavybës teises, priëmë specialø ástatymà, 
kuriuo ásipareigojo atstatyti religiniø bendrijø teises á iðlikusá nekilnoja-
màjá turtà. Ðià tvarkà nustato Religiniø bendrijø teisës á iðlikusá nekilno-
jamàjá turtà atkûrimo tvarkos ástatymas, priimtas 1995 m. kovo 21 d. 

Ástatymø leidëjas nedraudþia religinëms bendrijoms palaikyti ryðius su 
kitais laisvanoriðkais visuomeniniais susivienijimais, veikianèiais Lietuvo-
je. Tiesa, kai kuriuos apribojimus nustato atskiri ástatymai. Pvz.: pagal 
Politiniø partijø ir politiniø organizacijø finansavimo ástatymà religinëms 
organizacijoms draudþiama finansuoti politines partijas. Kita vertus, Lie-
tuvoje nedraudþiama steigti konfesines politines partijas.  

Religinës bendruomenës ir bendrijos yra nepriklausomos ir savaran-
kiðkos organizacijos, taèiau jø veikla negali prieðtarauti Lietuvos Respub-
likos Konstitucijai ir ástatymams. Tokiais atvejais, kaip ir politinëms par-
tijoms ar visuomeninëms organizacijoms, ástatymø leidëjas numato tam 
tikras sankcijas.  

Religiniø bendruomeniø ir bendrijø ástatymo 20 str. numato tais atve-
jais, kai religinë bendruomenë, bendrija ar centras veikia ne pagal áregist-
ruotus ástatus arba jø veikla paþeidþia Lietuvos Respublikos Konstitucijà 
ar Religiniø bendruomeniø ir bendrijø ástatymà, Teisingumo ministerija 
praneða apie tai raðtu ástatymus paþeidusiai religinei bendruomenei, 
bendrijai ar centrui ir nurodo terminà, per kurá paþeidimai turi bûti iðtai-
syti. Jei paþeidimai neiðtaisomi, Teisingumo ministerija gali kreiptis á tei-
smà dël religinës bendruomenës, bendrijos ar centro veiklos sustabdymo. 
Teismo sprendimu ðiø organizacijø veikla gali bûti sustabdyta ne ilgiau 
kaip 6 mënesius. Jei per ðá laikotarpá teismo nurodytas paþeidimas neið-
taisomas, teismo sprendimu jø veikla gali bûti nutraukta. Religinës ben-
druomenës, bendrijos ar centro veikla taip pat gali bûti nutraukta jø pa-
èiø sprendimu, o religinës bendruomenës ar bendrijos veikla – ir jos 
aukðtesnës valdymo institucijos sprendimu. 

Nutraukus religinës bendruomenës, bendrijos ar centro veiklà, likæs 
turtas pereina jø ástatuose nurodytam turto perëmëjui; jeigu turto perë-
mëjas nenurodytas arba jo nëra, turtas atitenka valstybei. 
 



X skyrius 618 

 
 
 

X skyrius 
 
RINKIMAI IR REFERENDUMAI 

 
 
 
 

1 poskyris.  Rinkimų teisė 
2 poskyris.  Referendumas – tiesioginės demokratijos institutas 
 

1. Šiame skyriuje nagrinėjami svarbiausieji tiesioginės demokratijos insti-
tutai – rinkimų teisė ir referendumas. Konstitucinis rinkimų teisės įtvirtini-
mas garantuoja, kad piliečiai gali rinkti atstovus į renkamas valstybės val-
džios ir savivaldybių institucijas, taip pat gali būti renkami šiais atstovais. 
Rinkimų teisė – būtinas demokratinės valstybės, atviros pilietinės visuome-
nės elementas. 

2. Rinkimų teisė suprantama objektyviąja ir subjektyviąja prasme. Objek-
tyviąja prasme rinkimų teisė – teisės normų sistema, reguliuojanti rinkimų 
organizavimo ir pravedimo tvarką. Konstitucijoje įtvirtintą subjektinę rinki-
mų teisę atskleidžia du jos komponentai – teisė rinkti (aktyvioji rinkimų tei-
sė) ir teisė būti išrinktam (pasyvioji rinkimų teisė). Aktyvioji rinkimų teisė – 
piliečio teisė rinkti atstovus į renkamas valstybės ar savivaldybių institucijas. 
Pasyvioji rinkimų teisė – tai teisė būti renkamam bei išrinktam į šias institu-
cijas.  

3. Lietuvos Respublikoje organizuojami ir vyksta Seimo, Respublikos 
Prezidento ir savivaldybių tarybų rinkimai. Organizuojant rinkimus Lietuvos 
Respublikoje, taikoma mažoritarinė, proporcinė ir mišrioji rinkimų sistema. 
Rinkimai rengiami ir vykdomi laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų nu-
statytos tvarkos.  

4. Referendumas – vienas iš tiesioginės demokratijos institutų (šalia rin-
kimų, piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisės, peticijos teisės). Pagal Lie-
tuvos Respublikos Konstituciją svarbiausi Valstybės ir Tautos gyvenimo 
klausimai sprendžiami referendumu. 
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1 poskyris 
RINKIMØ TEISË 
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1.1. Rinkimø teisës sàvoka. Aktyvioji ir pasyvioji rinkimø teisë.  
       Rinkimø rûðys. Rinkimø teisës ðaltiniai 
 

Rinkimai – svarbiausia pilieèiø dalyvavimo valstybës valdyme forma, 
Tautos aukðèiausiosios suverenios galios vykdymo iðraiðka. Lietuvos Res-
publikos 4 str. nustatyta: „Aukðèiausià suverenià galià Tauta vykdo tie-
siogiai ar per demokratiðkai iðrinktus savo atstovus”. Ði nuostata iðreiðkia 
pagrindiná demokratinio valdymo principà. 

Siekiant atviros, teisingos, darnios pilietinës visuomenës ir teisinës 
valstybës, tautos valia sudarant valdþios institucijas gali bûti iðreikðta tik 
per demokratinius rinkimus.  

Visuotinës þmogaus teisiø deklaracijos 21 str. 3 d. átvirtinta, kad tau-
tos valia yra valstybinës valdþios pagrindas. Ði valia turi bûti iðreiðkiama 
teisinguose rinkimuose, kurie turi vykti periodiðkai, kai yra laiduojama 
visuotinë ir lygi rinkimø teisë ir slaptas balsavimas arba kitos lygiavertës 
procedûros, garantuojanèios balsavimo laisvæ1. 

Galima teigti, kad rinkimai – tai savo esme demokratiðkas valstybiø 
valdþios institucijø sudarymo arba atskirø pareigø uþëmimo bûdas, kai 
tauta ar jos atstovai ástatyme nustatytø procedûrø bûdu gali spræsti, ku-
riam asmeniui suteikti valdingus ágaliojimus, o kam juos atimti. Rinkimai 
tai vienintelis aktas, kurio metu politinë tautos valia ákûnijama á valdingas 
politines struktûras.  

Taigi rinkimai vaidina svarbø vaidmená ðalies politiniame gyvenime. 
Jie uþtikrina faktiná pilieèiø dalyvavimà sprendþiant valstybës ir visuome-

                                            
1 Þmogaus teisës. Tarptautiniø dokumentø rinkinys. Vilnius, 1991. P. 16.  
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nës reikalus. Rinkimai – vienas svarbiausiø valstybës valdþios legalizavi-
mo ir legitimavimo bûdø. 

Paþymëtina, kad rinkimai kaip valdþios institucijø sudarymo bûdas ga-
li vykti ir vyksta ir nedemokratinëse valstybëse. Ðiuo atveju jie yra forma-
lûs ir negali iðreikðti tikrosios rinkëjø valios. Neabejotina, kad rinkimai 
yra realus indikatorius, parodantis valstybës demokratiðkumo lygá. 

Vertinant rinkimus demokratiðkumo aspektu, negalima pamirðti ir tai, 
kad esant ir demokratiðkam valstybës reþimui, rinkimai yra tik priemonë, 
bûdas rinkëjø valiai iðreikðti. Realus valios ágyvendinimas priklauso nuo 
daugelio aplinkybiø, pirmiausia – nuo pilietinës visuomenës brandumo, 
valstybës gyvenimo demokratiniø tradicijø, valstybës pilieèiø politinës-
teisinës kultûros lygio ir pan.  

Rinkimai, vykstantys valstybëse, konstitucinës teisës teorijoje yra 
skirstomi á atskiras rûðis. Pagal rinkëjø valios iðreiðkimo bûdà rinkimai 
yra tiesioginiai ir netiesioginiai. Tiesioginiø rinkimø metu tarp rinkëjo 
valios iðreiðkimo ir renkamojo nëra jokios tarpinës grandies. Rinkëjas 
pats sprendþia, uþ kurá kandidatà atiduoti savo balsà. Netiesioginiø rin-
kimø metu rinkëjas pats tiesiogiai atstovø nerenka, o renka rinkikus, ku-
rie ir priima galutiná sprendimà. Tokiu bûdu pagal Lietuvos Respublikos 
1928 m. ir 1938 m. Konstitucijas turëjo bûti renkami Respublikos Prezi-
dentai, ðiuo metu taip renkamas Jungtiniø Amerikos Valstijø Preziden-
tas. Savotiðka netiesioginiø rinkimø atmaina – daugiapakopiai rinkimai.  

Pagal savo mastà rinkimai bûna visuotiniai, kuriuose dalyvauja visi ða-
lies pilieèiai, ir daliniai. Pirmuoju atveju tai bûtø parlamento, Respubli-
kos Prezidento rinkimai. Daliniais rinkimais reikëtø laikyti, pvz., atskiro-
se rinkimø apygardose surengtus rinkimus laisvoms deputatø vietoms 
uþimti. 

Rinkimai bûna eiliniai ir neeiliniai. Eiliniai vyksta pasibaigus valsty-
bës valdþios institucijos ar pareigûno kadencijai. Neeiliniai vyksta, pvz., 
paskelbus pirmalaikius parlamento rinkimus, atsistatydinus prezidentui. 

Pagal renkamas valdþios institucijas skiriami parlamento, prezidento, 
savivaldybiø tarybø rinkimai.  

Valstybës ir savivaldybiø institucijø rinkimø procese atsirandantys 
santykiai tarp valstybës institucijø, pilieèiø, politiniø partijø ir kitø nevy-
riausybiniø organizacijø reguliuojami teisës normomis, átvirtintomis ávai-
riuose teisës ðaltiniuose. Rinkimai vyksta pagal teisës normose nustatytas 
taisykles. Ðiø teisës normø visuma sudaro rinkimø teisæ. 

Paþymëtina, kad rinkimø teisës iðtakas regime dar antikos laikø Grai-
kijos miestø–valstybiø praktikoje. Taèiau ðiuolaikinës rinkimø teisës for-
mavimuisi turëjo lemiamos átakos XVIII a. pabaigos Didþioji Prancûzijos 
revoliucija bei XIX a. vidurio demokratinës revoliucijos Vakarø Europo-
je. Didþiosios Britanijos parlamentarizmo patyrimas, prancûzø màstytojø 
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paþiûros, þmogaus teisiø teorija padarë didelæ átakà tautos atstovavimo 
pagrindimui ir praktiniam jo ágyvendinimui. 

Konstitucinës teisës doktrinose sàvoka „rinkimø teisë” suprantama 
dviem prasmëm: objektyviàja ir subjektyviàja.  

Rinkimø teisë objektyviàja prasme yra visuma konstitucinës teisës 
normø, reguliuojanèiø visuomeninius santykius, atsirandanèius sudarant 
vieðosios valdþios renkamas institucijas. Kitaip tariant, ðia prasme rinki-
mø teisë suprantama kaip tam tikros Lietuvos konstitucinës teisës institu-
tas, kurio normos reguliuoja rinkimø organizavimo ir vykdymo tvarkà. 

Subjektyviàja prasme rinkimø teisë – tai kiekvieno Lietuvos Respub-
likos pilieèio teisë dalyvauti rinkimuose. Savo ruoþtu subjektyvioji rinki-
mø teisë dar skirstoma á aktyviàjà – teisæ rinkti ir pasyviàjà – teisæ bûti 
iðrinktam. Aktyvioji rinkimø teisë pasireiðkia rinkimø metu balsuojant uþ 
vienà ar kità kandidatà, pasyvioji – dalyvaujant rinkimuose kandidato á 
Seimo narius, prezidentus, savivaldybiø tarybø narius ar kitas pareigybes 
teisëmis.  

Aktyvioji rinkimø teisë reiðkia, kad asmuo privalo bûti átrauktas á rin-
këjø sàraðus, jam iðduodamas balsavimo biuletenis, t.y. aktyvioji rinkimø 
teisë apima kompleksà teisiø, susijusiø su pilieèio galimybe realizuoti 
savo rinkimø teisæ.  

Pasyviosios rinkimø teisës turiná sudaro galimybë iðkelti save kandida-
tu á renkamas pareigybes, esant teisëtam pagrindui, ginèyti rinkimø rezul-
tatus, agituoti uþ save ir pan. Valstybiø konstitucijose ir ástatymuose api-
brëþiami reikalavimai, kuriuos turi atitikti aktyviàjà ir pasyviàjà rinkimø 
teisæ turintis asmuo.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 34 str. 1 d. nustatyta, kad aktyvià-
jà rinkimø teisæ pilietis ágyja, jei rinkimø dienà jam yra sukakæ 18 metø. 
Rinkimø teisæ pilieèiai ágyvendina Seimo rinkimø, Respublikos Preziden-
to rinkimø, Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymø nustatyta tvarka.  

Pasyviosios rinkimø teisës, tai yra pilieèiø teisës bûti iðrinktam á ati-
tinkamà valstybës ar savivaldos institucijà, pagrindai átvirtinti Konstituci-
jos 34 str. 2 d. Joje skelbiama, kad teisæ bûti iðrinktam nustato Lietuvos 
Respublikos Konstitucija ir rinkimø ástatymai. Ði konstitucinë norma nu-
stato pasyviosios rinkimø teisës konstituciná ir ástatyminá reguliavimà.  

Rinkimø teisë – vienas svarbiausiø Lietuvos konstitucinës teisës insti-
tutø. Jo normos átvirtina renkamø vieðosios valdþios institucijø formavi-
mo tvarkà, rinkiminës kampanijos procedûrà: rinkimø skyrimà, rinkëjø 
sàraðø, rinkimø apygardø ir apylinkiø, rinkimø komisijø sudarymà, kan-
didatø iðkëlimà ir agitacijà uþ juos, balsavimà, rinkimø rezultatø nustaty-
mà. Be to, rinkimø teisës normos apibrëþia svarbiausius pilieèiø statuso 
bruoþus formuojant renkamas valdþios institucijas, taip pat politines, ma-
terialines, organizacines ir teisines garantijas.  
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Paþymëtina, kad visuomeniniai santykiai, atsirandantys rinkimø pro-
cese, reguliuojami ávairiø teisës ðakø normomis. Teisës normø klasifika-
vimas pagal reguliuojamø visuomeniniø santykiø pobûdá leidþia atskirti 
rinkimø teisës normas, kurios sudaro konstitucinës teisës institutà, ir 
normas, susijusias su rinkimais, bet reguliuojanèias specifinius visuome-
ninius santykius ir sudaranèias kitø teisës ðakø institutus. Pvz., Lietuvos 
Respublikos Seimo rinkimø ástatymo 38 str. numatyta atsakomybë uþ 
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymo paþeidimà. Tokia atsako-
mybë yra realizuojama jau pagal baudþiamosios ar administracinës teisës 
normas.  

Rinkimø teisë glaudþiai susijusi su kitais Lietuvos Respublikos konsti-
tucinës teisës institutais; pirmiausia su tais, kurie átvirtina vieðosios val-
dþios (valstybës) institucijø sistemà, jø sudarymo ir veiklos principus, pi-
lieèiø teisinës padëties pagrindus. 

Vadinasi, galima teigti, kad rinkimø teisë kaip konstitucinës teisës ins-
titutas – visuma teisës normø, átvirtinanèiø pilieèiø teisæ rinkti ir bûti 
renkamam. 

Lietuvos Respublikoje vyksta trijø rûðiø nacionaliniai rinkimai: 
1) rinkimai á Seimà; 
2) Respublikos Prezidento rinkimai; 
3) savivaldybiø tarybø rinkimai.  
Konstitucinës teisës normos, reguliuojanèios rinkimø organizavimo ir 

pravedimo tvarkà, átvirtintos ávairiuose teisës ðaltiniuose. Rinkimø teisës 
ðaltiniai – teisiniai aktai, kurie nustato rinkimø organizavimo ir vykdymo 
tvarkà. Rinkimø teisës ðaltiniø sistema priklauso nuo valstybës priskyri-
mo konkreèiai teisës „ðeimai” (kontinentinei ar bendrosios teisës), nuo 
konkreèios valstybës teisës sistemos ypatumø. 

Galima iðskirti ðiuos rinkimus reglamentuojanèius ðaltinius: 
1. Raðytinës teisës normas átvirtina: 

– konstitucija; 
– tarptautinës sutartys; 
– ástatymai ir teisës aktai, turintys ástatymø galià;  
– politiniø partijø ástatai (statutai); 

2. Neraðytinës teisës normas iðreiðkia: 
– bendrieji teisës principai; 
– teisiniai paproèiai ir tradicijos; 
– rinkimø teisës normø iðaiðkinimai pateikti tos institucijos, kuri 

turi teisæ teikti ðiuos iðaiðkinimus2 (pvz., rinkimø teismai Angli-
joje). 

                                            
2 Sravnitelnoje konstitucionnoje pravo (red. A. I. Kovler, V. E. Èirkin, J. A. Judin). 

Moskva, Manuskript, 1996. S. 368. 
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Svarbiausius rinkimø klausimus paprastai reglamentuoja valstybiø 
konstitucijos. Normos, nustatanèios rinkimø organizavimo principines 
nuostatas, átvirtinamos konstitucijos skyriuose, skirtuose pagrindinëms 
þmogaus teisëms bei laisvëms, taip pat skyriuose, nustatanèiuose valsty-
bës valdþios institucijø teisinæ padëtá. Konstitucijose daþniausiai ávardi-
jami tik rinkimø teisës principai, o konkreèiai rinkimø procesà reguliuoja 
ástatymai. 

Lietuvoje, kaip ir daugelyje demokratiniø valstybiø, rinkimø organiza-
vimo principai ir sàlygos yra átvirtintos Lietuvos Respublikos Konstituci-
joje.  

Konstitucijos V skirsnyje yra nustatyti Seimo rinkimø teisës principai, 
reikalavimai kandidatams á Seimo narius, rinkimø vykdymo laikas, pirma-
laikiø Seimo rinkimø rengimo atvejai bei tvarka (55–58 str.). 

Konstitucijos VI skirsnyje yra átvirtinti pagrindiniai Respublikos Pre-
zidento rinkimø teisës principai, reikalavimai kandidatams, jø këlimo 
tvarka, rinkimø vykdymo laikas bei rinkimø rezultatø nustatymo svar-
biausios taisyklës (78–81 str.). Ðiame skirsnyje taip pat nustatyti pirma-
laikiø Respublikos Prezidento rinkimø atvejai (87 ir 88 str.) ir Respubli-
kos Prezidento naujø rinkimø skyrimo tvarka (89 str.). Skirtingai nei 
Seimo rinkimø atveju, Konstitucijos 81 str. yra reglamentuotos pagrindi-
nës Prezidento rinkimø rezultatø nustatymo nuostatos, kurios vëliau bu-
vo átvirtintos ir Prezidento rinkimø ástatyme. 

Konstitucijos X skirsnyje yra átvirtinti ir savivaldybiø tarybø rinkimø 
demokratiniai principai, apibrëþtas jø ágaliojimø laikas (119 str.).  

Svarbi nuostata yra átvirtinta Konstitucijos 107 str., kuria nustatyta, 
kad Seimas turi teisæ pats priimti galutiná sprendimà tais atvejais, kai pa-
þeidþiami rinkimø ástatymai. Toks Seimo sprendimas turi bûti grindþia-
mas Konstitucinio Teismo iðvada. Kilus abejonëms, ar nebuvo paþeisti 
rinkimø ástatymai per Respublikos Prezidento ar Seimo nariø rinkimus, 
praðyti Konstitucinio Teismo iðvados pagal Konstitucijos 106 str. 5 d. gali 
Seimas, o dël Seimo rinkimø – ir Respublikos Prezidentas. 

Kità Lietuvos Respublikos rinkimø teisës ðaltiniø sistemos dalá sudaro 
ástatymai.  

Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, savivaldybiø tarybø rinkimø 
ástatymuose yra detalizuojamos bendrosios rinkimø teisës nuostatos, reg-
lamentuotas rinkimø organizavimas, rinkëjø sàraðø sudarymas, kandidatø 
iðkëlimas, rinkimø agitacija, parengtinë rinkimø organizavimo veikla, 
balsavimas, balsø skaièiavimas ir rinkimø rezultatø nustatymas, t.y. visas 
rinkimø procesas.  

Ástatyminá rinkimø proceso reglamentavimà sàlygoja reguliavimo da-
lyko socialinis–politinis reikðmingumas. Neginèytina, kad viena ið pagrin-
diniø pilieèiø teisiø valdant savo ðalá yra rinkimø teisë. Visuotinai pripa-
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þinta, kad rinkimø teisë yra politinë teisë. Jà turi tik Lietuvos pilieèiai 
kaip visuomeniniø politiniø santykiø subjektai. Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas yra akcentavæs, kad demokratinëje visuomenëje 
visa, kas susijæ su pagrindinëmis þmogaus teisëmis ir laisvëmis, reguliuo-
jama ástatymais. Tai ir þmogaus teisiø ir laisviø patvirtinimas, ir jø turinio 
apibrëþimas, ir apsaugos bei gynimo teisinës garantijos (Lietuvos Res-
publikos Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 26 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos ástatymo „Dël pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá ne-
kilnojamàjá turtà atstatymo tvarkos ir sàlygø” 10 str. 7 d. nuostatos, taip 
pat dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1994 m. sausio 26 d. nutarimo 
Nr. 55 „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1991 m. lapkrièio 15 d. 
nutarimu Nr. 470 patvirtintos Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël pilie-
èiø nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá turtà atstatymo ir sàlygø” 
ágyvendinimo tvarkos dalinio pakeitimo” 1.2 punkto nuostatos, 2.1 punk-
to ir jo 1, 2 bei 3 papunkèiø atitikimo Lietuvos Respublikos Konstituci-
jai”). Taigi neabejotina, kad pilieèiø rinkimø teisës yra didþiausia teisinë 
vertybë ir ástatyminis jos reglamentavimas yra svarbi jos realizavimo ga-
rantija.  

Prie Lietuvos rinkimø teisës ðaltiniø priskirtinos ir Vyriausiosios rin-
kimø komisijos instrukcijos, kuriø paskirtis – garantuoti vienodà Rinki-
mø ir Referendumo ástatymø taikymà visoje Lietuvos Respublikos terito-
rijoje. Jas vykdyti yra privaloma visoms institucijoms ir pareigûnams.  
 
 
1.2. Rinkimø teisës principai 

 
Rinkimø demokratiðkumas, kaip minëta, priklauso nuo ðalies politi-

nio reþimo, tradicijø, politinës-teisinës kultûros lygio. Rinkimai yra lai-
komi demokratiðkais, jeigu atitinka tarptautinëje bendrijoje priimtus 
standartus ir principus. 

Rinkimø teisës principais konstitucinës teisës teorijoje laikomos pa-
grindinës nuostatos, idëjos, átvirtintos Konstitucijos ir rinkimø santykius 
reguliuojanèiø ástatymø; ðiomis nuostatomis ir idëjomis vadovaujamasi 
rinkimø organizavimo ir vykdymo metu.  

Rinkimus vadinti demokratiðkais, o jø rezultatus legitimiais leidþia 
laikyti ðie principai: 

1) visuotinës rinkimø teisës; 
2) lygios rinkimø teisës; 
3) tiesioginiø rinkimø; 
4) slapto balsavimo; 
5) rinkimø rengimo ir vykdymo vieðumo.  
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Visuotinë rinkimø teisë reiðkia, kad valstybëse, kuriose valdþios ðalti-
niu laikoma Tauta, rinkëjø korpusas negali bûti siaurinamas remiantis 
socialiniais poþymiais, kad atskiri socialiniai sluoksniai nebûtø nuðalinti 
nuo dalyvavimo rinkimuose. Rinkimø teisë demokratiniø valstybiø kons-
titucijose átvirtinama visiems valstybës pilieèiams, sulaukusiems ástaty-
muose nustatyto amþiaus, jeigu jie nëra teismo pripaþinti neveiksnûs. Ðis 
principas reiðkia, kad negalima siaurinti ar atimti teisës dalyvauti rinki-
muose dël lyties, rasës, tautybës, kalbos, kilmës, tikëjimo, ásitikinimø ar 
paþiûrø.  

Prancûzø mokslininkas M. Duverger, apibrëþdamas visuotinæ rinkimø 
teisæ, paþymëjo, kad „teisiðkai visuotinë rinkimø teisë – tai tokia galimy-
bë dalyvauti rinkimuose, kuri neribojama turto bei sugebëjimø. Taèiau 
tai nereiðkia, kad visi ðalies pilieèiai turi balsavimo teisæ”3.  

Taigi galima teigti, kad visuotiniø rinkimø principas nepaneigia ir tam 
tikrø ribojimø pasinaudoti ðia teise galimybës.  

Paþymëtina, kad demokratiniø rinkimø teisës principø átvirtinimas 
konstitucijose apskritai nepaneigia valstybiø teisës numatyti ir kai kuriuos 
rinkimø teisës ribojimus nustatant tam tikrus rinkimø cenzus.  

Rinkimø cenzai – tai valstybës konstitucijoje ir rinkimø ástatymuose 
numatytos sàlygos, kurias turi atitikti pilietis, norëdamas ágyti arba ágy-
vendinti aktyviàjà arba pasyviàjà rinkimø teisæ. Jau buvo minëta, kad ga-
limi tam tikri amþiaus cenzai. Tai ástatyme nustatytas reikalavimas, kad 
rinkimuose gali dalyvauti tik nustatyto amþiaus sulaukæ asmenys. Ðtai 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 34 str. 1 d. átvirtinta, kad pilieèiai, 
kuriems rinkimø dienà yra sukakæ 18 metø, turi rinkimø teisæ. Ðio 
straipsnio 3 d. nustatyta, kad rinkimuose nedalyvauja pilieèiai, kurie tei-
smo pripaþinti esà neveiksnûs. Ði nuostata átvirtinta ir  Lietuvos Respub-
likos Seimo rinkimø ástatymo 2 str. 1 d., Respublikos Prezidento rinkimø 
ástatymo 3 str., Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 2 str. 

Didesni reikalavimai keliami pasyviajai rinkimø teisei ágyvendinti. An-
tai Konstitucijos 56 str. nustatyta, kad Seimo nariu gali bûti renkamas 
Lietuvos Respublikos pilietis, kuris nesusijæs priesaika ar pasiþadëjimu 
uþsienio valstybei ir rinkimø dienà yra ne jaunesnis kaip 25 metø. Konsti-
tucijos 78 str. nustatyta, kad Respublikos Prezidentu gali bûti renkamas 
Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmæ, ne maþiau kaip trejus pasta-
ruosius metus gyvenæs Lietuvoje, jeigu jam iki rinkimø dienos yra suëjæ 
ne maþiau kaip 40 metø ir jeigu jis gali bûti renkamas Seimo nariu. Tas 
pats asmuo Respublikos Prezidentu gali bûti renkamas ne daugiau kaip 
du kartus ið eilës.  

                                            
3 Duverger M. Institutions politiques et droit constitutionnel. Paris, 1965. P. 89. 
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Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 2 str. nustatyta, kad tarybos na-
riu gali bûti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris rinkimø dienà 
yra ne jaunesnis kaip 21 metø. 

Galima teigti, kad aktyviosios rinkimø teisës cenzas Lietuvoje – 18 
metø ir nesiskiria nuo daugelio demokratiniø valstybiø. Pasyviosios rin-
kimø teisës cenzas priklauso nuo institucijos, á kurià renkama. Pastebëti-
na, kad Lietuvoje numatyta tik apatinë amþiaus cenzo riba. Toká teisiná 
reguliavimà galima vertinti kaip pakankamai demokratiðkà, paliekant 
patiems rinkëjams spræsti – rinkti asmená ar ne.  

Kitas rinkimø teisës suvarþymas – sëslumo cenzas, t.y. reikalavimas, 
kad rinkëjas tam tikrà laikà bûtø iðgyvenæs rinkimø apygardoje ar valsty-
bës teritorijoje; kitose valstybëse – kad turëtø nuolatinæ gyvenamàjà vie-
tà. Jis ávairiose ðalyse skirtingas ir svyruoja nuo 3 mënesiø iki 5 metø. 
Pvz., Kanadoje, norint dalyvauti rinkimuose, reikia iðgyventi tam tikroje 
rinkiminëje apygardoje 12 mënesiø. Prancûzijoje, Belgijoje nustatytas 6 
mënesiø sëslumo cenzas. Kai kuriose ðalyse sëslumo cenzas nedetalizuo-
jamas, ten reikalaujama turëti nuolatinæ gyvenamàjà vietà. Pvz., Belgijoje 
– 6 mënesius nuolat gyventi komunoje, Suomijoje – ne maþiau kaip me-
tus.  

Ávairiose valstybëse sëslumo cenzas, taikomas pasyviajai rinkimø tei-
sei, taip pat yra skirtingas. Jis svyruoja nuo keliø mënesiø iki keliolikos 
metø.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 56 ir 78 str. nustatytas pasyviosios 
rinkimø teisës sëslumo cenzas renkant Seimo narius bei Respublikos 
Prezidentà. Seimo nariu (Konstitucijos 56 str.) gali bûti renkamas asmuo, 
kuris nuolat gyvena Lietuvoje. Respublikos Prezidentu (Konstitucijos 78 
str.) gali bûti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, ne maþiau kaip 
trejus pastaruosius metus gyvenæs Lietuvoje. 

Nustatant pilieèio, atvykusio gyventi á Lietuvà ið kitos valstybës, nuola-
tinio gyvenimo èia faktà, Lietuvos Respublikos ástatyme „Dël asmenø, 
laikomø nuolat gyvenanèiais arba gyvenanèiais Lietuvos Respublikoje” 
nustatytas vieneriø metø terminas netaikomas. Ðiuo bûdu nustatytas nuo-
latinio gyvenimo faktas pripaþástamas esàs svarbus tik pagal Seimo rin-
kimø ir Respublikos Prezidento rinkimø ástatymus. 

Konstitucinës teisës doktrinoje skiriamas ir nesuderinamumo cenzas, 
taikomas pasyviajai rinkimø teisei. Vadinasi, negali bûti iðrinktas asmuo, 
uþimantis tam tikras pareigas, turintis tam tikrà renkamà mandatà ar uþ-
siimantis tam tikra veikla. Pvz., Prancûzijoje negalima bûti keliø renkamø 
institucijø nariu (nacionalinio susirinkimo deputatu ir senatoriumi, depu-
tatu ir deputato pavaduotoju ir t.t.), deputatai ir senatoriai negali vado-
vauti privaèioms kompanijoms.  
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Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymo 2 str. 3 ir 4 d. nustatyta, 
kad Seimo nariais negali bûti renkami asmenys, kurie, likus 65 dienoms 
iki rinkimø, yra nebaigæ atlikti bausmës pagal teismo paskirtà nuospren-
dá, taip pat asmenys, teismo pripaþinti esà neveiksnûs arba nepakaltina-
mi. Seimo nariais negali bûti renkami asmenys, rinkimø dienà atliekantys 
tikràjà karo arba alternatyviàjà tarnybà, taip pat likus 65 dienoms iki rin-
kimø neiðëjæ á atsargà kraðto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarny-
bos karininkai, puskarininkiai ir liktiniai, kitø sukarintø ir saugumo tar-
nybø apmokami pareigûnai. 

Teisinëje literatûroje minimi kiti ir aktyviosios, ir pasyviosios rinkimø 
teisës cenzai, kurie dabartiniu metu arba visai netaikomi, arba taikomi tik 
atskirose valstybëse. Vienas jø – lyties cenzas. A. Miðino nuomone4, ðis 
cenzas ilgus metus buvo vienas pastoviausiø ir tvirèiausiø rinkimø teisës 
ribojimø. Paþymëtina, kad rinkimø teisë buvo laikoma tik vyrø uþsiëmi-
mu. Buvo vadovaujamasi principu, kad moterø rûpestis – saugoti namø 
þidiná ir auklëti vaikus.  

A. Eismenas raðë: „Nuo pat þmonijos egzistavimo pradþios tarp abie-
jø lyèiø nusistovëjo gamtos áamþintas ir nuolatos didëjantis darbo ir funk-
cijø pasiskirstymas. Vyro daliai atiteko visuomeninis gyvenimas ir su juo 
susijusios funkcijos, moteriai priklauso namø þidinys, rûpesèiai ir pirmi-
nis vaikø auklëjimo uþdavinys. Auklëjimas, paveldëjimo reiðkiniai iðvystë 
ir sustiprino vyro ir moters polinkius, atitinkanèius jø, toliau tokiu bûdu 
diferencijuotà, socialinæ paskirtá. Ávesti dabar moterá á visuomeniná gyve-
nimà, nekreipiant dëmesio á ðá dinamiðkà daugiaamþiðkà suskirstymà, 
reikðtø be jokios naudos áneðti suirutës elementus á politinæ ðiuolaikinës 
visuomenës organizacijà jau ir be to sukomplikuotà daugelio kitø pro-
blemø”5.  

Daugelyje valstybiø lyties cenzas buvo panaikintas gana vëlai. 1906 m. 
– Suomijoje, 1920 m. – JAV, 1928 m. – Anglijoje, 1944 m. – Prancûzijo-
je, 1956 m. – Graikijoje, 1971 m. – Ðveicarijoje. Kai kur moterø diskrimi-
nacija ðiuo klausimu tebesitæsia ir dabar, pvz., Kuveite, Jordanijoje.  

Baigiant kalbëti apie rinkimø cenzus, reikia pastebëti, kad minëtø 
cenzø nustatymas pats savaime nereiðkia rinkimus ir rinkimø teisæ esant 
nedemokratiðkus. Svarbu, kokie tie cenzai, taip pat svarbu, ar jø átvirti-
nimas nepaneigia rinkimø kaip demokratinës procedûros.  

Lygiø rinkimø teisës principas suteikia kiekvienam rinkëjui lygià ga-
limybæ átakoti rinkimø rezultatus. Ðis principas yra konstitucinio pilieèiø 
lygiateisiðkumo principo pasireiðkimo konkreti forma.  

                                            
4 Mišin A. A. Konstitucionnoje (gosudarstvennoje) pravo zarubeþnych stran. Moskva, 

1996. S. 130–131. 
5 Eismeinas A. Konstitucinës teisës principai (Prancûzø ir palyginamieji). T. 1. 1 d. Kau-

nas, Teisininkø draugijos leidinys, 1932. P. 110. 
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Lygi rinkimø teisë uþtikrinama nustatant taisyklæ, kad kiekvienas rin-
këjas turi tiek pat balsø, kiek ir kitas. Laikomasi taisyklës „vienas rinkëjas 
– vienas balsas”. Ði taisyklë netaikoma, kai rinkimai vyksta pagal miðrià 
rinkimø sistemà.  

Lygiø rinkimø principas yra tai, kad kiekvienas rinkëjo balsas yra ly-
giavertis – vienodai átakoja rinkimø rezultatus. Tai paprastai pasiekiama 
nustatant vienodas atstovavimo normas. Lietuvos Respublikos Seimo 
rinkimø ástatymo 3 str. nurodyta, kad kiekvienas turintis teisæ rinkti Lie-
tuvos Respublikos pilietis rinkimuose turi vienà balsà vienmandatëje ir 
daugiamandatëje apygardose, o ðie balsai yra lygiaverèiai kiekvieno kito, 
turinèio teisæ rinkti, pilieèio balsui.  

Lygiø rinkimø principo ágyvendinimà uþtikrina ir tai, kad rinkimø ásta-
tymas nustato tas paèias sàlygas ir reikalavimus kandidatams iðkelti, re-
gistruoti, prieðrinkiminei agitacijai, balsavimui ir rinkimø rezultatams 
nustatyti.  

Tiesioginiø rinkimø principas yra tai, jog rinkimai vykdomi rinkëjams 
tiesiogiai balsuojant uþ kandidatus. Antai Lietuvos Respublikos Seimo 
rinkimø ástatymo 4 str. yra átvirtinta, kad Seimo narius rinkëjai renka be 
tarpininkø.  

Daugelyje ðaliø tiesioginiais rinkimais renkama: vietos savivaldos ins-
titucijos, vienø rûmø parlamentarai, dviejø rûmø parlamentø þemieji rû-
mai. 

Kai kuriose ðalyse vyksta ir netiesioginiai rinkimai; jie bûna keliø rû-
ðiø. Paprasèiausias netiesioginiø rinkimø pavyzdys – JAV Prezidento rin-
kimai. Juose rinkëjai renka rinkikus, o pastarieji – prezidentà. 

Kaip minëta, netiesioginiø rinkimø bûdu buvo renkamas ikikarinës 
nepriklausomos Lietuvos Prezidentas. Pagal 1931 m. lapkrièio 25 d. Pre-
zidento rinkimø ástatymà vietos savivaldos institucijø – valsèiø, miestø ir 
apskrièiø tarybø – nariai rinko rinkikus – Ypatinguosius Tautos Atstovus, 
kurie, ministro pirmininko sukviesti á specialø susirinkimà, rinko prezi-
dentà.  

Dabar galiojanèiuose Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Pre-
zidento ir Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymuose yra átvirtintas tiesio-
giniø rinkimø principas.  

Slapto balsavimo principas yra tai, kad kiekvienam rinkëjui uþtikri-
nama galimybë laisvai, nevarþomai pareikðti savo valià. Ádomu, kad isto-
riðkai ðis principas atsirado vëliau uþ paèius rinkimus. Antai Prancûzijoje 
teoriðkai jo bûtinumas buvo pagrástas 1799 m., o pradëtas taikyti tik 1871 
m., Anglijoje – 1872 m. Atskleidþiant ðio principo esmæ, reikëtø priminti 
sàvokos „balsavimas” turiná. Balsavimas – asmens laisvës iðraiðka, jo va-
lios realizavimo aktas, kurio metu pilietis savo noru, pagal politines pa-
þiûras ir ásitikinimus atiduoda savo balsà uþ kandidatà á atstovaujamàsias 
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vieðosios valdþios institucijas ar kitas renkamas pareigybes. Slaptas balsa-
vimas bus toks rinkëjø valios realizavimo aktas, kurio negalima kontro-
liuoti.  

Slaptumas uþtikrinamas specialiø balsavimo patalpø ar kabinø naudo-
jimu. Joje rinkëjas netrukdomas uþpildo biuletená. 

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymo 5 str. nustatyta, kad 
rinkëjai balsuoja asmeniðkai ir slaptai. Draudþiama balsuoti uþ kità as-
mená arba pavesti kitam asmeniui balsuoti uþ save. Rinkëjas, kuris dël 
fiziniø trûkumø negali pats balsuoti, gali balsuoti padedamas kito as-
mens, kuriuo jis pasitiki.  

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymo 66 str. 6 d. nurodyta: 
jei dël fiziniø trûkumø rinkëjas negali pats uþpildyti rinkimø biuletenio ir 
ámesti jo á balsadëþæ, tai uþ já gali padaryti kitas, jo nurodytas, asmuo, bet 
ne rinkimø komisijos pirmininkas, narys ar stebëtojas. Analogiðkos nuo-
statos átvirtintos ir Lietuvos Respublikos Prezidento bei Savivaldybiø ta-
rybø rinkimø ástatymuose. 

Vieðumas rengiant ir vykdant rinkimus – vienas ið rinkimø teisës 
principø.  

Demokratiniø rinkimø principams ágyvendinti ypaè svarbûs yra vie-
ðumo ir kontrolës mechanizmai. Vieðumas uþtikrina galimybæ kontroliuo-
ti rinkimø procesà, daryti já skaidrø. Vieðumo principo ágyvendinimas 
uþtikrina, kad pilieèiø valia rinkimø metu bûtø teisingai iðreikðta ir adek-
vaèiai áforminta.  

Realizuojant vieðumo principà, Lietuvos Respublikos rinkimø ástaty-
muose nustatyta, kad apie rinkimø komisijos posëdá visuomenei paskel-
biama pastate, kuriame yra rinkimø komisijos bûstinë, árengtoje skelbimø 
lentoje; ðios rinkimø komisijos nariams praneðama asmeniðkai ne vëliau 
kaip likus 24 valandoms iki posëdþio pradþios. Vyriausioji rinkimø komi-
sija apie savo posëdþius, kuriuose sprendþiama dël: naujø ir pakartotiniø 
rinkimø datø; rinkimø apygardø ribø nustatymo; rinkimø apygardø komi-
sijø sudarymo ir sudëties keitimo; kandidatø registravimo; burtais spren-
dþiamø klausimø; rinkimø rezultatø, galutiniø rinkimø rezultatø nusta-
tymo; Seimo nario ágaliojimø prieðlaikinio nutraukimo; naujo Seimo na-
rio ágaliojimø pripaþinimo, taip pat nagrinëjami ginèai dël rinkimø agita-
cijos bei Seimo rinkimø ástatymo paþeidimø, – papildomai praneða vi-
suomenës informavimo priemonëms internetu. 

Rinkimø komisijø posëdþiai ir balsavimai yra vieði, juos gali stebëti: 
politiniø partijø, politiniø organizacijø (toliau – partijø), kandidatø á 
Seimo narius atstovai ir stebëtojai, pateikæ nustatytos formos paþymëji-
mus arba juos ágaliojusiø organizacijø antspaudu patvirtintas paþymas; 
visuomenës informavimo priemoniø atstovai, pateikæ tarnybinius ar dar-
bo paþymëjimus. Kandidatas á Seimo narius rinkimø komisijos posëdyje 
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gali dalyvauti, jeigu priimamas sprendimas dël jo asmeninës veiklos ar 
dël tiesiogiai su jo asmeniu susijusiø aplinkybiø arba jei já dalyvauti posë-
dyje pakvietë rinkimø komisijos pirmininkas. 

Posëdþiø salëje esantys asmenys ið savo vietø gali áraðinëti, stenogra-
fuoti ar uþraðinëti posëdá, fotografuoti ar filmuoti, daryti vaizdo áraðus. 
Fotografuoti ar filmuoti, daryti vaizdo áraðus, kai dël to reikia vaikðèioti 
po patalpà ar naudoti specialià apðvietimo technikà, taip pat tiesiogiai 
transliuoti posëdþius per radijà ar televizijà galima tik leidus rinkimø 
komisijos pirmininkui. 

Rinkimø komisijos negali rengti uþdarø posëdþiø. Vyriausioji rinkimø 
komisija gali uþdrausti bet kam áeiti á rinkimø komisijas aptarnaujanèiø 
darbuotojø darbo, dokumentø saugojimo patalpas, jeigu bûtina uþtikrinti 
netrikdomà ðiø darbuotojø darbà, apsaugoti rinkimø dokumentus.  

Analogiðkos nuostatos átvirtintos ir kituose rinkimø ástatymuose.  
 
 
1.3. Rinkimø sistemos sàvoka ir rûðys. Rinkimø sistemø ávairovë.  
       Rinkimø sistemos Lietuvos konstitucinëje teisëje 
 

1.3.1. Rinkimų sistemos sąvoka ir rūšys 
 

Rinkimø sistema – tai rinkimø ástatymuose átvirtintø taisykliø, princi-
pø ir kriterijø visuma, kuriais remiantis nustatomi balsavimo rezultatai. 
Tai paprasèiausias rinkimø sistemos apibrëþimas. 

Paþymëtina, kad teisinëje literatûroje „rinkimø sistemos” sàvoka var-
tojama plaèiàja ir siauràja prasme. Pirmuoju atveju tai bûtø rinkimø tei-
sës objektas – t.y. visuomeniniai santykiai, atsirandantys rinkimais suda-
rant renkamos vieðosios valdþios institucijas. „Rinkimø sistema” siauràja 
prasme – tai rinkimø rezultatø nustatymo bûdas6. Bûtent ðis aspektas 
mus ir domins.  

Kiekvienoje valstybëje nustatoma sava rinkiminë sistema, kuri yra pri-
taikyta prie susiklosèiusios politinës realybës. Apibendrinus visà ávairovæ, 
galima skirti tris pagrindinius rinkiminiø sistemø tipus:  

1) maþoritarinë; 
2) proporcinë; 
3) miðrioji. 
Pati seniausia yra daugumos atstovavimo arba maþoritarinë (pranc. 

majoritaire – dauguma) rinkimø sistema, kuri, kaip jau sako pats pavadi-

                                            
6 B. Grofmanas ir A. Lijphardas rinkimø sistemà taip pat traktuoja kaip rinkimø rezulta-

tø nustatymo bûdà. Apie tai: Grofman B., Lijphard A. Electoral Laws and Their Political 
Consequenses. New York, 1986. P. 2.  
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nimas, yra pagrásta daugumos principu. Ðiai rinkimø sistemai bûdinga tai, 
kad ðalies teritorija suskirstoma á rinkimines apygardas, kuriose rinkëjai 
tiesiogiai renka vienà atstovà ið keliø kandidatø. Iðrinktu laikomas tas 
kandidatas, kuris surenka santykinæ arba absoliuèià balsø daugumà. 

Kita sistema, kurià buvo pradëta naudoti daugelyje Europos valstybiø 
antroje XIX a. pusëje – proporcinio atstovavimo sistema. Ji paremta ne 
daugumos principu, o matematiðkai tiksliu mandatø paskirstymu tarp 
politiniø partijø, proporcingai gautø balsø skaièiui. Pastaroji sistema turi 
labai daug galimø variantø, nes proporcijos gali bûti skaièiuojamos ávai-
riai, priklausomai nuo pasirinktos formulës. Ðiai rinkimø sistemai bûdin-
ga tai, kad ðalies rinkëjai apygardoje(ose) balsuoja ne uþ konkreèius kan-
didatus, o uþ politiniø partijø ar politiniø judëjimø pateiktus kandidatø 
sàraðus. Asmenys, esantys sàraðuose, iðrenkami atstovais proporcingai 
visam rinkëjø balsø skaièiui, kurá gavo ta politinë partija ar politinis judë-
jimas (organizacija). 

Treèiasis rinkimø sistemos tipas – miðri rinkimø sistema. Ðioje siste-
moje sujungtos maþoritarinë ir proporcinë rinkimø sistemos. Pastaruoju 
metu ðià sistemà naudoja daugelis pasaulio valstybiø.  

Be to, reikia paþymëti, kad kai kurie autoriai bando iðskirti ir kitokias 
rinkimø sistemas, orientuotas á maþumos interesus (vieno nepereinamo 
balso, vieno perduodamo balso ir kt.), taèiau tai greièiau iðimtis ið ben-
dros taisyklës.  
 
1.3.2. Mažoritarinė rinkimų sistema 

 
Maþoritarinë rinkimø sistema, kaip minëta, grindþiama daugumos 

principu. Maþoritarinës rinkimø sistemos principais iðrinktu yra laikomas 
tas kandidatas, kuris gavo balsø daugumà apygardoje. Maþoritarinë si-
stema paprastai bûna:  

1) absoliuèios daugumos; 
2) santykinës daugumos.  
Taip pat paþymëtina, kad kai kuriose ðalyse taikoma ir kvalifikuotos 

daugumos maþoritarinë rinkimø sistema (ðiuo atveju iðrinktu laikomas 
kandidatas, gavæs tam tikrà kvalifikuotà balsø daugumà, kuri yra didesnë 
nei absoliuti balsø dauguma). 

Pagal absoliuèios daugumos maþoritarinæ sistemà iðrinktu yra laiko-
mas tas kandidatas, kuris gavo absoliuèià rinkimø apygardos balsø dau-
gumà (maþiausiai 50,01 proc.) (þr. 1 pvz.).  

1 pavyzdys. Rinkimø apygardoje balotiruojasi 4 kandidatai. Balsø pa-
siskirstymas yra iðdëstytas lentelëje.  

Balsø pasiskirstymas: 
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Kandidatas Surinktø balsø skaièius 

A 2000 

B 6100 
C 3000 
D 900 

Ið viso: 12 000 
 
Ðioje rinkimø apygardoje laimëjo kandidatas B. 
Teisinëje literatûroje daþnai yra pabrëþiami tokie absoliuèios daugu-

mos maþoritarinës rinkimø sistemos trûkumai: 
1) balsai, kuriuos tam tikroje apygardoje gavo pralaimëjæ kandidatai, 

paprasèiausiai pradingsta; 
2) ði sistema yra naudinga tik stambioms politinëms partijoms; 
3) sistema nëra rezultatyvi. Jeigu balsai iðsiskirsto tarp ávairiø kandi-

datø, në vienas kandidatas neiðrenkamas. 
Siekiant iðvengti sistemos nerezultatyvumo, gali bûti taikomi tam tikri 

veiksmai: persibalotiravimas, pakartotinis balsavimas, alternatyvus balsa-
vimas. 

1. Persibalotiravimas: Ið anksèiau besibalotiravusiø kandidatø á naujà 
biuletená yra áraðomi 2 kandidatai, surinkæ daugiausia balsø. Jeigu 
balsai vël iðsiskirsto, balsavimo rezultatas nustatomas arba burtø 
keliu, arba iðrenkamas vyriausias pagal amþiø asmuo.  

2. Pravedami (antras, treèias ir t.t.) pakartotiniai balsavimø turai, lei-
dþiama kandidatus blokuoti, kol nebus nustatytas balsavimo rezul-
tatas. 

3. Alternatyvus balsavimas. Balsuodamas rinkëjas suskirsto kandida-
tus pagal savo preferencijas: prieðais kandidato, kurá jis nori iðrink-
ti pirmiausia, pavardæ rinkëjas raðo „1”, antru – „2” ir taip toliau. 
Ið pradþiø apskaièiuojamos pirmosios preferencijos. Jeigu vienas ið 
tokiø kandidatø surinko absoliuèià balsø daugumà, jis yra laikomas 
iðrinktu. 

Daþniausiai, siekiant iðvengti minëtø problemø, á antrojo balsavimo 
rato biuletená áraðomi tik 2 kandidatai, surinkæ daugumà balsø. Antrame 
pakartotinio balsavimo ture taikoma maþoritarinë santykinës daugumos 
sistema. 

Taikant maþoritarinæ santykinës daugumos sistemà, iðrinktu yra lai-
komas tas kandidatas, kuris surinko balsø daugiau negu kiekvienas jo 
varþovas atskirai, net jeigu ði dauguma ir buvo maþesnë nei pusë visø bal-
sø. Pasak Giovanni Sartori, „paprastos daugumos laimëtojas yra tiesiog 
„pirmasis, pasiekæs finiðà”, todël jis daþnai atspindi didþiausià daugu-
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mà”7 Anglijoje ir kitose anglosaksø ðalyse ði sistema vadinama „the first 
past – the post”, tai yra „pirmas, kuris tapo iðrinktu” (þr. 2 pvz.). 

2 pavyzdys. Rinkimø apygardoje balotiruojasi 6 kandidatai. Balsø pa-
siskirstymas yra iðdëstytas ðioje lentelëje.  

Balsø pasiskirstymas: 
 

Kandidatas Surinktø balsø skaièius 

A 1500 

B 2000 
C 1000 
D 2500 
E 3000 
F 2000 

Ið viso: 12 000 
 
Ðioje rinkimø apygardoje laimëjo kandidatas E, nes jis surinko dau-

giau balsø nei kiekvienas jo varþovas atskirai. 
 
Ðios sistemos trûkumas: taikant ðià sistemà, itin neproporcingai atsto-

vaujama rinkëjø valiai.  
 
1.3.3. Proporcinė rinkimų sistema 

 
Nurodyti maþoritarinës rinkimø sistemos trûkumai paskatino daugelá 

Europos valstybiø pakeisti jà proporcinio atstovavimo sistema. Proporci-
nio atstovavimo rinkimø sistemos idëja labai paprasta: atstovaujama vi-
soms partijoms, taèiau ne vienodai, bet proporcingai per rinkimus gautø 
balsø skaièiui. Todël proporcinio atstovavimo sistema daug palankesnë 
nedidelëms partijoms, uþ jas balsavusiems rinkëjams. Proporcinio atsto-
vavimo sistema paprastai yra „sàraðø” sistema. Partijos pateikia kandida-
tø sàraðà daugiamandatëse apygardose. Balsuotojai renkasi partijos sàra-
ðà. Vietø kiekvienai partijai skiriama pagal jø surinktus balsus. Kaip mi-
nëta, ðios rinkimø sistemos vienas ið tikslø yra iðlaikyti gyvybingas maþes-
nes partijas. Valstybëse, kuriose taikoma proporcinio atstovavimo siste-
ma, skirtumas tarp rinkimø rezultatø ir gaunamø vietø yra maþesnis nei 
taikant maþoritarinæ sistemà. Tikslesnis gyventojø valios perdavimas pa-
rlamentiniam atstovavimui pasireiðkia tuo, kad rinkëjai, remiantys treèià-
sias ar net ketvirtàsias partijas, turi motyvø tikëti, kad jø balsas nebus 

                                            
7 Sartori G. Lyginamoji konstitucinë inþinerija. Struktûrø, paskatø ir rezultatø tyrimas. 

Vilnius, 2001. P. 27. 
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prarastas ir jø valia bus teisingiau atspindëta ástatymø leidþiamosios val-
dþios institucijoje. 

Taikant proporcinio atstovavimo sistemà, valstybës teritorija yra su-
skirstoma á rinkimø apygardas su maþdaug vienodu rinkëjø skaièiumi. 
Kiekvienoje apygardoje renkamas ne vienas atstovas – pagal balsavimo 
rezultatus paskirstomi keli ar net keliolika mandatø. Kitaip tariant, pro-
porcinio atstovavimo sistemai ágyvendinti turi bûti sudarytos daugiaman-
datës apygardos. Iðskirtinë proporcinio atstovavimo sistemos savybë – 
varþosi ne atskiri asmenys, bet politinës partijos. Kiekviena partija sudaro 
savo kandidatø sàraðà visiems apygardai skirtiems mandatams gauti. 
Rinkëjai balsuoja ne uþ asmená, bet uþ partijos pateiktà sàraðà. Po rinki-
mø, suskaièiavus balus uþ kiekvienà sàraðà, mandatai padalinami propor-
cingai visoms partijoms.  

Didelës apygardos ir proporcinis atstovavimas neretai sudaro galimy-
bes á parlamentà patekti daugeliui maþø partijø atstovø. Siekiant uþtik-
rinti parlamento stabilumà ir sumaþinti maþø partijø skaièiø, yra nusta-
tomi rinkimø barjerai. Rinkimø barjerai leidþia mandatø dalybose daly-
vauti tik toms partijoms, kurios surinko nustatytà minimalø balsø procen-
tà. Skirtingose ðalyse ðis barjeras svyruoja nuo 1 proc. (Izraelis) iki 10 
proc. (Turkija).  

Sudëtingiausia problema, su kuria susiduriama taikant proporcinio at-
stovavimo rinkimø sistemà, – formulës proporcijoms apskaièiuoti pasi-
rinkimas. Priklausomai nuo pasirinktos formulës, gauti rezultatai gali 
bûti palankesni didesnëms, maþesnëms ar vidutinëms partijoms. Kiek-
viena valstybë sprendþia ðià problemà savaip, todël kiekvienoje ið jø tai-
komos vis kitokios formulës proporcijoms skaièiuoti bei ávairios tø paèiø 
formuliø modifikacijos. Paprasèiausias proporcijø skaièiavimo bûdas – 
rinkiminës kvotos metodas.  

Rinkiminë kvota – tai toks balsø skaièius, kurio uþtenka vienam man-
datui gauti. Kvota apskaièiuojama pagal 1855 m. anglø advokato Tomo 
Haero pasiûlytà formulæ:  
 

Q = x/y, 
 

kur Q – kvota, 
x – bendras balsø skaièius, 
y – mandatø skaièius. 

Norint paskirstyti mandatus tarp partijø, reikia partijos surinktø balsø 
skaièiø padalinti ið kvotos, ir partija gaus tiek mandatø, kiek kartø kvota 
„tilpo” á gautø balsø skaièiø. T. Haero kvotos nustatymo sistemos trûku-
mas – ji neleidþia, iðskyrus labai retus atvejus, paskirstyti visø mandatø. 
Ðiam trûkumui kompensuoti pritaikomas „didþiausiø likuèiø metodas”, 
kurio esmë yra ta, kad likusius mandatus gauna partijos, turinèios di-
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dþiausius neiðnaudotø balsø likuèius, susidariusius po pirmo mandatø 
paskirstymo (þr. 3 pvz.).  

3 pavyzdys. Rinkimø apygardoje 5 partijos varþosi dël 8 mandatø. Ið 
viso balsavo 608 150 rinkëjø. Q=608 150/8=76 018. Pritaikant „didþiau-
siø likuèiø metodà”, mandatø paskirstymo rezultatas iðdëstytas lentelëje. 

Balsavimo rezultatø nustatymas panaudojant T. Haero kvotà ir „di-
dþiausiø likuèiø metodà” 

 

Partija 
Surinktø bal-

sø skaièius 

Pirmas man-
datø paskirs-

tymas 
Likuèiai 

Antras man-
datø paskirs-

tymas 

Rezul-
tatas 

Svertai 
(2)/(6) 

1 2 3 4 5 6 7 
A 161 500 2 9464 0 2 80 750 
B 73 450 0 73 450 1 1 73 450 
C 203 200 2 51 164 1 3 67 733 
D 120 100 1 44 082 0 1 120 100 
E 49 900 0 49 900 1 1 49 900 

Ið viso: 608 150 5 228 060 3 8 - 
 

Ið 3 pavyzdþio lentelës ir apskaièiuotø mandatø svertø matyti, kad A, 
B ir C partijø mandatø svertai yra maþdaug vienodi, E partijos mandatas 
2,5 karto svaresnis negu D partijos mandatas, taip pat jis svaresnis negu 
A, B ir C partijø mandatai. Be to, D partijos mandatas yra maþiausiai 
vertingas. Vadinasi, T. Haero kvota nëra tiksli skaièiuojant atitikimà tarp 
balsø ir gautø mandatø skaièiaus. Norint iðvengti iðdëstyto trûkumo, ang-
lø advokatas H. Droopas pasiûlë kità modelá: prie daliklio pridedama 
atitinkamai 1, 2, 3 ir t.t., kol negaunama kvota, leidþianti paskirstyti visus 
mandatus be likuèio (þr. 4 pvz.).  

4 pavyzdys. Rinkimø apygardoje 5 partijos varþosi dël 8 mandatø. Ið 
viso balsavo 608 150 rinkëjø.  

Q1=x/y+1=608 150/8+1=67 572 
Balsavimo rezultatø nustatymas panaudojant H. Droopo kvotà 
 

Q1=67 572 

Partija 
Surinktø 

balsø skai-
èius 

pirmas man-
datø paskirs-

tymas 
likuèiai 

antras mandatø 
paskirstymas svertai 

A 161 500 2 26 356 2 80 750 
B 73 450 1 5848 1 73 450 
C 203 200 3 484 3 67 733 
D 120 100 1 52 528 2 60 050 
E 49 900 0 49 900 0 - 

Ið viso: 608 150 7 - 8 - 
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Paskirstant mandatus, buvo pritaikytas „didþiausiø likuèiø metodas”. 
Ðiuo atveju mandatai yra paskirstyti proporcingiau negu 3 pavyzdyje. No-
rint paskirstyti mandatus netaikant „didþiausiø likuèiø metodo”, didina-
mas daliklis 2 ir 3 vienetais. 

Q2=x/y+2=608 150/8+2=60 815 
Q3=x/y+3=608 150/8+3=55 286 
Balsavimo rezultatø nustatymas panaudojant H. Droopo kvotà, padi-

dinus daliklá 
 

Q2=60 815 Q3=55 286 

Partija pirmas man-
datø paskirs-

tymas 
likuèiai 

antras man-
datø paskirs-

tymas 

mandatø pa-
skirstymas, 

kai Q3  
A 2 39 870 2 2 
B 1 12 365 1 1 
C 3 20 755 3 3 
D 1 59 285 2 2 
E 0 49 900 0 0 

Ið viso: 7 - 8 8 
 
Esant kvotai Q2, vienas mandatas lieka nepaskirstytas, ir vël reikia 

taikyti „didþiausiø likuèiø metodà”. Ir tik esant kvotai Q3, visi 8 mandatai 
yra paskirstyti ið karto, bet balsø vis dar lieka, vadinasi, tam tikri rinkëjai 
negavo atstovavimo. 

Nustatant kvotà H. Droopo metodu, skaièiavimai atliekami tol, kol 
pavyksta gauti kvotà, leidþianèià paskirstyti visus mandatus ið karto. Tai-
komas „didþiausio vidutinio metodas”, kurio autorius yra Gento universi-
teto profesorius V. D'Hondtas. Pagal ðá metodà kvota yra apskaièiuojama 
taip: balsai, kuriuos gavo kiekvienas sàraðas, dalijami ið natûraliø skaièiø 
eilës – 1, 2, 3, 4, 5 ir t.t., ir gauti skaièiai yra suskirstomi maþëjimo tvarka; 
skaièius, kuris ðioje eilëje atitinka ðioje apygardoje renkamø asmenø 
skaièiø, ir yra kvota (þr. 5 pvz.). 

5 pavyzdys. Rinkimø apygardoje 5 partijos varþosi dël 8 mandatø. Ið 
viso balsavo 608 150 rinkëjø. Pagal V. D'Hondto metodà kiekvienos par-
tijos gauti balsai dalijami ið 1, 2, 3. Kvota bus tas dalybos rezultatas, kuris 
maþëjimo tvarka sudarytoje eilëje bus aðtuntas. 

Balsavimo rezultatø nustatymas panaudojant V. D'Hondto kvotà 
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Partija 
Surinktø 

balsø 
skaièius 

Pirma daly-
ba, (2)/1 

Antra daly-
ba, (2)/2 

Treèia da-
lyba, (2)/3 

Mandatø 
paskirstymas,

(2)/Q = 60 
 050 

Likuèiai

1 2 3 4 5 6 7 
A 161 500 161 500(2) 80 750(5) 53 883 2 41 500
B 73 450 73 450(6) 36 725 24 483 1 13 400
C 203 200 203 200(1) 101 600(4) 67 733(7) 3 23 500
D 120 100 120 100(3) 60 050(8) 40 033(8) 2 0 
E 49 900 19 900 24 950 16 633 0 49 900

Ið viso: 608 150 - - - 8 128 300
 

V. D'Hondto kvotos pranaðumas yra tas, kad galima paskirstyti visus 
mandatus iðsyk. Bet ir ðiuo atveju lieka nepanaudotø balsø. Norint pa-
naudoti visus balsus, reikia juos sudëti visos ðalies mastu ir, priklausomai 
nuo jø kiekio, nustatyti papildomà atstovavimo normà.  

Nustatant rinkimø rezultatus, taikomas ir Bazelio profesoriaus E. Ha-
genbacho-Bischoffo pasiûlytas ir jo vardu pavadintas kvotø skaièiavimo 
metodas. Ðiuo metodu koreguojama natûrali kvota. Koreguojama maþi-
nant natûralià kvotà. Tai leidþia kur kas lengviau paskirstyti balsus tarp 
partijø. Ði kvota yra naudojama ir Lietuvoje; jos esmë yra mandatø pa-
skirstymas dalinant rinkimuose balsavusiø rinkëjø balsø skaièiø ið rinki-
minei apygardai paskirtø mandatø skaièiaus plius 1. Kaip rodo atlikti ty-
rimai, nedidelë korekcija, pvz., plius 1, netenka savo efektyvumo, jei pa-
didinamas mandatø skaièius. Jei naudojant ðià kvotà, lieka nepanaudotø 
balsø, taikomas „didþiausio likuèio metodas”. 

Ðá metodà geriausiai iliustruoja pavyzdys, kai rinkiminëje apygardoje 
yra uþregistruota 330 000 rinkëjø ir paskirta 10 mandatø, rungiasi 5 parti-
jos. Rinkimø kvota 30 000 balsø (330 000 : 11): 

 

Partija 
Rinkëjø 

balsø skai-
èius 

Visos 
kvotos 

Nepaskirstytø 
balsø likutis 

Mandatø skaièius pa-
skirsèius likutá 

A 98 000 3 8000 3 
B 65 000 2 5000 2 
C 90 000 3 0 3 
D 50 000 1 20 000 1 
E 27 000 0 27 000 1 
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1.3.4. Mišri rinkimų sistema 
 

Valstybiø praktikoje þinoma ir miðri rinkimø sistema. Pirmà kartà ði 
sistema buvo ávesta po Antrojo pasaulinio karo Vokietijos Federacinëje 
Respublikoje. Ði sistema daþniausiai yra taikoma renkant valstybiø pa-
rlamentus ir savivaldos atstovaujamàsias institucijas.  

Pagal miðrià rinkimø sistemà, dalis deputatø yra renkami naudojant 
vienà ið maþoritarinës rinkimø sistemos variantø; kita dalis renkama tai-
kant proporcinæ rinkimø sistemà. Pvz., Vokietijoje pusë Bundestago yra 
renkama pagal maþoritarinæ santykinës daugumos sistemà, o kita pusë – 
pagal proporcinæ rinkimø sistemà. Australijoje Atstovø rûmai yra ren-
kami pagal maþoritarinæ absoliuèios daugumos sistemà, o Senatas – pa-
gal proporcinæ sistemà. 

Atskiras proporcinës rinkimø sistemos atvejis yra vieningo balso pe-
rdavimo sistema, kurios esmë yra ta, kad kiekvienas rinkëjas arba rinki-
kas biuletenyje suskirsto kandidatus pagal savo preferencijas, o suskai-
èiavus balsus, nustatoma kvota. Jeigu kuris nors kandidatas po pirmo 
balsø apskaièiavimo surinko kvotà, jis yra laikomas iðrinktu, o jo likusios 
pirmos preferencijos yra paskirstomos tarp kitø kandidatø atitinkamai 
balsø skaièiui, kuriuos jie gavo pagal antras preferencijas. Kandidatas, 
kuris surinko maþiausiai pirmø preferencijø, laikomas pralaimëjusiu, ir jo 
balsai taip pat perduodami kitiems kandidatams. Ðitos operacijos atlie-
kamos tol, kol paskirstomi visi mandatai.  
 
 
1.3.5. Rinkimų sistemos Lietuvos konstitucinėje teisėje 

 
Lietuvos Respublikoje taikomos visos 3 rinkimø sistemos. Pagal Lie-

tuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymà Seimo nariai renkami pagal 
miðrià rinkimø sistemà. Á Seimà yra renkama 141 Seimo narys; ið jø 71 
renkamas vienmandatëse rinkimø apygardose pagal paprastosios daugu-
mos maþoritarinæ rinkimø sistemà, o 70 Seimo nariø – daugiamandatës 
rinkimø apygardos pagal partijø sàraðus proporcine rinkimø sistema. Lie-
tuvoje beveik vienodai renkama nariø á Seimà ir pagal maþoritarinæ, ir 
pagal proporcinio atstovavimo rinkimø sistemà. Mûsø ðalyje átvirtintas 
klasikinis miðrios rinkimø sistemos modelis.  

2000 m. liepos mën. pakeitus Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø 
ástatymà, buvo nuspræsta vienmandatëse rinkimø apygardose nerengti 
antrojo turo, o pirmajame taikyti maþoritarinæ santykinës daugumos rin-
kimø sistemà. Pagrindiniai ástatymo pakeitimo ðalininkø argumentai – 
padidësiantis rinkëjø aktyvumas, lëðø ir laiko taupymas. Vieno turo si-
stema veikia ne vienoje ðalyje ir dël ðios sistemos taikymo jose didesniø 
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problemø nekyla. Pataisos prieðininkai akcentavo kità aplinkybæ: vieno 
turo maþoritarine sistema iðrinkus atstovus, bus neproporcingai atstovau-
jama rinkëjø valiai.  

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymo nustatyta mandatø pa-
dalijimo tvarka renkant Seimo narius daugiamandatëje rinkimø apygar-
doje. Kaip ir daugelyje valstybiø, Lietuvos ástatymai numato, kad manda-
tø dalybose dalyvauja partijos ir politinës organizacijos, surinkusios dau-
giausia balsø ir áveikusios rinkimø barjerà. 

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatyme nustatyti rinkimø bar-
jerai: partijos, politinës organizacijos kandidatø sàraðas gali gauti Seimo 
nariø mandatø, jei uþ já balsavo ne maþiau kaip 5 proc. rinkimuose daly-
vavusiø rinkëjø; jungtinis kandidatø sàraðas dalyvauja skirstant mandatus, 
jei uþ já balsavo ne maþiau kaip 7 proc. rinkimuose dalyvavusiø rinkëjø. 
Savivaldybiø tarybø rinkimuose rinkimø barjeras yra þemesnis. 

Seimo rinkimø ástatymo 89 str. nustatytas mandatø paskirstymas. 
Mandatai kandidatø sàraðams paskirstomi pagal tai, kiek balsø gavo 
kiekvienas ið jø taikant kvotø ir liekanø metodà. Pirmiausia apskaièiuo-
jama kvota, parodanti, kiek balsø reikia vienam mandatui gauti. Ji lygi 
rinkëjø balsø uþ sàraðus, dalyvavusius skirstant mandatus, sumai, padaly-
tai ið 70. Jei dalijant gaunama liekana, dalmuo padidinamas vienetu. 

Uþ kiekvienà sàraðà atiduotø balsø skaièius dalijamas ið kvotos. Gau-
tas sveikasis dalmuo yra mandatø skaièius, tenkantis kiekvienam sàraðui 
pagal kvotà, o ðio dalijimo liekanos pridedamos prie likusiø mandatø pa-
skirstymo pagal liekanas. Dël to visø sàraðø pavadinimai raðomi ið eilës, 
kurioje po paskutiniojo toliau eina pirmasis, pagal jiems atitekusias dali-
jimo liekanas pradedant didþiausiàja. Jei dviejø sàraðø liekanos yra vie-
nodos, pirmiau raðomas tas sàraðas, kuris gavo daugiau rinkëjø balsø; 
jeigu ðie skaièiai vienodi, pirmiau raðomas tas, kuris yra gavæs daugiau 
mandatø visose vienmandatëse apygardose. Jeigu ir mandatø gauta po 
lygiai, pirmiau raðomas sàraðas su maþesniu rinkimø numeriu. Nepadalyti 
kvotø metodu mandatai po vienà padalijami sàraðams pagal eilæ, prade-
dant tuo sàraðu, kuris buvo áraðytas pirmasis. 

Tuo atveju, jei kuriam nors sàraðui tektø daugiau mandatø nei sàraðe 
yra kandidatø, tai ðie mandatai padalijami kitiems sàraðams, tæsiant jø 
dalijimà liekanø metodu. 

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø metu pagal proporcinæ rinkimø 
sistemà taikomi ir balsavimo pagal preferencijas elementai (reitingavi-
mas). Balsavimo pagal preferencijas sistema yra ta, kai balsuodamas rin-
këjas prie partijos sàraðo paþymi ir tuos konkreèius partijos kandidatus, 
kuriems jis norëtø atiduoti savo preferencijas. Kitaip tariant, jis skaitme-
nimis (1, 2, 3, 4 ir t.t.) paþymi kandidatus, kuriuos norëtø matyti renka-
moje valdþios institucijoje. Vadinasi, jeigu kandidatui atiduoda pirmeny-
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bæ daug rinkëjø, jis gali pakilti per kelias ar keliolika partijos sàraðo vietø. 
Jeigu partija gauna maþiau mandatø negu jos sàraðe buvo kandidatø, tai 
kuo aukðtesnë kandidato vieta partijos sàraðe, tuo didesnë tikimybë bûti 
iðrinktam.  

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymo 90 str. yra nurodyta 
kandidatø á Seimo narius reitingo skaièiavimo ir sàraðø galutinës vietos 
nustatymo tvarka. Kandidatø á Seimo narius reitingà skaièiuoja ir ðiø 
kandidatø galutinæ vietà pagal rinkëjø pareikðtà nuomonæ ir paduotus 
pirmumo balsus nustato Vyriausioji rinkimø komisija. 

Pirmiausia sudedami uþ kiekvienà kandidatà paduoti pirmumo balsai 
vienmandatëse rinkimø apygardose ir suskaièiuojama, kiek kiekvienas 
kandidatas gavo balsø ið viso. Tuo atveju, kai kandidato pirmumo balsø 
suma yra didesnë uþ daugiamandatëje rinkimø apygardoje renkamø Sei-
mo nariø skaièiø ar yra jam lygi, kandidato rinkimø reitingas lygus ðiai 
sumai, jeigu maþesnë, – kandidato rinkimø reitingas laikomas lygus nu-
liui. 

Po to suskaièiuojami kiekvieno kandidato á Seimo narius surinkti rei-
tingo balai. Jie yra lygûs dviejø skaièiø – rinkimø reitingo (pirmojo dau-
giklio) ir partijos reitingo (antrojo daugiklio) sandaugai. Partijos reitingas 
yra sveikasis skaièius, kurá nustato Vyriausioji rinkimø komisija kiekvie-
nam kandidatui pagal kandidatø rinkimø numerius taip, kad partijos rei-
tingas kandidato, turinèio pirmàjá rinkimø numerá, bûtø 20 kartø didesnis 
uþ partijos reitingà kandidato, turinèio paskutinájá ðiame sàraðe rinkimø 
numerá, ir sàraðo kandidatø, kuriø rinkimø numeris skiriasi vienetu, par-
tijos reitingø skirtumas bus 19. Tuo bûdu nustatytas kandidato, áraðyto 
paskutiniuoju sàraðe, partijos reitingas yra vienetu maþesnis uþ kandidatø 
skaièiø ðiame sàraðe, o áraðyto pirmuoju sàraðe yra 20 kartø didesnis uþ 
kandidato, áraðyto sàraðe paskutiniuoju. 

Galutinë kandidatø á Seimo narius eilë sàraðuose nustatoma pagal 
kiekvieno kandidato gautus reitingo balus. Pirmesniuoju eilëje áraðomas 
kandidatas, surinkæs daugiau reitingo balø. Jeigu keli kandidatai surenka 
po vienodai reitingo balø, pirmiausia áraðomas tas kandidatas, kurio di-
desnis rinkimø reitingas. Jeigu kandidatø ir rinkimø reitingai vienodi, tai 
pirmesnis áraðomas tas, kurio didesnis partijos reitingas.  

Galutinæ kandidatø á Seimo narius sàraðø eilæ skelbia Vyriausioji rin-
kimø komisija tà paèià dienà, kaip ir balsavimo rezultatus vienmandatëse 
rinkimø apygardose. 

Taigi kandidatas, surinkæs pakankamai pirmumo balsø arba, kitaip ta-
riant, turintis didesná populiarumà visuomenëje, gali pakilti partijos sàra-
ðe ir uþimti geresnæ pozicijà. Pirmaisiais numeriais partijø sàraðe áraðyti 
asmenys, jeigu tik partija áveikia nustatytà rinkimø barjerà, realiai visada 
gauna mandatus. Reitingø kova vyksta tarp paskutiniøjø sàraðe kandida-
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tø, kurie pagal pirminius sàraðus, partijai surinkus reikiamà balsø skaièiø, 
gauna mandatus, ir tarp kandidatø, sàraðe esanèiø po jø. Tarkim, partija 
pagal sàraðus laimi 14 mandatø, nors sàraðe yra 25 jos nariai. Kaip rodo 
praktika, pagal gautus reitingo balus kandidatai pakyla per 2–5 pozicijas 
sàraðe. Taigi kovoti dël mandatø partijos viduje galës tik 15–19 vietas 
uþëmæ kandidatai. Kartais bûna iðimèiø. Reitingø skaièiavimas tiksliau 
atspindi rinkëjo valià, taèiau Lietuvos rinkimø ástatymuose yra numatyta, 
kad partija arba koalicija gali atsisakyti kandidatø reitingo nustatymo 
pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymo 89 str. 8 d. Tokiu 
atveju partijos áregistruotø kandidatø eilë sàraðe laikoma galutine.  

Renkant Lietuvos Respublikos Prezidentà, yra taikoma maþoritarinë 
rinkimø sistema. Konstitucijoje numatytais atvejais yra taikoma absoliu-
èios ar santykinës daugumos sistema. Tokià balsavimo rezultatø nustaty-
mo tvarkà numato Lietuvos Respublikos Konstitucijos 81 str.: jeigu pir-
majame balsavimo rate dalyvauja ne maþiau kaip pusë visø rinkëjø, yra 
taikoma maþoritarinë absoliuèios daugumos rinkimø sistema, t.y. iðrinktu 
yra laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiau nei pusæ visø rinki-
muose dalyvavusiø rinkëjø balsø. 

Jeigu rinkimuose dalyvavo maþiau nei pusë visø balsavimo teisæ turin-
èiø pilieèiø, yra taikoma maþoritarinë santykinës daugumos sistema, bet 
su tam tikra sàlyga. Ðiuo atveju iðrinktu laikomas kandidatas, surinkæs 
daugiausia, bet ne maþiau kaip 1/3 visø rinkëjø balsø. 

Jeigu në vienas kandidatas pirmajame rate nesurinko reikiamo balsø 
skaièiaus, rengiamas antras balsavimo ratas. 

Antrajame balsavimo rate iðrinktu yra laikomas kandidatas, surinkæs 
daugiausia balsø, t.y. taikoma maþoritarinë santykinës daugumos sistema.  

Savivaldybiø tarybø nariai yra renkami trejiems metams daugiaman-
datëse rinkimø apygardose. Ðiuo atveju taikoma proporcinë rinkimø si-
stema. 

Renkant Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybas, mandatai pa-
skirstomi taikant kvotø ir liekanø metodà. Lyginant su Seimo rinkimais 
skirtumas tik tas, kad savivaldybiø tarybø nariø rinkimuose kvota lygi 
rinkëjø balsø, kuriuos gavo sàraðai, dalyvaujantys skirstant mandatus, 
sumai, padalytai ið mandatø skaièiaus (Seimo rinkimø ástatyme nurodytas 
konkretus skaièius 70, ið kurio reikia dalyti balsø skaièiø). Analogiðkai, 
kaip ir skaièiuojant balsus rinkimuose á Seimà, jei dalijant gaunama lie-
kana, dalmuo padidinamas vienetu. Rinkimus á Lietuvos Respublikos 
savivaldybiø tarybas reglamentuojanèiame ástatyme numatytas ir þemes-
nis rinkimø barjeras: atitinkamai 4 proc. partijoms ir 6 proc. koalicijoms. 
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1.4. Rinkimø organizavimo ir vykdymo tvarka pagal  
       Lietuvos Respublikos ástatymus 

 
Rinkimø organizavimas tai tam tikras procesas, susidedantis ið nuo-

sekliai vienas po kito sekanèiø etapø. Paprastai valstybiø praktikoje ski-
riami keli etapai (stadijos): 1) paruoðiamasis rinkimø etapas; 2) balsavi-
mo etapas; 3) balsø skaièiavimo ir rinkimø rezultatø paskelbimas. Lietu-
voje vykstanèiø rinkimø procesà, kaip minëta, reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento ir Savivaldybiø tarybø rin-
kimø ástatymai. 

Pasiruoðimas rinkimams. Paruoðiamojo rinkimø etapo metu spren-
dþiami organizaciniai klausimai: formuojamos rinkimø komisijos, nusta-
tomos rinkiminiø apygardø teritorijos, sudaromi rinkëjø sàraðai, keliami 
ir registruojami kandidatai, vyksta agitacinë kampanija. 

Paruoðiamoji rinkimø stadija prasideda nuo rinkimø paskelbimo. Jo 
paskirtis – balsavimo datos nustatymas. Valstybiø praktikoje taikomi keli 
rinkimø datos nustatymo bûdai.  

Pirmajam bûdinga tai, kad tiksli balsavimo data átvirtinama ástatymu. 
Pvz., Estijoje eiliniai rinkimai á Valstybiná susirinkimà rengiami vienà 
kartà per ketverius metus, pirmà kovo sekmadiená; Kosta Rikoje rinki-
mai vyksta kas ketveri metai, pirmà vasario sekmadiená; JAV visuotiniai 
rinkimai ir rinkimai valstijose á valstybines ir vietos savivaldos institucijas 
vyksta lyginiø metø pirmà antradiená po pirmo lapkrièio pirmadienio 
(Prezidento rinkimai – keliamøjø metø pirmà antradiená po pirmo lapk-
rièio pirmadienio).  

Kito bûdo esmæ sudaro tai, kad ástatymø leidëjas nenurodo konkre-
èios rinkimø datos, o tik nustato laikotarpá, kada jie turi bûti surengti. 
Rinkimø vykdymo terminai gali bûti susijæ su renkamo organo ágaliojimø 
pasibaigimu (Lenkijoje, Bulgarijoje), Èekijoje abiejø parlamento rûmø 
rinkimai vyksta per 30 dienø likus iki parlamento nariø ágaliojimø pasi-
baigimo.  

Treèiajam bûdinga tai, kad ástatymuose nëra specialiø nuostatø apie 
rinkimø terminus, o nurodomas tik laikotarpis tarp seno parlamento pa-
leidimo ir naujo suðaukimo, pvz., Didþiojoje Britanijoje – 20 dienø; Pa-
rlamento paleidimo datà nustato Ministras pirmininkas, o Karalienë ið-
leidþia aktà, kuriame numatoma nauja rinkimø data.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatyta, kad rinkimø skyrimas 
yra Lietuvos Respublikos Seimo ir Respublikos Prezidento prerogatyva. 
Pagal Konstitucijos 67 str. 4 ir 12 d. Seimas skiria Lietuvos Respublikos 
Prezidento ir savivaldybiø tarybø rinkimus, o pagal 58 str. 1 d. – ir Seimo 
pirmalaikius rinkimus. Konstitucijos 84 str. 20 d. átvirtinta Respublikos 
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Prezidento diskrecija skelbti eilinius Seimo rinkimus, o Konstitucijos 58 
str. 2 d. numatytais atvejais – pirmalaikius Seimo rinkimus. Konstitucijos 
89 str. 1 d. numatytais atvejais Respublikos Prezidento rinkimus gali 
skelbti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybë. 

Minëtos Konstitucijos nuostatos konkretizuojamos rinkimø ástatymuose. 
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymo 6 str. nustatyta, kad ei-

linius Seimo rinkimus skelbia Respublikos Prezidentas ne vëliau kaip 
likus ðeðiems mënesiams iki Seimo nariø ágaliojimø pabaigos. Eiliniai 
Seimo rinkimai rengiami ne anksèiau kaip prieð du mënesius ir ne vëliau 
kaip prieð mënesá iki Seimo nariø ágaliojimø pabaigos. Jeigu likus ketu-
riems mënesiams iki Seimo nariø ágaliojimø pabaigos, Respublikos Pre-
zidentas nëra paskelbæs eiliniø Seimo rinkimø datos, Vyriausioji rinkimø 
komisija eilinius Seimo rinkimus rengia paskutiná sekmadiená, nuo kurio 
iki Seimo nariø ágaliojimø pabaigos lieka ne maþiau kaip mënuo. 

Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø ástatymo 6 str. tarybø 
rinkimus skelbia Lietuvos Respublikos Seimas ne vëliau kaip likus 5 më-
nesiams iki tarybø nariø ágaliojimø pabaigos. Jeigu likus 4 mënesiams iki 
tarybø nariø ágaliojimø pabaigos Lietuvos Respublikos Seimas nepaskel-
bia tarybø rinkimø datos, tarybø rinkimai rengiami paskutiná sekmadiená, 
nuo kurio iki tarybø nariø ágaliojimø pabaigos lieka ne maþiau kaip më-
nuo. Tarybø rinkimai rengiami ne anksèiau kaip prieð du mënesius ir ne 
vëliau kaip prieð mënesá iki tarybø nariø ágaliojimø pabaigos. 

Respublikos Prezidento eiliniai rinkimai vykdomi paskutiná sekma-
diená likus 2 mënesiams iki Respublikos Prezidento kadencijos pabaigos 
(Konstitucijos 80 str.).  

Taigi Lietuvoje ástatymai nenumato konkreèios rinkimø datos, taèiau 
nustato tam tikrà laikotarpá, kada jie turi ávykti.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 58 str. 3 d. nustatyta, kad Respub-
likos Prezidentas negali skelbti pirmalaikiø Seimo rinkimø, jeigu iki Res-
publikos Prezidento kadencijos pabaigos liko maþiau kaip 6 mënesiai, 
taip pat ir jeigu po pirmalaikiø Seimo rinkimø nepraëjo 6 mënesiai.  

Rinkimams organizuoti sudaromos rinkimø komisijos.  
Ávairiose ðalyse egzistuoja keli rinkimø organizavimo ástaigø sudarymo 

bûdai. Pirmas bûdas, kai ðios institucijos sudaromos prieð kiekvienus nau-
jus rinkimus (pvz., Austrijoje, Italijoje). Ðis bûdas, anot kai kuriø jo ðali-
ninkø, geras tuo, kad leidþia á ástaigos veiklà átraukti ávairius gyventojø 
sluoksnius, be to, garantuoja nuolatiná jø sudëties atsinaujinimà, o tai 
neleidþia ðiø ástaigø naudoti politiniams tikslams siekti. Antras bûdas, kai 
rinkimø institucija dirba nuolatos. Ðio bûdo privalumas – ástaigos nariø 
profesionalumas (pvz., Ispanijoje). Treèias bûdas – miðrus. Aukðèiausioji 
rinkimø institucija veikia nuolat, o þemesnioji funkcionuoja tik konkre-
èios rinkimø kampanijos metu. Antai, Lenkijoje, renkant Seimà, Nacio-
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nalinë rinkimø komisija yra nuolatos veikianti institucija, o apygardø rin-
kimø komisijos sudaromos likus ne maþiau kaip 52 dienoms iki rinkimø 
(rajono – ne maþiau kaip 21 diena), t.y. jos veikia laikinai konkreèiø rin-
kimø metu.  

Ðitokiu rinkimø organizavimo bûdu vyksta rinkimai ir Lietuvoje: rin-
kimus vykdo nuolat veikianti Vyriausioji rinkimø komisija, o rinkimø 
laikotarpiui sudaromos miestø, rajonø, apygardø, apylinkiø rinkimø ko-
misijos.  

Á rinkimø komisijà gali bûti siûlomas Lietuvos Respublikos pilietis, 
jeigu jis turi teisæ bûti renkamas Seimo nariu (neatsiþvelgiant á kandida-
tui á Seimo narius nustatytà jauniausià amþiø, bet rinkimø dienà ne jau-
nesnis kaip 18 metø) ir nebuvo per paskutiniuosius trejus Seimo, Res-
publikos Prezidento, savivaldybiø tarybø rinkimus arba referendumà at-
leistas ið rinkimø arba referendumo komisijos uþ Seimo, Respublikos 
Prezidento, savivaldybiø tarybø rinkimø arba referendumo ástatymø pa-
þeidimà. 

Tuo paèiu metu rinkimø komisijos narys negali bûti kandidatu á Sei-
mo narius, rinkimø atstovu ir rinkimø stebëtoju. Jeigu rinkimø komisijos 
narys pageidauja bûti kandidatu á Seimo narius, jis privalo ástatymo nu-
statyta tvarka atsisakyti rinkimø komisijos nario pareigø. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 str. 13 d. nustatyta, kad Vy-
riausiàjà rinkimø komisijà sudaro ir jos sudëtá keièia Lietuvos Respubli-
kos Seimas.  

Vyriausioji rinkimø komisija yra nuolat veikianti aukðèiausioji Lietu-
vos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybiø tarybø rin-
kimø ir referendumø organizavimo institucija. Jà ketveriems metams 
sudaro Seimas. Prieð neeilinius Seimo rinkimus Vyriausioji rinkimø ko-
misija naujai nesudaroma, jos ágaliojimai iðlieka, iki Vyriausioji rinkimø 
komisija bus sudaryta prieð eilinius Seimo rinkimus. 

Vyriausioji rinkimø komisija garantuoja vienodà rinkimø ir Referen-
dumo ástatymø taikymà visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tuo tiks-
lu ji leidþia ðiø ástatymø ágyvendinimo instrukcijas. Jas vykdyti privalo 
visos institucijos ir pareigûnai. Vyriausiosios rinkimø komisijos sprendi-
mus gali pakeisti tik ji pati arba ásigaliojæs teismo sprendimas. Valstybës 
valdþios ir valdymo institucijoms, Seimo nariams ir kitiems pareigûnams, 
partijoms, politinëms ir visuomeninëms organizacijoms ar pilieèiams 
draudþiama kiðtis á Vyriausiosios rinkimø komisijos veiklà organizuojant 
rinkimus ar referendumà. 

Vyriausioji rinkimø komisija sudaroma ið: 
– komisijos pirmininko; 
– trijø aukðtàjá teisiná iðsilavinimà turinèiø asmenø, kurie burtais nu-

statomi ið teisingumo ministro pasiûlytø ðeðiø kandidatûrø; 
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– trijø aukðtàjá teisiná iðsilavinimà turinèiø asmenø, kurie burtais nu-
statomi ið Lietuvos teisininkø draugijos pasiûlytø ðeðiø kandidatû-
rø; 

– partijø, gavusiø Seimo nariø mandatø daugiamandatëje rinkimø 
apygardoje, pasiûlytø asmenø.  

Visais atvejais asmenys, paskirti á Vyriausiàjà rinkimø komisijà ið tei-
singumo ministro ir Lietuvos teisininkø draugijos kandidatûrø, turi suda-
ryti daugiau nei pusæ komisijos nariø. 

Vyriausiosios rinkimø komisijos pirmininkà skiria Seimas. Pirmininko 
pavaduotojà ir sekretoriø renka pati Vyriausioji rinkimø komisija. Pirmi-
ninko pavaduotojas renkamas ið tø nariø, kurie partijoms neatstovauja. 
Vyriausiosios rinkimø komisijos pirmininkas, taip pat komisijos nariai, 
jeigu jie yra partijø nariai, turi sustabdyti savo narystæ ðiose partijose ir 
darbo komisijoje laikotarpiu negali dalyvauti partijø ir politiniø organiza-
cijø veikloje bei vykdyti jø pavedimø.  

Taigi Lietuvoje Vyriausioji rinkimø komisija veikia nuolat ir organi-
zuoja visus Lietuvos Respublikoje vykdomus rinkimus bei referendumus.  

Pagal ástatymus Lietuvoje taip pat sudaromos apygardø ir apylinkiø 
rinkimø komisijos. Lietuvos rinkimø ástatymuose numatyta, kad Vyriau-
sioji rinkimø komisija sudaro apygardø rinkimø komisijas rinkimø laiko-
tarpiui. Ðios komisijos priþiûri, kaip jø apygardose vykdomas rinkimø 
ástatymas, instruktuoja ir moko apylinkiø rinkimø komisijas, skirsto joms 
lëðas ir kontroliuoja jø naudojimà, svarsto skundus dël apylinkiø rinkimø 
komisijø ir atlieka kitas ástatymo pavestas funkcijas. Po balsavimo apy-
gardø rinkimø komisijos, remdamosios apylinkiø rinkimø komisijø pro-
tokolais, suraðo apygardø balsø skaièiavimo protokolus. Apygardø rinki-
mø komisijos sudaromos ið teisingumo ministro, Lietuvos teisininkø 
draugijos, mero, politiniø partijø pasiûlytø asmenø.  

Apylinkiø rinkimø komisijas sudaro apygardø rinkimø komisijos rin-
kimø laikotarpiui. Pirmiausia apygardos rinkimø komisija nustato kiek-
vienos rinkimø apylinkës komisijos nariø skaièiø. Ðis skaièius turi bûti 
kartotinis partijø (jø koalicijø), turinèiø teisæ siûlyti kandidatûras á rinki-
mø komisijas, skaièiui. Apylinkiø rinkimø komisijos sudaro sàlygas rinkë-
jams susipaþinti su rinkëjø sàraðais, nagrinëja skundus dël ðiuose sàraðuo-
se padarytø klaidø, priþiûri, kaip jos teritorijoje vyksta balsavimas paðtu, 
ir vykdo kitus ástatymo jai pavestus ágaliojimus. Svarbiausias apylinkës 
rinkimø komisijos uþdavinys – organizuoti balsavimà rinkimø apylinkëje, 
suskaièiuoti balsus ir suraðyti balsø skaièiavimo protokolà. 

Rinkimams pravesti ðalies teritorija suskirstoma á rinkimø apygardas. 
Rinkimø apygarda – teritorinis rinkimø vienetas, kuriame gyvenantys 
pilieèiai renka atstovus á renkamas valstybës ar vietos savivaldos instituci-
jas. Jos skirstomos á vienmandates ir daugiamandates, o pagal teritorijà – 
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á nacionalines arba teritorines rinkimø apygardas. Vienos ar kitos rûðies 
rinkimø apygardos naudojimas priklauso nuo rinkimø tipo bei naudoja-
mos rinkimø sistemos specifikos. Taikant proporcinio atstovavimo rinki-
mø sistemà, sukuriamos daugiamandatës rinkimø apygardos. Daugia-
mandatës rinkimø apygardos Lietuvos Respublikoje sudaromos renkant 
atstovus á Seimà, taip pat per savivaldybiø tarybø rinkimus. Taikant ma-
þoritarinæ rinkimø sistemà, beveik visada formuojamos vienmandatës 
rinkimø apygardos. Ðiose apygardose vykdomi rinkimai á Lietuvos Res-
publikos Seimà ir Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai.  

Lietuvos Respublikoje rinkimø apygardø ir apylinkiø sudarymo tvarka 
numatyta rinkimø ástatymø. Seimo rinkimø ástatymo 9 str. skelbiama, kad 
rinkimams organizuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos teritorija dalijama 
á 71 vienmandatæ rinkimø apygardà atsiþvelgiant á rinkëjø skaièiø rinkimø 
apygardoje, Lietuvos Respublikos teritorijos suskirstymà á vienmandates 
rinkimø apygardas per ankstesnius Seimo rinkimus ir administraciná teri-
toriná padalijimà. Rinkimø apygarda sudaroma ið bendrà ribà turinèiø 
rinkimø apylinkiø. Rinkëjø skaièius apygardoje turi bûti nuo 0,9 iki 1,1 
vidutinio rinkëjø visose vienmandatëse rinkimø apygardose skaièiaus. 
Vyriausioji rinkimø komisija „Valstybës þiniose” skelbia rinkimø apygar-
das sudaranèiø rinkimø apylinkiø sàraðà, jø balsavimo bûstiniø adresus ir 
telefonus, apygardos rinkëjø skaièiø, apygardø rinkimø komisijø adresus 
ir telefonus. 

Taip pat sudaroma viena daugiamandatë rinkimø apygarda, kurioje 
balsuoja visi turintys rinkimø teisæ Lietuvos Respublikos pilieèiai. Ðioje 
apygardoje pagal proporcinæ rinkimø sistemà renkama 70 Seimo nariø. 

Balsavimui vykdyti ir balsams skaièiuoti yra sudaromos rinkimø apy-
linkës. Jos sudaromos atsiþvelgiant á: 

1) patogumà rinkëjams atvykti á balsavimo patalpas; 
2) rinkëjø skaièiø. 
Ástatymuose nustatyta, kad rinkimø apylinkës teritorijoje turi gyventi 

ne daugiau kaip 5000 rinkëjø. Miesto, rajono teritorijos suskirstymà, ku-
ris yra pastovus organizuojant ir vykdant ávairius rinkimus ir referendu-
mus, á rinkimø apylinkes mero teikimu tvirtina ir prireikus keièia Vyriau-
sioji rinkimø komisija. Rinkimø apylinkiø sàraðà minëta komisija skelbia 
„Valstybës þiniose”.  

Svarbi rinkimø proceso stadija – rinkëjø registravimas, t.y. asmenø 
átraukimas á rinkëjø sàraðus. Ðio etapo tikslas – uþtikrinti galimybæ vi-
siems rinkëjams dalyvauti rinkimuose, taip pat uþkirsti kelià apgaulëms 
(t.y., kad rinkimuose nedalyvautø asmenys, neturintys balso teisës, ir kad 
tas pats asmuo nebalsuotø keliose apygardose ar apylinkëse). Rinkëjø 
sàraðø sudarymas garantuoja visuotinæ (á rinkëjø sàraðus átraukiami visi 
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turintys rinkimø teisæ pilieèiai) ir lygià (kiekvienas gali bûti átrauktas tik á 
vienà sàraðà) rinkimø teisæ.  

Valstybiø praktikoje þinomos dvi rinkimø sàraðø sudarymo sistemos – 
privaloma ir neprivaloma.  

Neprivalomo rinkëjø átraukimo á rinkëjø sàraðus sistemos esmæ suda-
ro tai, kad rinkëjai patys turi pasirûpinti átraukimu á rinkëjø sàraðus. 
Prancûzijos Respublikos Rinkimø kodekso L. 11 str. nurodyta, kad á rin-
këjø sàraðus átraukiami pilieèiai jø praðymu. Tokia sistema nustatyta 
Meksikoje, Ispanijoje. Ðiuo atveju daþnai teisinis elektoratas bûna labai 
nutolæs nuo potencialaus elektorato, t.y. daug asmenø, turinèiø aktyviàjà 
rinkimø teisæ, neátraukiami á rinkëjø sàraðus.  

Daugelyje Europos valstybiø galioja privalomojo rinkëjø átraukimo á 
rinkëjø sàraðus sistema. Tokiu bûdu rinkëjo pavardë automatiðkai átrau-
kiama á sàraðus, vos tik jis sulaukia reikiamo amþiaus (Rusija, Italija).  

Tarpparlamentinës Tarybos 1994 m. kovo 26 d. priimtoje Deklaracijo-
je „Dël laisvø ir teisingø rinkimø kriterijø”, kurioje iðreiðkiama daugelio 
valstybiø pozicija ávairiais rinkimø klausimais, pripaþástama, kad në vie-
nas, turintis rinkimø teisæ, negali bûti neátrauktas á rinkëjø sàraðus ar 
eliminuotas ið jø, iðskyrus objektyvius kriterijus, kurie nurodyti ástatyme. 
Kiekvienas individas, kuris nebuvo uþregistruotas ar buvo iðbrauktas ið 
rinkëjø sàraðo, turi teisæ teismine tvarka neatidëliotinai iðspræsti ginèà8.  

Lietuvos Respublikos rinkëjø sàraðø sudarymo tvarkà, formà, suda-
rymo bûdà ir jø naudojimo tvarkà nustato Vyriausioji rinkimø komisija. 

Lietuvoje á rinkimø sàraðà áraðomi visi rinkimø teisæ turintys Lietuvos 
Respublikos pilieèiai pagal pilietybæ patvirtinanèio dokumento (paso) 
iðdavimo duomenis ir Lietuvos Respublikos gyventojø registrà. Pagal 
Lietuvos Respublikos gyventojø registro duomenis sudaryti sàraðai yra 
iðankstiniai. Sàraðø tikslinimà ir tvarkymà organizuoja Vyriausioji rinki-
mø komisija, remdamasi valstybës, savivaldybiø institucijø ir apygardø 
rinkimø komisijos teikiama informacija. Ið rinkëjø sàraðo iðbraukiama: 
Lietuvos Respublikos pilieèiui mirus, netekus Lietuvos Respublikos pilie-
tybës arba teismo sprendimu pripaþinus neveiksniu.  

Rinkimø komisijos visiems rinkëjams iðduoda paþymëjimus, kurie yra 
dalyvavimo rinkimuose pagrindas. Rinkëjo paþymëjime nurodoma: rin-
këjo vardas ir pavardë, gimimo data, adresas, vienmandatës rinkimø apy-
gardos, kurioje balsuoja rinkëjas, pavadinimas ir numeris; rinkëjo eilës 
numeris rinkëjø sàraðe; rinkimø data. 

Kandidatø këlimas – tai vienas ið svarbiausiø rinkimø kampanijos 
etapø, nes jo metu nustatomi asmenys, ið kuriø bus iðrinkti(-as) preziden-

                                            
8 Tarpparlamentinës Sàjungos Tarpparlamentinës Tarybos Deklaracija Dël laisvø ir tei-

singø rinkimø. Paryþius, 1994.  
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tas, parlamento nariai, vietos savivaldybiø tarybos nariai. Rinkimø ásta-
tymai detaliai reglamentuoja kandidatø iðkëlimo á renkamas pareigybes 
tvarkà. Subjektai, turintys tokios iniciatyvos teisæ, daugeliu atvejø yra 
sàlygojami istoriniø tradicijø, politinio ðalies reþimo ypatumø, rinkimø 
rûðies. 

Teisinëje literatûroje skiriami keli kandidatø këlimo modeliai. Pagal 
pirmàjá modelá subjektai, galintys kelti kandidatus, yra tik politinës parti-
jos. Tai bûdinga parlamento rinkimams (Austrija, Egiptas, Portugalija). 
Ðio modelio (pagal kurá kandidatø këlimas yra reguliuojamas paèiø parti-
jø) ðalininkai pabrëþia ypatingà politiniø partijø reikðmæ rinkimø proce-
se. Antrajam modeliui bûdinga formalus partijø iðskyrimas ið galinèiø 
iðkelti kandidatûras subjektø ir tokios teisës suteikimas tam tikram rinkë-
jø skaièiui (vienam arba grupei). Ði pozicija grindþiama tuo, kad kandida-
tas turi atskleisti ne tik savo asmeniná poþiûrá, bet ir atstovauti tam tik-
roms visuomenës nuotaikoms. Ðis modelis taikomas ir Lietuvoje per 
Respublikos Prezidento rinkimus. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 79 
str. numatyta, kad „kandidatu á Respublikos Prezidentus áregistruojamas 
Lietuvos Respublikos pilietis <...>, surinkæs ne maþiau kaip 20 tûkstanèiø 
rinkëjø paraðø”. Treèiuoju atveju numatoma, kad kandidatà á renkamà 
pareigybæ turi paremti ne paprasti rinkëjai, bet tam tikri pareigûnai.  

Parlamento rinkimuose taikoma ir miðri sistema (VFR, Bulgarija). 
Lietuvoje ði sistema taikoma rinkimuose á Lietuvos Respublikos Seimà. 
Seimo rinkimø ástatymo 37 str. skelbia, kad kandidatus á Seimo narius 
vienmandatëse ir daugiamandatëse rinkimø apygardose gali kelti politi-
nës partijos. Kandidatu á Seimo narius vienmandatëje rinkimø apygardo-
je taip pat gali iðsikelti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu jo 
iðsikëlimà paraðais paremia ne maþiau kaip 1000 tos apygardos rinkëjø.  

Daugiamandatëje rinkimø apygardoje partija kandidatus á Seimo na-
rius kelia pateikdama kandidatø sàraðà, sudarytà pagal partijos suvaþia-
vime ar konferencijoje nustatytà eilæ. Sàraðo nëra bûtina tvirtinti kandi-
datø partijos suvaþiavime ar konferencijoje tik tuo atveju, jeigu partijos 
ástatuose yra numatyta kitokia tvarka kandidatams kelti. Kandidatø sàra-
ðuose negali bûti maþiau kaip 25 ir daugiau kaip 141.  

Lietuvoje kandidatus á Seimo narius gali kelti ir politinës partijos, ir 
Lietuvos Respublikos pilieèiai. Taèiau partijos kandidatas turi tam tikrà 
pranaðumà prieð nepriklausomà kandidatà, kadangi jam uþtenka vien 
partijos iðkëlimo kandidatu, tuo tarpu pilieèiui reikia surinkti ne maþiau 
kaip vienà tûkstantá tos apygardos rinkëjø paraðø.  

Savivaldybiø tarybø rinkimuose teisë iðkelti kandidatus á savivaldybiø 
tarybos narius pagal Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 34 str. priklau-
so partijai ar politinei organizacijai, áregistruotai pagal Politiniø partijø ir 
politiniø organizacijø ástatymà ne vëliau kaip likus 65 dienoms iki rinki-
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mø. Partija, politinë organizacija kandidatus á tarybos narius kelia pa-
teikdama kandidatø sàraðà, kuriame kandidatai suraðyti jos nustatyta 
eile. Kandidatø sàraðe negali bûti maþiau kaip 5 ir daugiau kaip toje apy-
gardoje nustatytas mandatø skaièius pridëjus dar 5.  

Paþymëtina, kad iðkeliant kandidatus reikia laikytis kandidato iðkëli-
mo áforminimo taisykliø. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymo 
38 str., Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 35 str., Prezidento rinkimø 
ástatymo 34 str. detaliai apibûdinti Vyriausiajai rinkimø komisijai patei-
kiami kandidatø iðkëlimo pareiðkiniai dokumentai: pareiðkimas dalyvauti 
rinkimuose; ásipareigojimas nutraukti darbo ar kitokià veiklà, nesuderi-
namà su numatytais ástatymais; pajamø bei turto deklaracijos ir kiti ásta-
tymø nustatyti dokumentai. 

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymø nustatyta, kad kiekvie-
nas kandidatas á Seimo narius turi vieðai paskelbti, jeigu jis ne pagal Lie-
tuvos Respublikos uþduotis yra sàmoningai bendradarbiavæs su kitø vals-
tybiø specialiosiomis tarnybomis (Seimo rinkimø ástatymo 98 str. 1 d.). 
Kandidatui pateikus anketoje apie tai informacijà, jo á Seimo narius rin-
kimø plakate paþymima: „Ne pagal Lietuvos Respublikos uþduotis yra 
sàmoningai bendradarbiavæs su kitos valstybës specialiosiomis tarnybo-
mis”. 

Kandidatas á Seimo narius taip pat turi vieðai paskelbti, jeigu jis po 
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo ásigaliojusiu nuospren-
dþiu yra pripaþintas kaltu dël nusikaltimo arba ásigaliojusiu teismo nuo-
sprendþiu yra pripaþintas kaltu padaræs sunkø smurtiná nusikaltimà prieð 
asmená (Seimo rinkimø ástatymo 98 str. 3 d.). Kandidatams á Seimo na-
rius nurodþius, kad jie yra teismo pripaþinti kaltais, rinkimø plakatuose 
paþymima: „Teismo nuosprendþiu yra pripaþintas kaltu dël nusikaltimo”.  

Analogiðki reikalavimai numatyti ir Savivaldybiø tarybø ástatymo 88 
str. 

Lietuvoje, norint kandidatà ar jø sàraðà áregistruoti rinkimams, reikia 
áneðti rinkimø uþstatà. Rinkimø uþstatas paplitæs daugelyje ðaliø. Tai yra 
tam tikras saugiklis, kad asmenys rinkimø kampanija nesinaudotø tik 
savireklamos tikslais. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymo 41 
str. skelbiama, kad rinkimø uþstatas vienam kandidatui á Seimo narius 
áregistruoti vienmandatëje rinkimø apygardoje yra vienas vidutinis mëne-
sinis darbo uþmokestis (VMDU). Áregistruojant vienà naujà kandidatà 
vienmandatëje rinkimø apygardoje vietoj kandidato, kurio pareiðkiniai 
dokumentai buvo atðaukti arba jis juos atðaukë pats, uþstato dydis – vie-
nas VMDU. Rinkimø uþstatas vienam kandidatui á Seimo narius sàraðui 
áregistruoti daugiamandatëje rinkimø apygardoje yra dvideðimt VMDU. 
Pakeièiant vieno kandidato vietà sàraðe, áraðant á sàraðà naujà kandidatà, 
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uþstato dydis – vienas VMDU; sujungiant kandidatø sàraðus – po 0,3 
VMDU uþ kiekvienà sujungiamà sàraðà. 

Ástatyme nustatyta, kad per 40 dienø po galutiniø rinkimø rezultatø 
paskelbimo Vyriausioji rinkimø komisija gràþina rinkimø uþstatà já su-
mokëjusiai partijai arba asmeniui, kai:  

– iðkeltas kandidatas á Seimo narius arba asmuo, iðsikëlæs kandidatu á 
Seimo narius, iðrinktas Seimo nariu vienmandatëje rinkimø apy-
gardoje; 

– iðkeltø kandidatø sàraðas (jungtinis sàraðas) ágijo teisæ dalyvauti pa-
skirstant mandatus daugiamandatëje rinkimø apygardoje ir spau-
doje yra ataskaita, skelbtina pagal ðá ástatymà apie lëðø ðaltinius ir 
naudojimà rinkimø agitacijai.  

Negràþintini uþstatai pervedami á valstybës biudþetà. 
Savivaldybiø tarybø rinkimuose taikomi maþesni uþstatai – 1 VMDU 

vienam kandidatø sàraðui (Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 38 str.), 
o kandidatams á Lietuvos Respublikos Prezidentus – atitinkamai 20 
VMDU (vienam kandidatui). 

Rinkimø agitacinë kampanija – kitas parengiamojo periodo etapas. 
Jo metu rinkëjai susipaþásta su kandidatais ir jø prieðrinkiminëmis plat-
formomis, o visuomeninës organizacijos ir partijos vykdo prieðrinkiminæ 
agitacijà ir propagandà. Taip norima paveikti visuomenës nuomonæ ir 
rinkëjø elgesá konkreèiø kandidatø ir politiniø partijø naudai. Rinkimø 
kampanija reikalinga tam, kad rinkëjai nuspræstø, uþ kurià politinæ parti-
jà ar konkretø kandidatà jie balsuos per rinkimus. Daugumos kandidatø á 
Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybas, Seimà ar kandidatø á Lietuvos 
Respublikos Prezidentus rinkimø programos, agitacinë veikla, ávaizdþiai 
yra gana panaðûs, bet vieni laimi, o kiti ne. Turëdami daug panaðumø, 
kandidatai susilaukia skirtingo rinkëjø dëmesio. Taigi rinkimø kampanija 
visada yra veikla, nukreipta rinkëjo dëmesiui, simpatijoms ar pasitikëji-
mui uþkariauti. Tai vienintelis kelias laimëti rinkimus, neskaièiuojant 
nelegaliø ir neteisëtø rinkimø kovos priemoniø. Pastaruoju metu vis la-
biau populiarëja rinkimø kampanijos „profesionalizacijos” praktika. Pa-
gal Lietuvos rinkimø ástatymus kandidatai turi teisæ pasisakyti susirinki-
muose, naudotis masinës informacijos priemonëmis, jiems numatyta as-
mens nelieèiamybë ir pan. 

Uþregistravus kandidatus ir oficialiai paskelbus iðkeltus kandidatus ir 
partijø sàraðus, prasideda rinkimø agitacija. Rinkimø agitacijà reglamen-
tuojanèios teisës normos leidþia jà vykdyti ávairiomis formomis ir bûdais, 
iðskyrus tuos, kurie paþeidþia Konstitucijà ir ástatymus (Seimo rinkimø 
ástatymo 50 str. 2 d.). Per kiekvienus rinkimus tradicinës rinkimø agitaci-
jos formos (mitingai, susitikimai su rinkëjais ir pan.) pradeda uþleisti vie-
tà modernioms agitacijos formoms – visuomenës informavimo priemo-

 



Rinkimai ir referendumai   651

nëms, ypaè radijui ir televizijai, o pastaruoju metu ir labai paplitusiam 
elektroniniam þiniø pateikimo bûdui interneto tinklu. Svarbi ir periodi-
nëje spaudoje vykstanti rinkimø agitacija.  

Rinkimø agitacija draudþiama likus 30 valandø iki rinkimø pradþios ir 
rinkimø dienà, iðskyrus nuolatinæ vaizdinæ agitacijà tam skirtose vietose, 
jeigu ji iðkabinta likus ne maþiau kaip 48 valandoms iki rinkimø pradþios.  

Rinkimø agitacinës kampanijos finansavimà bei jos kontrolæ regla-
mentuoja Politiniø kampanijø finansavimo kontrolës ástatymas, priimtas 
1997 m. lapkrièio 11 d. bei rinkimø ástatymas. 

Rinkimø agitacija finansuojama ið partijos ar kandidato á Seimo ar sa-
vivaldybiø tarybà narius gautø lëðø. Jos kaupiamos specialioje rinkimø 
sàskaitoje. Specialios sàskaitos maksimalus leistinas dydis pagal Savival-
dybiø tarybø rinkimø ástatymo 52 str. 2 d. yra 100 VMDU kiekvienam 
kandidatø sàraðui ir 500 VMDU kandidatø sàraðus kelianèiai organizaci-
jai. Ði suma pagal Seimo rinkimø ástatymo 55 str. 1 d. yra 50 VMDU kan-
didatui vienmandatëje rinkimø apygardoje ir 1000 VMDU kandidatø 
sàraðui daugiamandatëje rinkimø apygardoje.  

Kontroliuoti rinkimø agitacijai skirtø lëðø naudojimà ápareigotos mo-
kesèiø inspekcijos ir Vyriausioji rinkimø komisija ástatymø numatyta 
tvarka.  

Balsavimas. Daugumai valstybës pilieèiø dalyvavimas rinkimuose ir 
balsavimas yra svarbus dalyvavimo politiniame gyvenime bûdas.  

Lietuvos rinkimø ástatymuose nustatyta, kad balsuoti rinkëjai gali 1) 
rinkimø apylinkëje, á kurios rinkëjø sàraðus jie yra áraðyti; 2) paðtu. Bal-
suoti paðtu galima paðto skyriuose jø darbo dienomis pradedant likus 5 
dienoms iki rinkimø (savivaldybiø tarybø rinkimuose – 7 dienoms) ir bai-
giant likus vienai dienai iki rinkimø arba dviem dienoms, priklausomai 
nuo to, kurios apygardos rinkëjø sàraðe rinkëjas yra áraðytas.  

Balsavimas apylinkës rinkimø komisijos nurodytoje patalpoje vyksta 
rinkimø dienà nuo 7 iki 20 valandos (Seimo rinkimø ástatymo 62 str., Sa-
vivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 59 str.). Renkant Lietuvos Respubli-
kos Prezidentà, ástatymas numato galimybæ balsuoti iki 21 valandos (Pre-
zidento rinkimø ástatymo 49 str.). Ástatymuose numatyti reikalavimai, 
kaip turi bûti árengta balsavimo patalpa, kada atidaroma balsavimo pa-
talpa rinkëjams (susirinkus 3/5 apylinkës komisijos nariø). Rinkëjas atei-
damas balsuoti privalo turëti asmens dokumentà, nes prieð balsavimà 
komisijos nariai nustato rinkëjo asmenybæ ir patikrina, ar jis yra átrauktas 
á tos apylinkës rinkëjø sàraðus. Jeigu rinkëjas neturi asmens dokumento 
arba neaiðku, ar jis áraðytas á rinkëjø sàraðus, ástatyme numatyta galimybë 
asmeniui balsuoti, kada du á tos apylinkës rinkëjø sàraðà áraðyti Lietuvos 
Respublikos pilieèiai paliudija, jog tai tikrai yra á rinkëjø sàraðà áraðytas 
pilietis. Pati balsavimo procedûra yra reglamentuota rinkimø ástatymø. 
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Lietuvoje rinkëjai uþpildo rinkimø biuletenius ir ádeda juos á rinkimø 
urnà. Balsuojant pagal maþoritarinæ rinkimø sistemà, pakanka paþymëti 
biuletenyje tà kandidato pavardæ, uþ kurià rinkëjas balsuoja „už”. Sudë-
tingesnë procedûra laukia balsuojant pagal proporcinio atstovavimo si-
stemà, kur reikia paþymëti ne tik partijos sàraðà, bet ir pasirinkti ið ðio 
sàraðo kelis kandidatus,  kuriems rinkëjas teikia pirmenybæ. Paprasèiau-
sia rinkimø procedûra bûna renkant Lietuvos Respublikos Prezidentà 
(maþoritarinë), o grynai proporcinë – renkant Lietuvos Respublikos savi-
valdybiø tarybas. Taèiau pakankamai sudëtinga yra procedûra balsuojant 
rinkimuose á Lietuvos Respublikos Seimà, kai taikoma miðri rinkimø si-
stema. Balsavimas tuo paèiu metu vyksta ir vienmandatëse, ir daugia-
mandatëje rinkimø apygardose. 

Ávairiose ðalyse kartais taikomi originalûs balsavimo bûdai: pvz., bal-
suojama ámetant biuletená (arba þetonà) á urnà, ant kurios priklijuotas 
tam tikro kandidato portretas. Kai kuriose ðalyse naudojamos balsavimo 
maðinos (JAV, Olandija, Indija). Balsavimo maðinø privalumas – greitas 
balsø skaièiavimas. Skaièiuoti balsus balsavimo maðinomis ypaè aktualu 
valstybëms, kur didelis gyventojø skaièius. 

Balsø skaièiavimas ir rinkimø rezultatø paskelbimas. Balsø skaièia-
vimui reglamentuoti Lietuvos rinkimø ástatymuose yra atskiri skirsniai. 
Juose gana smulkiai apraðoma visa skaièiavimo tvarka (Lietuvos Respub-
likos Seimo rinkimø ástatymo 10 skirsnis, Prezidento rinkimø ástatymo 9 
skirsnis, Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 10 skirsnis). Pirminëje sta-
dijoje balsai skaièiuojami apylinkiø rinkimø komisijoje. Komisijos darbà 
organizuoja ir jam vadovauja apylinkës rinkimø komisijos pirmininkas. 
Balsai skaièiuojami taip, kad ðià procedûrà, rinkëjø þymas rinkimø biule-
teniuose galëtø matyti visi balsø skaièiavimo metu dalyvaujantys asmenys 
ir ásitikintø, jog balsai skaièiuojami sàþiningai ir teisingai.  

Per Seimo rinkimus, suskaièiavus balsadëþëje rastus rinkimø biulete-
nius, pradedama skaièiuoti paðtu gautus rinkimø biuletenius. Suskaièiuo-
jami kandidatø pirmumo balsai. Baigus skaièiuoti, kiekvienoje rinkimø 
apylinkëje suraðomi du balsø skaièiavimo protokolai: vienmandatës ir 
daugiamandatës rinkimø apygardos. Protokolus pasiraðo apylinkës rin-
kimø komisijos pirmininkas ir nariai bei stebëtojai. Jø pastabos prideda-
mos prie protokolo. Po to paketai su visais biuleteniais ir protokolais pri-
statomi apygardos rinkimø komisijai ne vëliau kaip per 12 valandø nuo 
balsavimo pabaigos.  

Apygardos rinkimø komisija suskaièiuoja apylinkiø rinkimø komisijø 
pateiktus duomenis ir prie jø prideda tuos paðtu balsavusiø rinkëjø bal-
sus, kurie buvo suskaièiuoti apygardos rinkimø komisijoje. Kiekvienos 
apygardos rinkimø komisija suraðo apygardos balsø skaièiavimo protoko-
lus. 
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Apygardø rinkimø komisijos rinkimø dokumentus pristato Vyriausia-
jai rinkimø komisijai. 

Rinkimø rezultatus nustato Vyriausioji rinkimø komisija po to, kai ið-
nagrinëja visus skundus ir nustato visus rinkimø rezultatus visose apygar-
dose, taip pat ir rinkëjø, balsavusiø uþsienyje ir laivuose, balsus. 

Seimo rinkimø ástatyme numatyta, kad vienmandatëje rinkimø apy-
gardoje rinkimai laikomi ávykusiais, jei rinkimuose dalyvavo daugiau kaip 
40 proc. rinkëjø, áraðytø á tos rinkimø apygardos rinkëjø sàraðus. 

Vienmandatëje apygardoje iðrinktu laikomas kandidatas, uþ kurá bal-
savo daugiausia rinkimuose dalyvavusiø rinkëjø. Jeigu kandidatai gavo 
vienodai balsø, Seimo nariu tampa vyriausias pagal amþiø kandidatas.  

Jeigu vienmandatëje rinkimø apygardoje pagal iðankstinius rinkimø 
rezultatus balsø skirtumas tarp pirmàjà ir antràjà vietà uþëmusiø kandi-
datø yra maþesnis kaip 50, apygardos rinkimø komisija privalo priimti 
sprendimà perskaièiuoti visø vienmandatës apygardos apylinkiø biulete-
nius, jei iki pasiraðant balsø skaièiavimo protokolà to pareikalauja bent 
vienas komisijos narys, partijos ar kandidato atstovas. 

Daugiamandatëje rinkimø apygardoje pagal Seimo rinkimø ástatymà 
rinkimai laikomi ávykusiais, jeigu juose dalyvavo daugiau kaip 1/4 visø 
rinkëjø. 

Jau buvo minëta, kad partijos kandidatø sàraðas gali gauti Seimo na-
riø mandatø, jei áveikë rinkimø barjerà, t.y. jei uþ já balsavo ne maþiau 
kaip 5 proc. rinkimuose dalyvavusiø rinkëjø. Jungtinis kandidatø sàraðas 
gali gauti Seimo nariø mandatø, jeigu uþ já balsavo ne maþiau kaip 7 proc. 
rinkimuose dalyvavusiø rinkëjø. 

Rinkimø ástatymuose nustatyta, kad galutinius rinkimø rezultatus ne 
vëliau kaip per 7 dienas pasibaigus rinkimams skelbia Vyriausioji rinkimø 
komisija.  

Kad rinkimai, ypaè paskutinë jø stadija – balsavimas bei rezultatø pa-
skelbimas, vyktø ástatymø numatyta tvarka, yra vykdoma jø kontrolë.  

Lietuvoje þemesniosios rinkimø komisijos gali bûti apskundþiamos 
aukðtesniajai rinkimø komisijai (apylinkiø komisijos apskundþiamos apy-
gardø komisijoms, o pastarosios – Vyriausiajai rinkimø komisijai), ir tik 
Vyriausiosios rinkimø komisijos veiksmai gali bûti apskøsti Vyriausiajam 
administraciniam teismui. 

Uþ rinkimø teisës paþeidimus Lietuvos Respublikos ástatymuose nu-
matyta atsakomybë: Administracinës teisës proceso kodekso – ATPK bei 
Baudþiamojo kodekso – BK normose. Antai ATPK 2071 str. numatyta 
atsakomybë uþ rinkëjø sàraðø, pilieèiø, turinèiø teisæ dalyvauti referen-
dume, balsø skaièiavimo protokolø, rinkimø ar referendumo biuleteniø 
praradimà, 2072 str. – uþ rinkimø ar referendumo agitacijos tvarkos pa-
þeidimà, 2073 str. – uþ kliudymà rinkimø komisijos ar referendumo komi-
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sijos nariams eiti pareigas, 2074 str. – uþ rinkimø ar referendumo stebëto-
jø teisiø paþeidimà, 2075 str. – uþ neteisëtà rinkimø ar referendumo biule-
teniø iðdavimà. BK 4 skirsnyje „Nusikaltimai politinëms ir darbinëms 
pilieèiø teisëms” numatyta baudþiamoji atsakomybë uþ kliudymà rinkëjui 
pasinaudoti rinkimø teise (134 str.), uþ rinkimø dokumentø suklastojimà, 
balsavimo slaptumo paþeidimà, taip pat uþ rinkimø suklastotø dokumen-
tø panaudojimà (135 str.), uþ þinomai melagingà balsø skaièiavimà (1351 
str.), tyèiná poveiká kompiuterinei informacijai ar jos apdorojimui, jeigu 
tai turëjo poveiká rinkimø rezultatams (1352 str.), tyèiná rinkimø doku-
mentø sugadinimà, sunaikinimà, padegimà, taip pat uþ ðiø dokumentø 
pagrobimà (1353 str.), rinkimø netikrø biuleteniø pagaminimà (1354 str.). 
 
 
 
2 poskyris 
REFERENDUMAS – TIESIOGINËS DEMOKRATIJOS INSTITUTAS 
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2.1. Referendumo samprata. Referendumø klasifikavimas 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 str. 1 d. skelbiama: „Svarbiausi 
Valstybës ir Tautos gyvenimo klausimai sprendþiami referendumu”. Taip 
susiduriame su referendumu – konstituciniu tiesioginës demokratijos 
institutu Lietuvos teisinëje sistemoje.  

Referendumas (lotyniðkai „tai, kas turi bûti praneðta”) – tai svarbiau-
sias tiesioginës demokratijos institutas, pasireiðkiantis tiesioginiu rinkëjø 
balsavimu tam tikru valstybës ar visuomenës gyvenimo klausimu. Refe-
rendumo metu pilieèiø valia yra iðreiðkiama balsuojant uþ referendumui 
pateiktà klausimà. Tuo referendumo procedûra primena rinkimus. Ta-
èiau ðiø demokratiniø institutø tapatinti negalima. Referendumas ir rin-
kimai skiriasi rinkëjø valios iðreiðkimo objektu. Rinkimø metu pilieèiai 
balsuoja uþ kandidatus á tautos atstovus arba á kitas renkamas valstybës 
institucijas, o referendumo objektas yra konkretus referendumui teikia-
mas klausimas. Referendume ðiuo klausimu pilieèiai pasisako „taip” arba 
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„ne”. Skiriasi taip pat rinkimø ir referendumo rezultatø nustatymo pro-
cedûros ir tvarka. Jei rinkimø rezultatai gali bûti nustatomi ir pagal ma-
þoritarinæ, ir pagal proporcinæ rinkimø sistemà, tai referendumo rezulta-
tai gali bûti nustatomi tik remiantis maþoritarizmo principu. 

Referendumà tokiu bûdu galima apibrëþti kaip teisës normomis reg-
lamentuotà balsavimo procedûrà, kurios metu rinkimø teisæ turintys vals-
tybës pilieèiai, vadovaudamiesi savo patyrimu ir vertybinëmis nuostato-
mis, pareiðkia savo valià svarbiausiais tautos bei valstybës gyvenimo klau-
simais. Paþymëtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 
nagrinëdamas referendumo institutà, yra konstatavæs: „Pagal teisës teori-
jà ir konstitucines tradicijas referendumas suprantamas kaip pilieèiø vi-
suotinis balsavimas konstitucijos, ástatymo ar atskirø jo nuostatø priëmi-
mo, vidaus ir uþsienio politikos klausimais. Ðio demokratijos instituto 
esmæ nusako du pagrindiniai kriterijai: 1) tautos suvereniø galiø (supre-
ma potestas) tiesioginis apibûdinimas ir 2) tiesioginës demokratijos ágy-
vendinimo procese priimtø aktø teisinë reikðmë” (Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 1994 m. liepos 22 d. nutarimas „Dël 1994 m. birþe-
lio 15 d. ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos referendumo ástatymo pa-
keitimo ir papildymo” 1, 9, 12 ir 39 punktø nuostatø, kuriomis buvo pa-
keisti ar papildyti Referendumo ástatymo 1, 9, 12 ir 32 straipsniai, atiti-
kimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai”).  

Teisinëje literatûroje ðalia referendumo sutinkama ir kita sàvoka – 
plebiscitas (lot. plebiscitum – tautos sprendimas). Vieni autoriai laiko 
ðiuos demokratijos institutus sinonimais, kiti bando skirti pagal tikslus, 
kuriø siekiama balsuojant, bei teisines pasekmes. Antai Prancûzijoje ple-
biscitu laikoma balsavimas, kurio metu pilieèiai pritaria ar nepritaria 
valstybës vadovo vykdomai politikai; Vokietijoje ðiuo terminu vadinami 
visø rûðiø balsavimai, taip pat ir rinkimø metu.  

Kartais teigiama, kad plebiscitas – tai balsavimas ypaè svarbiais, lem-
tingais valstybei klausimais. Tai gyventojø apklausa siekiant iðspræsti 
konkreèios valstybës teritorijos likimà, tai teritoriniø ginèø sprendimo 
bûdas tarptautinëje praktikoje. Galima teigti, kad ir referendumas, ir 
plebiscitas ávardija tà patá konstituciná teisiná reiðkiná – tautos balsavimà 
svarbiausiais ðalies gyvenimo klausimais. 

Referendumas kaip tiesioginës demokratijos institutas turi senà ir tur-
tingà istorijà. Literatûroje nurodoma, kad pirmas referendumas ávyko 
1439 m. Ðveicarijoje, Berno kantone. Demokratiniø J. J. Rousseau idëjø 
apie tiesioginá tautos valdymà átakoje, XVIII a. prasidëjo ðiuolaikiniø 
referendumø istorija. 1778 m. keletas Amerikos valstijø referendumu 
patvirtino savo konstitucijas. Referendumai vyko Prancûzijoje, Italijoje, 
Danijoje, Norvegijoje ir daugelyje kitø pasaulio valstybiø. XIX a. pabai-
goje buvo toliau tobulinamos referendumo organizavimo procedûros, 
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áteisintas slapto balsavimo principas. Susiklosèiusios praktikos iðdavoje 
XIX a. pabaigoje, XX a. pradþioje daugelio valstybiø konstitucijose buvo 
átvirtinta galimybë referendumo bûdu spræsti ðalies vidaus ir kai kuriuos 
tarptautinius klausimus. Antai Ðveicarijos Konstitucijoje dar 1912 m. bu-
vo átvirtinta nuostata, pagal kurià referendumu turëjo bûti tvirtinamos 
tarptautinës sutartys, sudaromos ilgesniam nei 15 metø arba neterminuo-
tam laikotarpiui. Po Pirmojo pasaulinio karo referendumo institutas bu-
vo ávestas daugelio Europos valstybiø konstitucijose. Be tradiciniø klau-
simø, susijusiø su ástatymø nuostatø patvirtinimu, referendumo bûdu bu-
vo numatyta spræsti ir iðkilusius konfliktus tarp valstybës konstituciniø 
institucijø. 

Po Antrojo pasaulinio karo referendumø taikymo praktika dar labiau 
paplito. Referendumai tapo labai populiari pilieèiø valios reiðkimo for-
ma. Vien Europoje ðiuo laikotarpiu surengta gerokai per 100 referendu-
mø.  

Kiekvienoje valstybëje referendumas yra unikalus reiðkinys, atspin-
dintis konkreèios visuomenës ir valstybës ypatumus, jos aktualijas. Ðiuo 
aspektu referendumà galima laikyti tam tikru visuomeniniø vertybiø nu-
statymo bûdu9.  

Antai Prancûzijoje po Antrojo pasaulinio karo daug dëmesio ir politi-
nio rezonanso sulaukë referendumai dël 1958 m. Konstitucijos priëmimo, 
Konstitucijos keitimas dël prezidento rinkimø tvarkos 1962 m., karo Al-
þyre nutraukimo ir pan.  

Anglijoje pasaulio visuomenës dëmesá pritraukë 1975 m. referendu-
mas dël ðios ðalies ástojimo á Europos Ekonominæ bendrijà ir narystës 
joje. Ispanijoje 1986 m. vyko reikðmingas nacionalinis referendumas dël 
ðalies dalyvavimo NATO struktûrose. Plaèiai komentuojamas ir 1994 m. 
surengtas referendumas Norvegijoje dël ðios valstybës stojimo á Europos 
Sàjungà.  

Ið pateiktø pavyzdþiø matyti, kad referendumu XX a. pabaigoje ávai-
riose Europos ðalyse sprendþiami ne tik svarbûs valstybës vidaus, bet ir 
tarptautinës politikos klausimai. Referendumø metu pareikðta pilieèiø 
valia turëjo lemiamos átakos Europos integracijos procesams.  

Referendumo sàvoka gali bûti suprantama dviem prasmëm: 
1) tai konstitucinës teisës institutas (turi visus institutui bûdingus 

bruoþus – teisës normos, reguliuojanèios vienarûðius visuomeni-
nius santykius, normø realizavimo tvarka, atsakomybë uþ jø paþei-
dimà, teisiniø principø átvirtinimas);  

                                            
9 Þr.: Butler D., Ranney A. Referendums A Comparative Study of Practice and Theory. 

Washington, 1978. P. 19–25. 
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2) tai reglamentuota ástatymu balsavimo procedûra, kurios metu rin-
kimø teisæ turintys valstybës pilieèiai pareiðkia savo valià. 

Teisinëje literatûroje pateikiama ávairiø referendumø klasifikacijø. Ðis 
referendumø klasifikavimas priklauso nuo kriterijø, pagal kuriuos iðski-
riamos tam tikros referendumø rûðys.  

Ðtai Davidas Butleris siûlë referendumus klasifikuoti pagal referen-
dumo iniciatorius ir referendumu sprendþiamus uþdavinius: 

1. Valdþios rengiami referendumai. Valstybës valdþia daugiausia ásta-
tymø leidþia sutinkamai su valdanèiosios partijos ar partijø koalicijos sie-
kimais. Todël ji turi didþiausià galià nuspræsti, ar referendumas bus su-
rengtas. Taip pat ji ávardija ir jo dalykà, uþ kurá bus pasisakoma, bei rei-
kalingà surinkti „uþ” balsø skaièiø pasiûlymui laimëti; nuo valdþios pri-
klausys, ar gautas rezultatas bus ápareigojamasis valdþios atþvilgiu, ar tik-
tai patariamasis. Savo esme tokie referendumai yra fakultatyviniai. Klau-
simai, pateikiami ðios rûðies referendume, gali bûti patys ávairiausi – 
ekonominiai, kultûriniai ir panaðiai. Iniciatyvos teisë skelbti referendumà 
priklauso valstybës valdþiai.  

2. Konstituciðkai bûtini referendumai. Konstitucijose numatyta, kad 
tam tikra rûðis priemoniø, adaptuotø valdþios (daþniausiai, bet ne visada 
tai bûna) bûtø patvirtintos pilieèiø referendumu prieð joms ásigalint. Val-
dþia turi iðimtinæ teisæ nuspræsti, ar siûlyti kiekvienà pataisà, kaip jà ávar-
dyti, taèiau privalomas referendumas nulems, ar ji taps konstitucijos da-
limi, ar ne. 

3. Referendumai pagal pilieèiø peticijas arba reikalavimus. Eilinis 
rinkëjas yra ágaliotas paduoti peticijà, reikalaujanèià, kad tam tikras val-
dþios teisës aktas bûtø pateiktas referendumui. Jeigu uþ jø peticijà su-
rinktas reikiamas skaièius paraðø, tai referendumas dël tokio teisës akto 
turi bûti surengtas. Jeigu balsuotojø dauguma pasisakys prieð, tai ástaty-
mas neásigalioja, nepaisant valdþios institucijos noro. Tokiu referendumu 
yra ribojama atstovaujamoji valdþia.  

4. Referendumai pilieèiø iniciatyva. Eilinis balsuotojas yra ágaliotas 
paduoti peticijà, reikalaujanèià, kad tam tikra valdþios neiðspræsta pro-
blema bûtø pateikta svarstyti rinkëjams. Jeigu uþ jø peticijà surinktas rei-
kiamas skaièius paraðø, tai referendumas turi bûti surengtas; ir jeigu ásta-
tymo nustatyta rinkëjø dauguma balsuoja uþ, tai pilieèiø pasiûlymas tam-
pa ástatymu, nepaisant to, ar valdþiai tai patinka, ar ne. 

Daugumoje ðaliø vyksta tik pirmo tipo referendumai. Tø ðaliø institu-
cijos pasirenka pravesti referendumus tais klausimais, kurie naudingi 
politikams, ir organizuoja juos tada, kai tam bûna palanki politinë situa-
cija. Treèio ir ketvirto tipo referendumai plaèiai organizuojami tik Ðvei-
carijoje (ir kantono, ir konfederacijos lygiu) bei kai kuriose Amerikos 
valstijose. 
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Anot V. Èirkino10, galima referendumus skirti: 
1. Pagal tai, kokioje teritorijos dalyje referendumas vykdomas: 

a) nacionalinis (visos valstybës mastu) referendumas. Tai referen-
dumas, kuris vykdomas valstybës mastu, visoje valstybës teritori-
joje; 

b) vietos referendumas – tai referendumas, kuris vykdomas federa-
cijos subjekto, autonominio darinio, vieno ar keliø administraci-
niø–teritoriniø vienetø teritorijoje.  

2. Pagal bûtinumà vykdyti referendumà, norint priimti tam tikrà 
sprendimà: 

a) privalomas referendumas (imperatyvinis) – kai Konstitucijoje 
numatyta, jog sprendimas tam tikru klausimu gali bûti priima-
mas tik referendumu. Antai Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
148 str. átvirtinta, kad Konstitucijos 1 str. nuostata „Lietuvos 
valstybë yra nepriklausoma demokratinë respublika” gali bûti 
pakeista tik referendumu, jeigu uþ tai pasisakytø ne maþiau kaip 
3/4 Lietuvos pilieèiø, turinèiø rinkimø teisæ. Tik referendumu 
gali bûti keièiamos pirmo skirsnio „Lietuvos valstybë” bei ketu-
riolikto skirsnio „Konstitucijos keitimas” nuostatos; 

b) fakultatyvinis referendumas, organizuojamas Konstitucijoje ar 
ástatyme numatytø subjektø, turinèiø referendumo iniciatyvos 
teisæ, nuoþiûra.  

3. Pagal referendume keliamø klausimø pobûdá: 
a) konstitucinis referendumas – referendume balsuojama uþ naujos 

Konstitucijos projektà (1992 m. spalio 25 d. referendumas dël 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos priëmimo) arba galiojanèios 
Konstitucijos pataisà; 

b) paprastas referendumas – referendumas kitais, nekonstitucinio 
pobûdþio klausimais (pvz., referendumas Lietuvoje dël Prezi-
dento instituto); 

4. Pagal parlamento dalyvavimà: 
a) ikiparlamentinis referendumas – tai referendumas, vykdomas 

prieð priimant ástatymà parlamente; siekiant iðsiaiðkinti pilieèiø 
nuomonæ ðiuo klausimu; 

b) poparlamentinis referendumas – tai referendumas, vykdomas po 
ástatymo priëmimo parlamente, siekiant tokiu bûdu já patvir-    
tinti; 

c) neparlamentinis referendumas – toks referendumas, kada ásta-
tymas priimamas parlamentui nedalyvaujant arba já apeinant 

                                            
10 Čirkin V. E. Konstitucionnoje pravo zarubeþnych stran. Moskva, 1997. S. 231. 
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(taip ne kartà buvo daroma Prancûzijoje Charles de Gaule lai-
kais). 

5. Pagal sprendimo pobûdá: 
a) patvirtinantis referendumas – toks referendumas, kuriame rin-

këjai patvirtina parlamento sprendimà; 
b) atðaukiantis referendumas – referendumas, kurio sprendimu at-

ðaukiamas anksèiau parlamento priimtas ástatymas.  
6. Pagal juridinæ galià: 

a) sprendþiamasis referendumas – tokio referendumo priimti 
sprendimai nereikalauja papildomo patvirtinimo, ásigalioja ðalies 
teritorijoje ir paprastai gali bûti pakeisti tik referendumu (pvz., 
Lietuvos Respublikos referendumo ástatymo 34 str. nustatyta, 
kad: „referendumu priimto Lietuvos Respublikos ástatymo nuo-
statos ar kitas sprendimas gali bûti pakeistas arba panaikintas re-
ferendumu”); 

b) konsultacinis referendumas – balsavimu iðreiðkiama rinkëjø 
nuomonë, á kurià parlamentas gali atsiþvelgti arba neatsiþvelgti. 
Tokio referendumo rezultatai nëra privalomi valstybës instituci-
joms, nors paprastai á tokiu bûdu iðreikðtà rinkëjø nuomonæ jis 
linkæs atsiþvelgti. 

Galimos ir kitokios referendumø klasifikacijos. Teisinëje literatûroje 
dar iðskiriami ratifikaciniai, tarptautiniai–teisiniai, administraciniai refe-
rendumai. Ðios klasifikacijos neretai susipina, todël tas pats referendu-
mas, pvz., gali bûti ir nacionalinis, ir fakultatyvinis, ir paprastas, ir spren-
dþiamasis referendumas.  

Lietuvos teisës sistemoje átvirtinto referendumo institutui yra svarbu 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. liepos 22 d. nutari-
mu pasiûlytas referendumø klasifikavimas. Lietuvos Respublikos Konsti-
tucinio Teismo nutarime paþymëta, kad referendumai skirstomi á spren-
dþiamuosius, patariamuosius ir ratifikacinius.  

Sprendþiamieji referendumai, per kuriuos tauta visuotiniu balsavimu 
priima ástatymus, demokratiniø tradicijø ðalyse kaip politinis teisinis insti-
tutas sutinkami retai. Labiau paplitæ patariamieji referendumai, kuriems 
teikiami svarstyti svarbiausi ðalies gyvenimo klausimai, ir ratifikaciniai, 
kuriø metu tauta iðreiðkia pritarimà ar nepritarimà parlamento priimtam 
ástatymui. 
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2.2. Diskusija dël referendumø prasmës: argumentai uþ ir prieð 

 
Nagrinëdami referendumà kaip tiesioginës demokratijos institutà, tu-

rime aptarti ir pagrindinius argumentus, kuriuos pateikia referendumø 
ðalininkai bei prieðininkai.  

Referendumø ðalininkø teigimu, sprendimai, priimti referendumu, 
yra patys teisëèiausi ir tiksliausiai iðreiðkia Tautos valià. Argumentuoja-
ma tuo, kad þmogus gali arba pasitikëti, arba nepasitikëti ástatymø leidë-
jais, vyriausybëmis ir ministrais pirmininkais, taèiau jie neabejotinai la-
biausiai pasitiki savimi. Be to, sprendimai, kuriuos pilieèiai priima tiesio-
giai referendumu be tarpininkø, tiksliausiai iðreiðkia jø valià, yra teisingi.  

Antra vertus, visai kitoks rinkëjo poþiûris yra ir á ástatymà, kurá prii-
mant jis pats dalyvavo. Todël pilieèiai, netgi suvokdami, kad daugelá poli-
tiniø sprendimø turi parengti valstybës valdþios institucijos, o ne eiliniai 
pilieèiai, sutinka, kad svarbiausi, fundamentalûs sprendimai turi bûti bent 
jau ratifikuoti referendumais. Tai paaiðkina, kodël kai kuriose valstybëse, 
kur paprastus ástatymus rengia tik renkami atstovai, konstitucinës patai-
sos turi bûti patvirtintos referendumais. Paþymëtina, kad dël ðiø aplinky-
biø valstybës valdþiai kartais yra tikslingiau pravesti referendumà, netgi 
kai jo nereikalaujama. 

Referendumo ðalininkø teigimu, referendumas þymiai pranaðesnis uþ 
atstovaujamàjà demokratijà, nes jis remiasi laisvø individø valia. Demok-
ratinë valstybës valdþia susideda ið visos tautos (tauta pati renka savo 
atstovus). Bet kokia tarpinë organizacija tarp tautos ir valstybës valdþios 
referendumo, referendumø ðalininkø teigimu, griauna demokratijà ir 
iðkraipo tautos valià. Politinës partijos yra blogos, kadangi jos daþnai pa-
tenka partiniø bosø átakon ir tampa partinëmis maðinomis, kuriø tikslas – 
kontroliuoti kandidatø iðkëlimà ir laimëti rinkimus, tuo uþsitikrinant pas-
tovø savo interesø ágyvendinimà. Elitas, kuris po rinkimø uþima valdþià, 
taip pat yra blogas, nes daþnai bando uþsitikrinti sau valdþios monopolijà. 
Tarpiniø organizacijø sugriovimas tarp tautos ir parlamento – demokrati-
jos triumfas. Parlamento priimami ástatymai rinkëjus pasiekia per laik-
raðèius, televizijà, todël ðie ne visuomet gali susidaryti tikrà vaizdà apie 
ástatymà. Visiðkai kitaip yra priimant ástatymà referendumu. Balsai, para-
ðai yra renkami vieðai, rengiamo priimti ástatymo tekstas visiems priei-
namas, todël visuomenë yra geriausiai informuota apie priimamà spren-
dimà.  

Kalbëdami apie referendumà, nuolat minime, kad referendumu yra 
iðreiðkiama tautos valia. Taigi ði tautos valia yra ne kas kita, kaip pilieèiø 
valiø visuma – daugybë pliusø ir minusø, kuriuos sudëjus gaunamas arba 
teigiamas, arba neigiamas rezultatas. Kyla klausimas, ar visiems valstybës 
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klausimams spræsti referendumas tinka. Kai kuriø autoriø nuomone, tais 
atvejais, kai valstybës valdþios institucijos grieþtai laikosi Konstitucijos ir 
ástatymø, referendumo reikalingumas maþëja.  

Taèiau nereikëtø pamirðti ir kitos aplinkybës, kad daugumos valdymas 
ne visada teisingas. Vadinasi, referendumas – gana netobula procedûra, 
bet geresnio tautos valios iðraiðkos bûdo nëra.  

Bûtina apþvelgti ir kai kuriuos referendumø prieðininkø argumentus. 
Jie teigia, kad referendumams bûdingi tokie trûkumai: 

1. Renkamø valstybës valdþios institucijø átakos susilpnëjimas. 
Referendumo prieðininkai teigia, kad referendumais bandoma kont-

roliuoti egzistuojanèià politinæ sistemà, paneigti pripaþintø politinës val-
dþios autoritetø reikðmæ. Demokratiðkoje, laisvoje visuomenëje tautos 
sprendimas gali bûti prieðiðkas susitarimui tø, kurie yra iðrinkti vadovauti 
visuomenei. Tuo remiantis teigiama, kad vienintelis priimtinas variantas 
– tai valdþios „kontroliuojami” referendumai, nes tada jie negresia val-
dþios atstovø prestiþui. 

2. Eiliniø pilieèiø negebëjimas daryti protingø sprendimø. 
Ðiuolaikinëms vyriausybëms iðkyla nemaþa ávairiø problemø, jos yra 

kompleksinës, labai sudëtingos. Tik asmuo, nuolat besidomintis ðiomis 
problemomis, galintis ásigilinti á jø esmæ, gali suprasti tas problemas pa-
kankamai gerai ir teisingai balsuoti. Taèiau, referendumø prieðininkø 
teigimu, eiliniai þmonës paprastai tam neturi nei reikiamo pasirengimo, 
nei laiko. Vadinasi, iðrinkti tautos atstovai yra kvalifikuotesni ne todël, 
jog protingesni, o todël, kad jie visà savo darbo laikà skiria valstybës rei-
kalø sprendimui. 

3. Negalëjimas patikrinti pasitikëjimo valdþia intensyvumo.  
Iðrinkti atstovai gali ir privalo ávertinti ne tik tai, kiek rinkëjø pritaria 

ar prieðtarauja jø pasiûlymui, bet ir ar intensyviai juos palaiko. Pvz., 60 
proc. rinkëjø pritaria pasiûlymui, bet abejoja dël savo sprendimo teisin-
gumo, o 40 proc. visø dalyvavusiøjø pasisako „prieð”. Taèiau po kiek lai-
ko tie, kurie dabar pasisakë „uþ”, gali prisijungti prie rinkëjø, nesuabejo-
jusiø dël savo sprendimo. 

4. Susitarimo pranaðumas prieð priverstiná sprendimà. 
Viena ið referendumo prielaidø – bûtinumas priimti neatidëliotinà 

sprendimà tam tikru klausimu. Referendumo prieðininkai teigia, kad su-
sitarimas yra daug geriau, negu priverstinis sprendimas. Demokratiniu 
bûdu priimamø sprendimø tikslas yra ne pats balsavimo procesas, o po-
reikis nustatyti, kiek pilieèiø remia tam tikrà alternatyvà. Balsavimo tiks-
las – praneðti daugumos pilieèiø interesus. Taèiau idealus sprendimas 
gali bûti pasiektas tik þmoniø, kurie siekia tiesos, o ne triumfo prieð savo 
oponentus, diskusijose. Be to, tikrai demokratinës diskusijos negali bûti 
laikomos rungtynëmis. Tai bendradarbiavimo diskusijos. Visi dalyvaujan-
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tys diskusijose siekia kuo geresnio sprendimo, o pastarajam galëtø pritar-
ti ir oponentai, ir Tauta. Taigi diskusijos pranaðesnës uþ paprastà balsa-
vimà tuo, kad jø metu þmonës ágyja þiniø ir supratimo apie nagrinëjamà 
problemà, t.y. tai, ko jie neturëjo prasidëjus diskusijoms.  

Referendume niekada nekeliamas klausimas: kaip geriau iðspræsti ðià 
problemà? Ðie klausimai nagrinëjami diskutuojant. Diskusijø pranaðumas 
yra tas, kad jos yra abipusës. Ðalys pateikia savo argumentus ir siekia 
kompromiso. Referendume kompromiso negali bûti. Balsuojantieji pri-
valo pareikðti savo nuomonæ – „uþ” ar „prieð” referendume pateiktà pa-
siûlymà. 

Atstovø diskusijos, nors ir netobulos, taèiau turi pranaðumø prieð re-
ferendumà, nes parlamente ar kitoje atstovaujamojoje institucijoje, nes-
varbu, kaip ji vadinasi, skirtingø paþiûrø atstovai ne iðkarto balsuoja „uþ” 
ar „prieð”, o analizuoja, svarsto, siûlo papildymus, redaguoja ir pan. Re-
ferendumo atveju interesai ne derinami, o suprieðinami. Laimi tie intere-
sai ir tos vertybës, uþ kurias balsavo daugiau pilieèiø. 

5. Pavojus maþumø interesams. 
Bûsime neteisûs manydami, kad referendumu derinami daugumos ir 

maþumos interesai. Jei referendume bus sprendþiamas asmenø ir jø gru-
piø teisiø, laisviø ar koks nors kitas diskriminacinis klausimas, visada lai-
mës dauguma. Maþuma, kurios likimas sprendþiamas, dalyvaudama refe-
rendume ir gindama savo teises, neiðvengiamai pralaimës. Kas kita, kaip 
teigia referendumo prieðininkai, kai maþumos atstovai parlamente gali 
dalyvauti svarstant jø problemas ir daryti átakà pasiûlymo priëmimui.  

6. Atstovaujamosios valdþios susilpnëjimas. 
Referendumas – tai tam tikra atstovaujamøjø valstybës valdþios insti-

tucijø kontrolë. Bet kuriuo atveju tai bus rimtas atstovaujamosios val-
dþios silpninimas. Kai ástatymø leidëjai ignoruoja Tautos valià, referen-
dumas gali uþkirsti kelià neteisëtumui ir Tauta, pareiðkusi norà toká refe-
rendumà organizuoti, priims teisingà ir teisëtà sprendimà nepriklausomai 
nuo ástatymø leidëjø valios. Dauguma referendumo ðalininkø supranta 
referendumà kaip pagalbinæ priemonæ prie atstovaujamosios demokrati-
jos. Kol vyriausybë ir parlamentas daro tai, ko reikia ðalies pilieèiams, 
referendumas nëra reikalingas11. 

Galime daryti iðvadà, kad referendumas, kaip tiesioginës demokrati-
jos institutas, yra garantija, kad atstovaujamoji demokratija neiðsigims ir 
netaps kitomis valstybinio valdymo formomis. Referendumas iðreiðkia 
balsuotojø valià tiksliau, negu jø iðrinktø atstovø susirinkimai, taèiau pa-

                                            
11 Butler D., Ranney A. Referendums A Comparative Study of Practice and Theory. 

1978. P. 27. 
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rlamento privalumas tas, kad sprendimai priimami diskusijose, ko nëra 
referendumo atveju. 

Pateikta nuomoniø analizë leidþia teigti, kad nereikia absoliutinti ar 
pervertinti referendumo vaidmens politiniame gyvenime. Ðis ið esmës 
demokratinis institutas gali bûti naudojamas ne tik Tautos, bet ir atskirø 
politiniø jëgø interesams spræsti.  

Galima teigti, kad referendumas kiekvienoje demokratinëje valstybë-
je bus politiðkai ir ideologiðkai efektyvus, jeigu jo organizavimo tikslai 
bus suprantami daugumai pilieèiø, jei referendumui teikiami klausimai 
bus humaniðki, jei pilieèiai nebus dezinformuojami pseudodemokrati-
niais ðûkiais ir klaidingomis socialinëmis vertybëmis, jei bus uþtikrintas 
vieðumas organizuojant ir pravedant referendumà.  
 
 
2.3. Referendumø teisinis reguliavimas Lietuvoje 

 
Demokratiniø valstybiø, pirmiausia Prancûzijos ir Ðveicarijos, átakoje 

formavosi tarpukario Lietuvos konstitucinë doktrina, taip pat ir referen-
dumo klausimu. 

Lietuvos Respublikoje referendumo institutas pirmà kartà buvo átvir-
tintas 1922 m. Konstitucijoje, vëliau jo rengimo galimybë buvo numatyta 
ir 1928 m. Konstitucijoje. Tiesa, ðiose Konstitucijose pats referendumo 
terminas nebuvo minimas, o vartotos sàvokos „Tautos visuotinis balsavi-
mas” (1922 m. Konstitucija) ar „Tautos atsiklausimas” (1928 m. Konsti-
tucija), kurios ið esmës reiðkë referendumà.  

1922 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje buvo numatyta galimybë 
vykdyti referendumà dël Konstitucijos pakeitimo ar papildymo. Jos 103 
str. átvirtinta, kad iðkeltàjá klausimà dël Konstitucijos pakeitimo arba pa-
pildymo priima Seimas 3/5 visø atstovø balsø dauguma12. Priimtas pakei-
timas atiduodamas spræsti tautai visuotiniu balsavimu, jeigu per 3 mëne-
sius nuo jo paskelbimo dienos pareikalaus Respublikos Prezidentas arba 
1/4 visø atstovø, arba 50 tûkstanèiø pilieèiø, turinèiø teisæ rinkti Seimà. 
Seimo priimtas Konstitucijos pakeitimas ar papildymas laikomas tautos 
atmestu, jei balsavime dalyvavo ne maþiau kaip pusë visø turinèiø teisæ 
balsuoti ir prieð pakeitimà ar papildymà pasisakë ne maþiau kaip pusë 
dalyvavusiø pilieèiø. Konstitucijos pakeitimo ar papildymo klausimà galë-
jo iðkelti 50 tûkstanèiø pilieèiø.  

1928 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje13 dar labiau iðplësta tau-
tos balsavimu priimamø sprendimø galimybë. Konstitucijos 4 ir 106 str. 

                                            
12 Valstybës þinios. 1922-08-06. Nr. 100–799. 
13Valstybës þinios. 1928-05-25. Nr. 275–1778. 
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numatyti privalomojo referendumo atvejai. Pagal Konstitucijos 4 str. 
valstybës teritorijos ribø keitimas maþinant valstybës teritorijà spren-
dþiamas atsiklausus tautos. Tokia pat tvarka pagal Konstitucijos 106 str. 
ne vëliau kaip per 10 metø nuo priëmimo turëjo bûti tikrinama ir pati 
Konstitucija.  

Ðioje Konstitucijoje taip pat buvo numatyta, kad balsuojant ir Seimo 
priimtas, ir atmestas Konstitucijos papildymas arba pakeitimas atiduo-
damas spræsti tautai, jeigu per 3 mënesius to pareikalaus Respublikos 
Prezidentas arba 50 tûkstanèiø pilieèiø, turinèiø teisæ rinkti Seimà. Kons-
titucijos 105 str. buvo nustatyta, kad Vyriausybës arba 50 tûkstanèiø pi-
lieèiø iniciatyva gali bûti atiduota tautai spræsti referendumu dël Seimo 
priimto arba atmesto ástatymo. Ðioje Konstitucijoje privalomosios inicia-
tyvos teisë suteikta ne tik 50 tûkstanèiø pilieèiø, bet ir Vyriausybei bei 
Respublikos Prezidentui.  

1938 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje referendumo galimybë 
nebuvo numatyta.  

Konstitucinis referendumo átvirtinimas, nors realiai në vienas refe-
rendumas nebuvo organizuotas, reiðkë ðio instituto reikðmës pripaþinimà. 

Tolesnë referendumo istorija Lietuvoje siejama su Lietuvos þmoniø 
siekiais atkurti prarastà valstybingumà pasinaudojant ir sovietine teise. 
Ðiø procesø átakoje 1989 m. lapkrièio 3 d. buvo priimtas Referendumo 
ástatymas. 

Atkûrus nepriklausomybæ 1990 m. kovo 11 d. buvo priimtas Laikina-
sis Pagrindinis Ástatymas, kuriuo buvo átvirtinti tiesioginës demokratijos 
institutai. Jo 2 str. buvo skelbiama, kad savo suverenià galià liaudis laisvai 
iðreiðkia ne tik rinkdama deputatus arba per deputatø balsavimà, bet ir 
tiesiogiai per ástatymø sumanymo iniciatyvà, pilieèiø balsavimà konstitu-
ciniais klausimais bei demokratiðkà referendumà.  

Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 131 str. buvo numatyta, jog Laikinasis 
Pagrindinis Ástatymas gali bûti keièiamas Lietuvos Respublikos Aukð-
èiausiosios Tarybos sprendimu, priimtu ne maþiau kaip dviejø treèdaliø 
bendro Aukðèiausiosios Tarybos deputatø skaièiaus dauguma arba refe-
rendumu. 

1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos pilieèiø referendume pri-
imtos Konstitucijos 9 str. 1 d. nustatyta, kad svarbiausi valstybës bei tau-
tos gyvenimo klausimai sprendþiami referendumu. Ðio straipsnio 4 d. 
teigiama, kad referendumo skelbimo ir vykdymo tvarkà nustato ástaty-
mas. 

Kaip minëta, Lietuvos Respublikoje dabar galioja dar 1989 m. lapkri-
èio 3 d. priimtas Referendumo ástatymas; vëliau jis buvo keièiamas bei 
papildomas. 2000 m. gruodþio 20 d. galiojanèiø ástatymø, priimtø iki 1990 
m. kovo 11 d., galiojimo laikino pratæsimo ástatymo 1 str. pakeitimo ásta-
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tymu referendumo ástatymo galiojimas pratæstas iki 2002 m. sausio 1 die-
nos. 
 
 
2.4. Referendumo organizavimo ir vykdymo tvarka 

 
Ðiuo metu galiojanèiu Referendumo ástatymu nustatyta, jog pagal Lie-

tuvos Respublikos Konstitucijà svarbiausi valstybës bei Tautos gyvenimo 
klausimai sprendþiami, taip pat Lietuvos Respublikos ástatymø nuostatos 
gali bûti priimamos referendumu. Tik referendumu gali bûti keièiamos 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos valstybë” bei 
XIV skirsnio „Konstitucijos keitimas” nuostatos. Konstitucijos 1 str. nuo-
stata „Lietuvos valstybë yra nepriklausoma demokratinë respublika” gali 
bûti pakeista tik referendumu, jeigu uþ tai pasisakytø ne maþiau kaip 3/4 
Lietuvos pilieèiø, turinèiø rinkimø teisæ. Referendumà skelbia Seimas.  

Dalyvavimas referendume yra laisvas ir grindþiamas demokratiniais 
rinkimø teisës principais – visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimø teise, 
slaptu balsavimu. Teisæ dalyvauti referendume turi visi Lietuvos pilieèiai, 
kuriems yra sukakæ 18 metø, iðskyrus asmenis, teismo pripaþintus ne-
veiksniais. Jokia kita prieþastis negali bûti pagrindas pilieèio teisëms dël 
dalyvavimo referendume suvarþyti.  

Pilieèiams bei politinëms partijoms, politinëms ir visuomeninëms or-
ganizacijoms ástatymu suteikiama teisë nekliudomai agituoti visais refe-
rendumo klausimais. 

Ðiai teisei ágyvendinti pilieèiams, politinëms partijoms, kitoms politi-
nëms ir visuomeninëms organizacijoms suteikiamos patalpos susirinki-
mams ir mitingams, garantuojamos galimybës naudotis masinës informa-
cijos priemonëmis Vyriausiosios rinkimø komisijos nustatyta tvarka. Agi-
tacijai politinës partijos, kitos politinës ir visuomeninës organizacijos, 
pilieèiai gali skirti savo lëðø.  

Ástatymo nustatyta, kad referendumo agitacija draudþiama likus ma-
þiau nei 24 valandoms iki referendumo pradþios ir referendumo dienà.  

Svarbus referendumo organizavimo principas yra vieðumas. Ástatymu 
átvirtinta, kad referendumo komisijos referendumà rengia ir vykdo vieðai. 
Apie visus referendumo organizavimo renginius (susirinkimus, posë-
dþius) turi bûti vieðai praneðama paprastai ne vëliau kaip likus dviem 
dienoms iki renginiø pradþios.  

Ástatymo nustatyta, kad pati valstybë apmoka referendumo rengimo ir 
vykdymo iðlaidas. Tai yra svarbi garantija uþkertant kelià ávairioms finan-
sinëms grupëms daryti átakà referendumø organizavimui ir rezultatams. 
Uþ kliudymà Lietuvos pilieèiui ágyvendinti savo teisæ dalyvauti referen-
dume ástatymuose numatyta atsakomybë.  
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Svarbi referendumo teisinio reguliavimo stadija yra referendumo ini-
ciatyvos teisës realizavimas. Ávairiose pasaulio ðalyse ágaliojimus skelbti 
referendumà daþniausiai turi valstybës (ar vyriausybës) vadovas arba pa-
rlamentas, kartais – abi ðios institucijos. Ðios institucijos referendumà 
gali skelbti savo arba kitø subjektø iniciatyva. Referendumà gali inicijuoti 
vyriausybë, parlamento deputatø grupës (kartais jas gali sudaryti ir ma-
þuma parlamento nariø), regioninës valdþios institucijos ar rinkëjø gru-
pës. 

Pagal Lietuvos Respublikos referendumo ástatymo 8 str. referendumo 
paskelbimo iniciatyvos teisë priklauso Seimui – jis jà gali ágyvendinti dau-
giau nei 1/3 nariø balsø siûlymu – ir pilieèiams, kurie ðià teisæ, sutinkamai 
su ástatymu, ágyvendina ne maþiau kaip 300 000 rinkimø teisæ turinèiø 
Lietuvos Respublikos pilieèiø reikalavimu. 

Reikalavimas dël referendumo paskelbimo adresuojamas Lietuvos 
Respublikos Seimui. Jame turi bûti nurodyta siûlomos priimti ástatymo 
nuostatos ar svarbiausias Valstybës bei Tautos gyvenimo klausimas, kuris 
pateikiamas spræsti referendumui. Kiekvienà toká reikalavimà-pareiðkimà 
gali pasiraðyti neribotas pilieèiø skaièius. Pilieèiø paraðai renkami pilieèiø 
paraðø rinkimo lape, kurá iðduoda Vyriausioji rinkimø komisija.  

Lietuvos Respublikos Seimo nariø, teikianèiø pasiûlymà dël referen-
dumo paskelbimo, paraðø autentiðkumà patvirtina Lietuvos Respublikos 
Seimo valdyba. Lietuvos Respublikos Seimo nariø pasiûlymas áteikiamas 
Lietuvos Respublikos Seimui.  

Ástatymo nustatyta, kad pilieèiø iniciatyvos teisei paskelbti referen-
dumà dël konkretaus klausimo ágyvendinimo nustatomas trijø mënesiø 
terminas. Ðis terminas skaièiuojamas nuo Lietuvos Respublikos pilieèiø 
iniciatyvinës grupës, sudarytos ið ne maþiau kaip deðimties rinkimø teisæ 
turinèiø asmenø, áregistravimo Vyriausiojoje rinkimø komisijoje. Kartu 
turi bûti suraðytas áregistravimo aktas. Vienas ðio akto nuoraðø ne vëliau 
kaip kità dienà po áregistravimo siunèiamas Lietuvos Respublikos Seimo 
Pirmininkui.  

Iniciatyvinë grupë, remdamasi registracijos akto nuoraðu, turi teisæ 
daryti praneðimus spaudoje ir organizuoti pilieèiø paraðø rinkimà. 

Per nustatytà trijø mënesiø terminà surinkus 300 000 Lietuvos pilieèiø 
paraðø dël reikalavimo paskelbti referendumà, iniciatyvinë grupë suraðo 
baigiamàjá aktà, kuris kartu su pilieèiø pasiraðytais reikalavimais áteikia-
mas Vyriausiajai rinkimø komisijai. Jei per tris mënesius nesurenkamas 
reikalingas skaièius paraðø, tolesnis paraðø rinkimas nutraukiamas; vël 
reikðti iniciatyvà dël referendumo paskelbimo tuo paèiu klausimu galima 
ne anksèiau kaip po vieneriø metø. 

Vyriausioji rinkimø komisija dël referendumo paskelbimo gautus do-
kumentus privalo patikrinti per 15 dienø ir, jei surinkti dokumentai ati-
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tinka ástatymo reikalavimus, su savo iðvada ir iniciatyvinës grupës baigia-
muoju aktu perduoda juos Seimui. Esant neesminiø trûkumø dokumen-
tuose ar trûkstant iki 0,5 proc. paraðø, apie tai praneðama iniciatyvinei 
grupei ir nustatomas penkiolikos dienø terminas trûkumams paðalinti. Jei 
tos sàlygos ávykdomos, reikalavimas dël referendumo paskelbimo nagri-
nëjamas toliau bendra tvarka. Tuo atveju, jei Vyriausioji rinkimø komisi-
ja atmeta reikalavimà paskelbti referendumà, tai turi bûti praneðama 
iniciatyvinei grupei bei Seimui. Pagrindas reikalavimui dël referendumo 
paskelbimo atmesti gali bûti: paþeistas ástatymo numatytas trijø mënesiø 
terminas; nesurinkta 300 000 paraðø; pateiktuose dokumentuose nustaty-
ta ástatymo paþeidimø, pvz., paraðø klastojimas ar savanoriðkumo princi-
po paþeidimas renkant paraðus. Vyriausiosios rinkimø komisijos spren-
dimà atmesti reikalavimà referendumui paskelbti iniciatyvinë grupë turi 
teisæ apskøsti per vienà mënesá Lietuvos vyriausiajam administraciniam 
teismui. 

Lietuvos Respublikos Seimas Seimo statuto ir Referendumo ástatymo 
12 str. nustatyta tvarka priima nutarimà dël referendumo paskelbimo.  

Lietuvos Respublikos Seimo nutarime referendumui paskelbti nuro-
doma referendumo vykdymo data, referendumui teikiamos ástatymo 
nuostatos ar konkretus Valstybës bei Tautos gyvenimo klausimas. Refe-
rendumo vykdymo data skiriama ne vëliau kaip po 3 mënesiø nuo nuta-
rimo priëmimo dienos. 

Referendumus Lietuvos Respublikoje organizuoja ir vykdo Referen-
dumo ástatymo 14 str. 1 d. numatytos komisijos: 1) Vyriausioji rinkimø 
komisija; 2) rajonø, miestø referendumø komisijos; 3) apylinkiø referen-
dumø komisijos.  

Paþymëtina, kad minëtø komisijø sudarymo tvarka reglamentuojama 
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymo 12, 15 ir 17 str.  

Ðiø komisijø darbas organizuojamas Referendumo ástatymo 23 str. 
nustatyta tvarka. Pagal ástatymà referendumo komisijø posëdþiai yra tei-
sëti, jeigu juose dalyvauja ne maþiau kaip 3/5 komisijos nariø; sprendimai 
priimami atviru balsavimu posëdyje dalyvaujanèiø nariø balsø dauguma; 
jei balsai pasidalija po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Nesutin-
kantys su sprendimu komisijos nariai turi teisæ raðtu pareikðti atskiràjà 
nuomonæ, kuri pridedama prie protokolo. Visø referendumo komisijø 
visi posëdþiai yra vieði. Referendumo komisijø pirmininkams ir nariams 
draudþiama bet kokia forma vykdyti referendumo agitacijà ar kitaip ban-
dyti paveikti pilieèiø valià; uþ ðio reikalavimo paþeidimà ástatymas numa-
to atleidimo ið komisijos sankcijà.  

Ástatyme numatyta politinës partijos, politinës ar visuomeninës orga-
nizacijos ágaliotiniø teisë apskøsti referendumø komisijø sprendimus, 
priimtus iki balsavimo pabaigos. Pagal ástatymo 23–1 str. gali bûti skun-
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dþiama tokia tvarka: 
1) apylinkiø referendumo komisijø – miestø, rajonø komisijai; 
2) miestø, rajonø komisijø – Vyriausiajai rinkimø komisijai; 
3) Vyriausiosios rinkimø komisijos – Lietuvos vyriausiajam administ-

raciniam teismui. 
To paties straipsnio 2 d. numatyta galimybë skøsti apylinkës referen-

dumo komisijos sprendimus, kurie gali bûti susijæ su rinkëjø sàraðe pada-
rytomis klaidomis, o dël pastarøjø rinkëjai negali iðreikðti savo valios. 
Apylinkës referendumo komisijos sprendimà galima apskøsti atitinkamos 
apygardos administraciniam teismui. Teismas gautus skundus privalo 
iðnagrinëti ne vëliau kaip per 48 valandas nuo skundo padavimo.  

Referendumo ástatyme numatyti reikalavimai, kurie privalomi, jeigu 
vienu metu vyksta keli referendumai (pvz., 1996 m. lapkrièio 20 d. refe-
rendumai). Pagal ástatymo 24 str. nustatyta tvarka sudarytos komisijos yra 
bendros visiems vienu metu organizuojamiems referendumams. 

Svarbus referendumo parengtinës veiklos etapas – referendumo do-
kumentø pavyzdþiø nustatymas. Ástatymo 26–1 str. nustatyta, kad balsa-
vimo paþymëjimø, balsavimo biuleteniø, vidiniø ir iðoriniø vokø balsavi-
mui paðtu, kitø referendume naudojamø oficialiø vokø, paketø, doku-
mentø, antspaudø pavyzdþius bei formas, taip pat jø uþpildymo pavyz-
dþius nustato Vyriausioji rinkimø komisija.  

Balsavimo paþymëjimas yra apylinkës referendumo komisijos iðduotas 
dokumentas. Jame nurodoma, kurios referendumo apylinkës sàraðe ára-
ðytas Lietuvos Respublikos pilietis. Balsavimo paþymëjime turi bûti nu-
rodyta miesto, rajono referendumo apylinkës numeris, pilieèio vardas, 
pavardë, gimimo data, apylinkës, á kurios sàraðus átrauktas pilietis, adre-
sas. Balsavimo paþymëjimø áteikimà pilieèiams organizuoja apylinkës 
referendumo komisija.  

Klausimai, teikiami spræsti referendumui, áraðomi á referendumo biu-
letená. Ðie klausimai gali bûti formuluojami ávairiai. Labiausiai paplitæ du 
referendumø formulës tipai. 

Pirmuoju atveju balsuojanèiam asmeniui pateikiamas klausimas, á ku-
rá ðis turi atsakyti „taip” arba „ne”, t.y. balsuojanèiojo klausiama, ar jis 
sutinka su tam tikru teiginiu, ástatymo projekto tekstu ir pan. Abu atsa-
kymai („taip” ir „ne”) iðspausdinti balsavimo biuletenyje ir balsuojantysis 
privalo vienà ið jø paþymëti (kitaip biuletenis laikomas negaliojanèiu).  

Antruoju atveju balsuojanèiajam pateikiami keli tam tikro klausimo 
sprendimo variantai. Pilietis turi pasirinkti vienà ið jø. Esama atvejø, kai 
pilietis teigiamai gali atsakyti á kelis pateiktus variantus. Priimtu bus lai-
komas tas, kuris surinks daugiausia teigiamø atsakymø. Tokios referen-
dumo formulës taikymà numato Ðveicarijos Konstitucija. 

Antrojo formulës tipo nereikia painioti su atveju, kai referendumui 
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spræsti pateikiama keletas klausimø. Tuomet kiekvienu ið jø balsuojanty-
sis turi pateikti atskirà sprendimà. Norint iðvengti tokios painiavos, kiek-
vienam klausimui parengiamas atskiras tam tikros spalvos biuletenis arba 
klausimai atskiriami kitokiu bûdu.  

Lietuvoje taikoma pirmoji referendumo formulë. Lietuvos Respubli-
kos referendumo ástatymo 26–2 str. nustatyta: „balsavimo biuletenyje 
áraðomas kreipimosi á pilietá tekstas ir atsakymo variantai: „Taip” ir „Ne”. 
Jeigu referendumui pateikta keletas ástatymo nuostatø, dël kiekvienos 
nuostatos balsuojama atskirai vienu biuleteniu”. Lietuvoje balsavimo 
biuletenio formà bei jo uþpildymo pavyzdá nustato Vyriausioji rinkimø 
komisija. Taip pat Lietuvos Respublikos referendumo ástatyme numaty-
ta: jei vienu metu vykdomi keli referendumai, kiekvieno jø balsavimo 
biuleteniai turi bûti skirtingos spalvos. 

Paprastai ávairiø ðaliø ástatymai reikalauja, kad referendumui teikiami 
klausimai turëtø aiðkø turiná ir leistø balsuojanèiajam pateikti viena-
reikðmá atsakymà. Taèiau pati sàvoka „aiškus turinys” neapibrëþta.  

Pagal Lietuvos Respublikos referendumo ástatymà balsavimas vyksta 
Seimo nutarime numatytà dienà nuo 7 iki 21 valandos; pilietis balsuoja 
(taip pat paðtu gautas jo balsas galioja) tik toje referendumo apylinkëje, á 
kurios sàraðus jis yra átrauktas.  

Ástatymu tiksliai reglamentuojama balsavimo pradþia. Pagal ástatymo 
28–1 str. referendumo dienà balsavimo patalpa atidaroma, kai yra susi-
rinkæ ne maþiau kaip 3/5 apylinkës referendumo komisijos nariø. Tada 
referendumo komisijos pirmininkas su komisijos nariais patikrina balsa-
dëþæ, ar ji yra tuðèia, ir jà uþantspauduoja. Ásitikinæs, kad balsavimo pa-
talpa árengta nepaþeidus nustatytø reikalavimø, apylinkës referendumo 
komisijos pirmininkas áraðo visà apylinkës gautø biuleteniø skaièiø á balsø 
skaièiavimo protokolà, iðdalija referendumo biuletenius ir sàraðus komi-
sijos nariams, áraðo kiekvienam komisijos nariui iðdalytø referendumo 
biuleteniø skaièiø á referendumo apylinkës balsø skaièiavimo protokolà ir 
atidaro balsavimo patalpà tuo skelbdamas referendumo pradþià. Ðios 
procedûros reglamento laikymasis turëtø uþtikrinti referendumo rezulta-
tø teisëtumà.  

Dalyvaujantysis referendume paþymi vienà ið biuletenyje áraðytø atsa-
kymø: „Taip” arba „Ne”.  

Jei vienu metu vykdomi du ar keli referendumai, referendumo dalyvis 
gauna ir uþpildo kiekvienam jø atskirus biuletenius. Uþpildytà referen-
dumo biuletená pilietis pats ámeta á balsadëþæ.  

Pilietis, dël fiziniø trûkumø negalás pats uþpildyti referendumo biule-
tenio, ámesti jo á balsadëþæ, gali nurodyti kità asmená, kuris vietoj jo uþ-
pildytø referendumo biuletená balsavimo kabinoje ir ámestø já á balsadëþæ. 
Referendumo komisijos pirmininkui ar nariams bei referendumo stebë-
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tojams atlikti ðiuos veiksmus uþ pilietá draudþiama. 
Pilieèiai, kurie referendumo dienà negali atvykti á savo balsavimo apy-

linkæ, balsuoja paðtu. Tai padaryti galima paðto skyriuose jø darbo valan-
domis, pradedant 5 dienø ir baigiant likus 1 dienai iki referendumo, jei 
pilietis áraðytas á to miesto ar rajono referendumo apylinkës sàraðus, o jei 
ne, – baigiant likus 2 dienoms iki referendumo.  

Balsavimo tvarka Lietuvos Respublikos diplomatinëse atstovybëse, 
laivuose, gydymo, socialinës rûpybos ir globos ástaigose, kariniuose dali-
niuose ir bausmës atlikimo vietose nustatyta Lietuvos Respublikos Seimo 
rinkimø ástatymo.  

Pasibaigus referendumui ir uþdarius balsavimo patalpà, pradedama 
skaièiuoti balsus. Vokai su pilieèiø, balsavusiø paðtu, biuleteniais apylin-
kiø komisijoms áteikiami referendumo dienà ne vëliau kaip likus 2 valan-
doms iki jo pabaigos.  

Balsø skaièiavimo darbà komisijoje organizuoja ir jam vadovauja apy-
linkës referendumo komisijos pirmininkas. Prieð skaièiuojant balsus, turi 
bûti patikrinta referendumo balsadëþë: ar nepaþeisti antspaudai, ar nëra 
kitø poþymiø, rodanèiø, kad ji buvo atidaryta. Balsadëþë tikrinama daly-
vaujant ne maþiau kaip 3/5 visø komisijos nariø. Jeigu nustatoma, kad ji 
buvo paþeista, apie tai suraðomas aktas, ir balsai neskaièiuojami. 

Ásitikinus, kad balsadëþë nebuvo paþeista, ji atidaroma ir, stebint ne 
maþiau kaip 3/5 komisijos nariø ir stebëtojams, Vyriausiosios rinkimø 
komisijos nustatyta tvarka skaièiuojami balsai. Balsø skaièiavimo rezulta-
tai áraðomi á balsø skaièiavimo protokolà. Pagal apylinkiø balsø skaièia-
vimo protokolus miesto, rajono referendumo komisija nustato referen-
dumo rezultatus miesto, rajono mastu.  

Vyriausioji rinkimø komisija pagal miestø, rajonø referendumø komi-
sijø rezultatus nustato galutinius referendumo rezultatus ir skelbia juos 
ne vëliau kaip per 4 dienas po referendumo.  

Pagal Lietuvos Respublikos referendumo ástatymo 33 str. 5 d. Lietu-
vos Respublikos ástatymo nuostatos ar kitas sprendimas laikomi priim-
tais, jeigu per referendumà jiems pritarë daugiau kaip pusë átrauktø á 
sàraðus pilieèiø. Paþymëtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas 1994 m. liepos 22 d. nutarime yra konstatavæs, kad vienas ið 
sprendimø priëmimo demokratiniø principø yra daugumos principas. 
Pagal ðá principà ir Lietuvos valstybës demokratinæ teismø tradicijà ren-
giami Lietuvos Respublikos referendumai. Todël ástatymo nuostata, kad 
referendume sprendimai priimami jiems pritarus daugiau nei pusei 
átrauktø á sàraðus pilieèiø, pripaþinta neprieðtaraujanèia Lietuvos Res-
publikos Konstitucijai.  
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Referendumu priimtos nuostatos ar sprendimai skelbiami Lietuvos 
Respublikos ástatymø nustatyta tvarka ir ásigalioja kità dienà po paskel-
bimo.  

Pagal Lietuvos Respublikos referendumo ástatymo 34 str. ástatymo 
nuostatos ar kiti sprendimai, priimti referendumu, gali bûti pakeisti ar 
panaikinami tik pilieèiø valia, iðreikðta referendume. Skubiais atvejais 
pakeitimai gali bûti padaryti Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu, 
priimtu 2/3 Seimo nariø dauguma; per tris mënesius ðie pakeitimai turi 
bûti pateikti tvirtinti referendumui.  
 
2.5. Referendumø patirtis Lietuvoje 

 
1989 m. lapkrièio 3 d. priëmus Referendumo ástatymà, pilieèiams su-

teikta referendumo ir iniciatyvos teise netrukus pasinaudota, ir jau 1990 
m. sausio 8 d. Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumas, iðnag-
rinëjæs iniciatyvinës grupës pateiktus dokumentus referendumo klausi-
mu, „ar kariai, nenuolatiniai Respublikos gyventojai, turi teisæ balsuoti 
renkant Lietuvos TSR Aukðèiausiosios Tarybos ir vietiniø Tarybø depu-
tatus”, pripaþino, kad jie atitinka referendumo ástatymo reikalavimus ir 
pateikë svarstyti Aukðèiausiajai Tarybai.  

Numatytas referendumas neávyko, kadangi 1990 m. sausio 15 d. 
Aukðèiausiosios Tarybos sesijoje buvo priimtas sprendimas, numatantis, 
jog deputatus gali rinkti tik nuolatiniai Lietuvos gyventojai.  

Po nepriklausomybës atstatymo Lietuvoje per palyginti trumpà laikà 
buvo organizuoti referendumai svarbiais valstybës bei tautos gyvenimo 
klausimais.  

1991 m. vasario 9 d. buvo pravesta visuotinë Lietuvos pilieèiø apklau-
sa (plebiscitas) dël nepriklausomos demokratinës Lietuvos valstybës. 
Plebiscite dalyvavo 84,74 proc. Lietuvos pilieèiø. Uþ nepriklausomà de-
mokratinæ Lietuvà pasisakë 90,47 proc. balsavusiø, prieð 6,65 proc.14. 

Ðios apklausos reikðmë buvo nepaprastai svarbi Lietuvai. Nepaisant 
sovietiniø struktûrø vykdytø blokadø bei ðantaþø, daugiau kaip trys ket-
virtadaliai Lietuvos pilieèiø slaptu balsavimu pasisakë uþ tai, kad Lietu-
vos valstybë bûtø nepriklausoma demokratinë respublika.  

Vasario 9 d. referendumo rezultatø pagrindu Lietuvos Respublikos 
Aukðèiausioji Taryba 1991 m. vasario 11 d. priëmë konstituciná ástatymà 
„Dël Lietuvos valstybës”, kurio 1 str. átvirtintas teiginys: „Lietuvos valsty-
bë yra nepriklausoma demokratinë respublika, yra konstitucinë norma ir 
pamatinis valstybës principas”. Konstitucinio ástatymo 2 str. numatyta, 
jog toks 1 str. teiginys gali bûti pakeistas tik plebiscitu, jei uþ toká pakei-

                                            
14 „Lietuvos aidas”. 1991 m. vasario 14 d. 
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timà balsuotø ne maþiau kaip 3/4 pilieèiø–rinkëjø.  
Beje, tuo paèiu metu Lietuvoje prosovietinës jëgos bandë organizuoti 

sàjunginá referendumà dël SSSR konstituciniø pakeitimø, taèiau Lietuvos 
pilieèiai já blokavo, ir jame dalyvavo tik labai menka dalis proimperiðkai 
nusiteikusiø, daugiausia nevietinës kilmës, gyventojø. Jokiø teisiniø pa-
sekmiø Lietuvai jis nesukëlë.  

1992 m. geguþës 23 d. Lietuvos Respublikoje vyko referendumas dël 
Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos atstatymo. Á biuletená slap-
tam balsavimui buvo áraðyti klausimai: „Ar Jûs pritariate Lietuvos Res-
publikos ástatymø „Dël Lietuvos Respublikos Prezidento” bei „Dël Lie-
tuvos Respublikos Prezidento institucijos ir dël Lietuvos Respublikos 
Laikinojo Pagrindinio Ástatymo pakeitimo ir papildymo” projektams?” 
Pateiktiems referendumui projektams pritarë tik 41 proc. visø rinkëjø 
skaièiaus, todël ástatymai nebuvo priimti.  

1992 m. birþelio 14 d. ávyko referendumas „Dël buvusios SSRS ka-
riuomenës besàlygiðko ir neatidëliotino iðvedimo ið Lietuvos Respublikos 
teritorijos 1992 metais ir padarytos þalos Lietuvai atlyginimo”. Lietuvos 
Respublikos Aukðèiausioji Taryba, skelbdama ðá referendumà, taip pat 
vadovavosi dar 1989 m. 1,5 milijono paraðø iðreikðta Lietuvos gyventojø 
valia iðvesti SSRS kariuomenæ ið Lietuvos teritorijos. Referendume daly-
vavo 76,05 proc. visø rinkëjø. Uþ referendumu siûlomà spræsti nuostatà 
balsavo 90,6 proc. dalyvavusiø pilieèiø. Nuostata buvo priimta ir uþtikrino 
tautos reikalavimo dël SSRS kariuomenës iðvedimo teisëtumà ir neginèy-
tinumà. 

Lietuvos Respublikos Konstitucija taip pat priimta referendumu. Lie-
tuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos 1992 m. liepos 9 d. nutarime 
„Dël Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø spalio 25 dienà” buvo nu-
spræsta kartu su rinkimais á Lietuvos Respublikos Seimà skelbti ir refe-
rendumà dël Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Kartu su Konstitucijos 
projektu, kuriam 1992 m. spalio 13 d. pritarë Aukðèiausioji Taryba, refe-
rendumui buvo pateiktas ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos Konstituci-
jos ásigaliojimo tvarkos” projektas. Referendume Konstitucijos projektui 
pritarë 56,76 proc. visø rinkimø teisæ turinèiø Lietuvos gyventojø. Paþy-
mëtina, kad referendumo vykdymo tvarkà reglamentavo specialus 1992 
m. spalio 13 d. priimtas ástatymas „Dël referendumo priimti Lietuvos 
Respublikos Konstitucijà”. 

Seimas 1994 m. liepos 12 d. priëmë nutarimà 1994 m. rugpjûèio 27 d. 
paskelbti referendumà dël Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël neteisëto 
privatizavimo, nuvertintø indëliø bei akcijø ir paþeistos teisësaugos” nuo-
statø. Referendumui buvo teikiamos 8 nuostatos.  

Balsavime dalyvavo 36,89 proc. rinkëjø, ið kuriø 83,63 proc. pasakë 
„taip”. Referendumas neávyko, nes pagal Referendumo ástatymo 32 str. 5 
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d. referendumas gali bûti laikomas ávykusiu, jei jame dalyvavo ne maþiau 
kaip pusë á rinkëjø sàraðus átrauktø pilieèiø. 

Lietuvos Respublikos Seimas 1996 m. rugsëjo 19 d. ir 1996 m. spalio 8 
d. nutarimais nusprendë kartu su Seimo rinkimais 1996 m. spalio 20 d. 
paskelbti du referendumus.  

Vienas – dël Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55, 57, 131 str. pa-
keitimo ir papildymo ástatymo, kitas – „Ar kompensuoti gyventojø indë-
lius teisinga privatizuojant valstybës turtà”. Abu referendumai ávyko, nes 
dalyvavo atitinkamai 52,11 ir 52,46 proc. rinkëjø. Taèiau referendumui 
teiktos nuostatos nebuvo priimtos, nes joms nepritarë ástatymo numaty-
tas rinkëjø skaièius.  

Paskutinis vykæs Lietuvos Respublikoje 1996 m. lapkrièio 10 d. refe-
rendumas – dël Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. papildymo 
ástatymo. Ðis referendumas laikomas neávykusiu, nes jame dalyvavo tik 
39,73 proc. rinkimø teisæ turinèiø Lietuvos pilieèiø. 

Lietuvoje buvo dar keletas bandymø surengti referendumus, taèiau ini-
ciatyvinës grupës nesugebëjo nustatytu terminu (Referendumo ástatymo 10 
str. 1 d.) surinkti reikiamø 300 000 Lietuvos Respublikos pilieèiø paraðø. 

Antai 1995 m. lapkrièio 15 d. Vyriausiosios rinkimø komisijos  áregist-
ruota referendumo iniciatyvinë grupë inicijuojamam referendumui teikë 
ðias nuostatas: rinkimuose á Seimà ir savivaldybes bûtø balsuojama uþ 
asmenis, bet ne uþ partinius sàraðus; Seimo nariø skaièiø sumaþinti iki 91; 
ne maþiau nei per pusæ sumaþinti valstybës bei savivaldybiø tarnautojø ir 
ministerijø; visos Lietuvos ar uþsienio organizacijø ar pilieèiø pajamos 
(pelnas), skirtos investicijoms Lietuvoje ir naujoms darbo vietoms kurti, 
gamybai ar verslams plëtoti, neapmokestinamos jokiais mokesèiais; ne-
apmokestinamas gyventojø pajamø minimumas sudaro 0,75 vidutinio 
darbo uþmokesèio; gyventojø pajamø mokestis negali bûti didesnis nei 28 
proc.; tiesioginiais rinkimais renkamas Valstybës Tribunolas, kuriam su-
teikiami tam tikri ágaliojimai kovai su organizuotu nusikalstamumu ir 
korupcija. 

1996 m. kovo 28 d. sprendimu VRK áregistruota Lietuvos pilieèiø ini-
ciatyvinë grupë inicijuojamam referendumui teikë nuostatas, jog þemë 
nuosavybës teise gali priklausyti ir uþsienio valstybiø pilieèiams, tarptau-
tinëms organizacijoms ir uþsienio valstybiø juridiniams asmenims. 

1997 m. kovo 28 d. áregistruota iniciatyvinë grupë bandë inicijuoti re-
ferendumà dël strateginiø ámoniø privatizavimo, 1998 m. buvo siûloma 
rengti referendumà dël tiesioginiø merø ir seniûnijø seniûnø rinkimø, 
1999 m. bandyta inicijuoti referendumà dël Seimo nariø rinkimo vien-
mandatëse apygardose, o ne pagal partinius sàraðus, dël Seimo nario ága-
liojimø nutraukimo, pasisakius daugiau nei pusei já rinkusios apygardos 
rinkëjø, ir valstybës pareigûnø bei tarnautojø darbo uþmokesèio.  
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1. Kiekviena valstybė savo funkcijas įgyvendina per valstybės valdžios ins-
titucijų sistemą. Šios institucijos valstybės valdžią įgyvendina įvairiais būdais 
ir priemonėmis. Valstybės valdžios organizacijos ir veiklos pagrindai, valsty-
bės valdžios institucijų teisinė padėtis, jų tarpusavio santykiai – svarbi kons-
titucinės teisės reguliavimo sritis. 

2. Pagrindinis valstybės valdžios organizavimo ir veiklos principas yra 
valdžių padalijimas. Demokratinėje valstybėje valdžios šaltinis yra tauta, ji 
įgyvendina valdžią ir tiesiogiai, ir per valstybės valdžios institucijas. Siekiant, 
kad jokia valstybės valdžios institucija savo rankose nesutelktų visos valdžios 
ir kad ja nesinaudotų nekontroliuojama, pagal valstybės vykdomas funkcijas 
valstybės valdžia daloma į įstatymų leidžiamąją, vykdomąją, teisminę. 

3. Valstybės valdžią įgyvendina valstybės valdžios institucijos. Jos veikia 
valstybės vardu, vykdo tam tikras funkcijas, ir joms yra suteikti valdingi įga-
liojimai. Demokratinėje valstybėje valstybės valdžios institucijų sistema grin-
džiama valdžių padalijimo principu. Lietuvos Respublikoje įstatymų lei-
džiamąją valdžią įgyvendina Seimas, vykdomąją valdžią – Respublikos Pre-
zidentas ir Vyriausybė, o teisminę valdžią – teismai. 
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1 poskyris 
VALDÞIØ PADALIJIMAS – DEMOKRATINËS VALSTYBËS 
VALDÞIOS ORGANIZACIJOS IR VEIKLOS PRINCIPAS 

 
 
 

1.1. Valdþiø padalijimas – svarbiausias demokratinës valstybës valdþios  
       organizacijos ir veiklos principas 
1.2. Valdþiø prigimtis 

1.2.1. Ástatymø leidþiamoji valdþia 
1.2.2. Vykdomoji valdþia 
1.2.3. Teisminë valdþia 

1.3. Valdþiø padalijimo principo elementai: 
1.3.1. Valdþiø atskyrimas ir savarankiðkumas 
1.3.2. Valdþiø pusiausvyra 
1.3.3. Valdþiø sàveika 

1.4. Valdþiø padalijimo principo ágyvendinimo problemos 
1.5. Valdþiø padalijimas Lietuvos Respublikos Konstitucijos tekste 
 
 

1.1. Valdþiø padalijimas – demokratinës valstybës valdþios organizacijos  
       ir veiklos principas 

 
Ðiuolaikinëje teisinëje literatûroje aksioma laikomas teiginys, kad 

demokratinëje valstybëje valdþios organizacija ir veikla turi bûti grin-
dþiama valdþiø padalijimo principu. Ðio principo paskirtis – garantuoti 
asmens teises ir laisves, padëti visuomenei iðvengti despotizmo. Atsiþvel-
giant á tai, kad valstybë vykdo tris funkcijas (leidþia ástatymus, juos vykdo 
ir sprendþia iðkilusius ginèus), valstybës valdþia dalijama á ástatymø lei-
dþiamàjà, vykdomàjà ir teisminæ. Skirtingos funkcijos pavedamos skirtin-
goms valdþios institucijoms, uþdraudþiant savintis svetimas funkcijas. 
Valdþios yra pakankamai savarankiðkos, nepriklausomos, kontroliuoja ir 
riboja viena kitos galias.  

Lietuvos konstitucinëje praktikoje ðá ðalies Konstitucijoje átvirtintà 
principà ne kartà yra atskleidæs savo nutarimuose Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas. Ne viename nutarime Konstitucinis Teismas yra 
konstatavæs, kad vadovaujantis ðiuo principu, ástatymø leidþiamoji, vyk-
domoji ir teisminë valdþios turi bûti atskirtos, pakankamai savarankiðkos, 
bet tarp jø turi bûti pusiausvyra. Kiekviena valdþia ágyvendinama per jos 
institucijas. Kiekvienai valstybës valdþios institucijai suteikiama jos pa-
skirtá atitinkanti kompetencija, o pastaràjà lemia tos valstybës valdþios 
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institucijos vieta tarp kitø valdþios institucijø, jos ágaliojimø santykiai su 
kitais ágaliojimais. Parlamentas leidþia ástatymus, Vyriausybë juos ágyven-
dina, teismai vykdo teisingumà (þr.: Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo 1995 m. spalio 26 d., 1995 m. gruodþio 6 d., 1998 m. sausio 10 d., 
1998 m. balandþio 21 d., 1999 m. balandþio 20 d., 1999 m. birþelio 3 d., 
1999 m. liepos 9 d., 1999 m. gruodþio 21 d., 2000 m. spalio 18 d., 2000 m. 
gruodþio 6 d. nutarimus). 

Tokia interpretacija siejasi su garsiuoju 1789 m. Þmogaus ir pilieèio 
teisiø deklaracijos 16 str.: „Visuomenë, kurioje þmogaus teisiø garantijos 
nëra uþtikrintos ir valdþiø padalijimas nenustatytas, neturi konstituci-
jos”1. 

Valdþiø padalijimo teorijos atsiradimas teisinëje literatûroje siejamas 
su Johno Locke’o ir Ch. L. Montesquieu vardais. Bûtent pastarojo veika-
le „Apie ástatymø dvasià” valdþiø padalijimo teorija ágauna klasikine ta-
pusià formà. Feodalizmà griovusiø revoliucijø epochoje valdþiø padaliji-
mas tampa privalomu reikalavimu, kuriuo turi bûti grindþiamas demok-
ratinës visuomenës valdymas. 

Kuo grindþiama valstybës valdþios padalijimo bûtinybë? Kodël reikia 
atskirti ástatymø leidþiamàjà, vykdomàjà ir teisminæ valdþias? Kokia turi 
bûti valstybës valdþios organizacija apskritai?  

Atsakymø á ðiuos klausimus paieðkos pradþià turëtume nukelti á anti-
kos laikus. Antikos laikø màstytojai, suprasdami valdþios reikðmæ visuo-
menës gyvenime, suvokë ir tai, kad ji ne visados yra gëris, kad jai bûdinga 
polinkis piktnaudþiauti savo galia ar imtis savivalës. Graikø filosofø Pla-
tono, Aristotelio veikaluose bandoma ieðkoti geriausiø valdþios organiza-
cijos formø, imamasi tirti jø ágyvendinimo mechanizmà. Tai pirmieji idea-
laus valstybës modelio paieðkø bandymai. 

Antai Platonas, kurdamas idealios valstybës modelá, teigë, kad ideali 
valstybë turi bûti sudaryta ið dviejø daliø: valdanèios ir valdomos. Pirmoji 
hierarchijos atþvilgiu skiriama á tikruosius valdytojus ir gynëjus karius. 
Platono idealas – kad filosofai, suprantantys valstybës reikalø esmæ taip, 
kaip suprantama aukðèiausioji gërio idëja, bûtø valdovai. Idealios valsty-
bës sargyba bûtø patikëta kovotojams gynëjams, kurie sudaro atskirà 
luomà ir padeda valdytojams filosofams. Idealios valstybës tikslas – tar-
nauti visuomenës gerovei. Valdanèiøjø specializacija, valstybës tikslas – 
uþtikrinti valstybës gerovæ – gairës, kuriø negalima praleisti ieðkant tin-
kamo valstybës santvarkos modelio. 

Pagal Aristotelá, kiekvienos valstybës pagrindas turëtø bûti aukðèiau-
siojo gërio siekimas. Taèiau konkreèios valstybës skiriasi savo organizaci-

                                            
1 Les constitutions de la France depuis 1789, (présentation par Jacques Godechot). Pa-

ris, Garnier–Flammarion, 1970. P. 35. 
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ja, nevienodai jose ágyvendinama valdþia. Ir demokratija, oligarchija, ir 
kitos valdymo formos vystosi, joms bûdinga atsiradimo, pakilimo ir nuo-
smukio etapai. Aristoteliui svarbu suvokti nuosmukio prieþastis, nustatyti 
sàlygas, kurios uþtikrintø didþiausià valstybës stabilumà. Pagal Aristotelá, 
kiekvienoje valstybëje galima skirti tris gyventojø sluoksnius – labai tur-
tingus ir labai nuskurdusius bei esanèius viduryje tarp ðiø dviejø sluoks-
niø. Ir labai turtingiems, ir vargðams proto argumentai neretai nepriimti-
ni, todël stabili valstybë yra ta, kurioje dominuoja vidutinio sluoksnio 
atstovai. Valdþiø padalijimo teorijos poþiûriu Aristotelio mintys svarbios 
dël valstybæ stabilizuojanèiø elementø reikðmës, dël kraðtutinumø valsty-
bës gyvenime pavojingumo. Aristotelio paþiûros darë didelæ átakà vëles-
niø laikø màstytojams. Matyt, neatsitiktinai XVIII a. màstytojas Ch. L. 
Montesquieu visà gyvenimà þavëjosi Aristotelio kûryba. 

Naujieji laikai þymi ir naujà teisinës minties etapà. Valdþiø padalijimo 
teorijos formavimosi prasme ypaè reikðmingas Johno Locke’o veikalas 
„Du traktatai apie valdymà”, kuriame pripaþástama, kad aukðèiausioji 
suvereni valdþia priklauso tautai, kuri sudaro valstybæ, jos valdþià bei gali 
jà keisti, kad pilieèiai turi neperleidþiamø teisiø. Kaip garantija asmens 
laisvëms uþtikrinti numatomas valdþiø, ypaè ástatymø leidþiamosios, at-
skyrimas. Pagal J. Locke’à, valstybës valdymas turi bûti grindþiamas ásta-
tymu, bet ne jëga. J. Locke’as skiria ástatymø leidþiamàjà, vykdomàjà ir 
federacinæ valdþias. 

Ástatymø leidþiamoji valdþia, pati aukðèiausioji, pagal J. Locke'à, gali 
priklausyti tik parlamentui, kuris atstovauja visai tautai, turëdamas vie-
nintelá tikslà – uþtikrinti visuomenës nariø gerovæ bei apsaugà. Jis ágy-
vendina valdþià, kuri yra subordinuota ástatymø leidþiamajai valdþiai, 
nors turi tam tikrà taikymo laisvæ siekiant uþtikrinti korektiðkà ir tæstiná 
ástatymø taikymà, taip pat ir federacinæ valdþià, palaikydamas santykius 
su uþsienio ðalimis (tarptautinës sutartys, karo ir taikos reikalai). J. Loc-
ke’as prioritetà teikë ástatymø leidþiamajai valdþiai, kuri yra aukðèiausioji 
ir vadovauja kitoms valdþioms, t.y. pagal ágaliojimus valdþios yra nelygios. 
Ir tik Ch. L. Montesquieu veikale „Apie ástatymø dvasià” valdþiø padali-
jimo teorija ágauna baigtinæ iðraiðkà. Ch. L. Montesquieu raðë:  

„Kiekvienoje valstybëje yra trys valdþios rûðys: ástatymø leidþiamoji 
valdþia, vykdomoji valdþia, kuriai priklauso tautø teisës2 dalykai, ir vyk-
domoji valdþia, kuriai priklauso civilinës teisës reikalai.  

Pirmoji valdþia, valdovas ar ástaiga, priima laikinus ar nuolatinius ásta-
tymus, juos taiso ar panaikina. Antroji valdþia sudaro taikà ar vykdo karà, 
priima ir siunèia pasiuntinius, uþtikrina saugumà, saugo nuo uþpuolimø. 
Treèioji baudþia uþ nusikaltimus ar sprendþia atskirø asmenø ginèus. Ðià 

                                            
2 „Tautø teise” vadinta „tarptautinë teisë”. 
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pastaràjà valdþià vadiname teismine valdþia, o antroji paprastai vadinama 
valstybës vykdomàja valdþia”3.  

Pagal Ch. L. Montesquieu, nëra laisvës, kai viename asmenyje ar vie-
noje ástaigoje ástatymø leidþiamoji valdþia sujungta su vykdomàja valdþia. 
Vadinasi, pagrástai galima baimintis, jog bus priimti tironiðki ástatymai, 
kurie bus tironiðkai vykdomi. Taip pat nëra laisvës, jei teisminë valdþia 
neatskirta nuo ástatymø leidþiamosios ir vykdomosios valdþiø. Jeigu tei-
sminë valdþia bus sujungta su ástatymø leidþiamàja valdþia, tai pilieèiø 
teisë á gyvybæ ir laisvæ bus paþeista, nes teisëjas bus ir ástatymø leidëjas; 
jei ji bus sujungta su vykdomàja valdþia, tai teisëjas galës naudoti prieð-
prieðos jëgà. „Apie ástatymø dvasià” autorius teigia, kad viskas praþus, jei 
tas pats þmogus ar ástaiga, tas pats luomas (kilmingieji ar liaudis) vykdys 
visas tris valdþios rûðis – leis ástatymus, juos vykdys ar teis uþ nusikaltimus 
ir spræs individø ginèus. 

Ch. L. Montesquieu ánaðas á valdþiø padalijimo teorijà svarbus dviem 
aspektais.  

Pirma, jis pasiûlë tapusá klasikiniu valdþiø padalijimo apibûdinimà, 
pakeisdamas J. Locke’o federacinæ valdþià teismine valdþia. Taigi Ch. L. 
Montesquieu veikalas pagrindë valstybës valdþios padalijimo á ástatymo 
leidþiamàjà, vykdomàjà ir teisminæ sampratà. 

Antra, ne maþiau svarbi kita Ch. L. Montesquieu iðvada, kad valdþiø 
padalijimo paskirtis – garantuoti pilieèiø teises ir laisves. Valdþiø padali-
jimas uþtikrina ástatymø leidþiamosios, vykdomosios ir teisminës valdþios 
ribojimà vienos kita ir pilieèiø laisvës laidavimà. Pagal Ch. L. Montesqui-
eu, valdþia nepiktnaudþiaujama, kai „valdþia sulaiko valdþià”4. Ch. L. 
Montesquieu, remdamasis to meto Anglijos pavyzdþiu, siekë árodyti, kad 
pilieèiø laisvë priklauso nuo valdþiø padalijimo ágyvendinimo. Svarbu, 
kad kiekviena valdþia galëtø ginti jai priskirtas prerogatyvas, kad viena 
valdþia sulaikytø kitas. Taip uþtikrinamas nuosaikus valdymas. 

Ch. L. Montesquieu suformuotos teorijos padarë didþiulæ átakà teisi-
nës minties tolesnei raidai, taip pat ir teisinei praktikai. Ðià teorijà toliau 
vystë Didþiosios Britanijos teisininkas Williamas Blackstonas „Anglijos 
teisës komentaruose”. Valdþiø padalijimo teorija darë átakà ir pirmosios 
pasaulyje modernios raðytinës JAV Konstitucijos kûrëjams. Antai Tho-
mas Jeffersonas (1743–1826 m.) savo „Pastabose apie Virdþinijos valsti-
jà” raðë, kad maþa naudos ið pilieèiø iðrinktø institucijø, jei ástatymø lei-
dybos, valdymo ir teisminiai ágaliojimai atitinka ástatymø leidybos korpu-
sui. Prieð ástatymø leidþiamosios valdþios visagaliðkumà pasisakë Jamesas 
Madisonas, Alexanderis Hamiltonas. Amerikieèiai màstytojai ir politiniai 

                                            
3 Montesquieu. De l’esprit des lois. T. 1, Paris, Garnier–Flammarion, 1979. P. 294. 
4 Montesquieu. Op. cit. P. 293. 
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veikëjai rëmë valdþiø padalijimo teorijà manydami, kad valdþiø padaliji-
mas – bûtina individø laisvës uþtikrinimo sàlyga. Tai socialinës sutarties, 
kuria grindþiamas valstybës atsiradimas, viena ið bûtinø pasekmiø. Todël 
valstybëje valdþios turi bûti atskirtos viena nuo kitos, jos privalo turëti 
savo veiklos sritis ir galëti atsverti viena kità. Taèiau visos jos turi siekti 
vieno tikslo – garantuoti pilieèiø laisvæ ir demokratijà. 

Valdþiø padalijimo principas buvo ákûnytas jau pirmosiose raðytinëse 
konstitucijose. Antai 1787 m. JAV Konstitucijoje átvirtinta valdþios orga-
nizacija buvo grindþiama valdþiø padalijimo teorija ir JAV kolonijiniø 
laikø bei nepriklausomo gyvenimo laikotarpio patirtimi. JAV Konstituci-
joje buvo nustatyta, kad ástatymø leidþiamosios valdþios ágaliojimai5 su-
teikiami Jungtiniø Valstijø Kongresui, susidedanèiam ið Senato ir Atsto-
vø rûmø (I str. 1 skyrius), kad vykdomoji valdþia priklauso Jungtiniø 
Amerikos Valstijø prezidentui (II str. 1 skyrius), kad Jungtiniø Amerikos 
Valstijø teismø valdþià vykdo vienas Aukðèiausiasis Teismas ir tie þemes-
nieji teismai, kuriuos steigia Kongresas. 

Didþiosios prancûzø revoliucijos aktas, skelbæs valdþiø padalijimo bû-
tinybæ konstitucinëje santvarkoje, buvo Nacionalinio susirinkimo 1789 m. 
rugpjûèio 26 d. priimta „Þmogaus ir pilieèio teisiø deklaracija”, vëliau 
tapusi 1791 m. rugsëjo 3 d. Prancûzijos Konstitucijos ávadu. Ðios Konsti-
tucijos III skirsnyje „Vieðoji valdþia” buvo nustatyta, kad ástatymø lei-
dþiamoji valdþia perduodama Nacionaliniam susirinkimui, kurá sudaro 
liaudies rinkti atstovai (3 str.), kad Vyriausybë yra monarchinë: vykdomo-
ji valdþia yra perduota karaliui, jo vardu jà vykdo ministrai ir kiti ágalioti 
atstovai (4 str.), o teisminë valdþia patikëta liaudies rinktiems teisëjams 
(5 str.). 

Konstitucijø likimai skirtingi. JAV Konstitucijos 200 metø galiojimo 
jubiliejus þymëjo nuoseklø teisës vystymàsi, 1791 m. Prancûzijos Konsti-
tucija jau po metø, þlugus monarchijai, neteko galios. Ðioje ðalyje valdþiø 
padalijimu grindþiamà valdymo sistemà pakeitë naujas revoliucijos kûri-
nys – „susirinkimo (konvento) valdymo” sistema. 

Tolesnë demokratiniø valstybiø konstitucinë praktika patvirtino val-
dþiø padalijimo principo svarbà; jis tapo bûtina taisykle, kurios reikia 
laikytis ir organizuojant valstybës valdþià, ir ðiai valdþiai funkcionuojant.  

Taip pat reikia paþymëti ir teisinës minties, ir teisinës praktikos pas-
tangas modifikuoti tradicinæ valdþiø padalijimo sampratà. Siûloma skirti 
politines ir administracines funkcijas, sprendimo, vykdymo, konsultavimo 
funkcijas, valdþiø padalijimà átvirtinti ávairiais aspektais (pvz.: horizonta-

                                            
5 Tai diskusijø dël ástatymø leidþiamosios valdþios galimos visagalybës atspindys. JAV 

Konstitucijos kûrëjai sàmoningai á Konstitucijos tekstà áraðë: „Kongresui suteikiami ástatymø 
leidþiamosios valdþios ágaliojimai”, bet ne „Kongresas vykdo ástatymø leidþiamàjà valdþià”. 
Taèiau toks formulavimas nepaneigia trinarës valdþiø padalijimo sistemos. 
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lus ir vertikalus valdþiø padalijimas: pirmas apibûdina aukðèiausiø valsty-
bës valdþios institucijø santykius, o antras – centrinës ir vietinës valdþios 
santykius).  

Lotynø Amerikos ðalyse konstitucinë doktrina siûlo tradiciná valdþiø 
trejetà papildyti ketvirta, rinkimine, valdþia (ði valdþia átvirtinta Nikarag-
vos 1987 m. Konstitucijoje, Kolumbijos 1991 m. Konstitucijoje). Kai ku-
riø ðaliø konstitucijose skiriama ypatinga steigiamoji valdþia (Kubos 1976 
m. Konstitucijos 68 str.) ir t.t. 
 
 
1.2. Valdþiø prigimtis 

 
Pagal tradicinæ valdþiø padalijimo sampratà valstybës valdþios skirs-

tomos á: 1) ástatymø leidþiamàjà; 2) vykdomàjà; 3) teisminæ. Ðias valsty-
bës valdþias ágyvendinanèios institucijos vykdo svarbiausias valstybës 
funkcijas. Siekiant uþtikrinti kiekvienos valstybës valdþios institucijos 
kryptingà veiklà, nustatoma ðiø institucijø kompetencija, apibrëþiama jø 
tarpusavio sàveika. 

Kiekvienai ið nurodytø valstybës valdþiø bûdinga tam tikri ypatumai, 
kuriuos visø pirma lemia ðiø valdþiø prigimtis. 
 
1.2.1. Įstatymų leidžiamoji valdžia 
 

Ástatymø (t.y. aukðèiausios teisinës galios norminiø aktø, reguliuojan-
èiø svarbiausius visuomeninius santykius) priëmimas patikimas parla-
mentui – valdþios institucijai, kurià sudaro tautos iðrinkti atstovai. Jie 
iðreiðkia ávairius visuomenës interesus, taip pat atstovauja visai visuome-
nei. Tautos atstovø vykdoma ástatymø leidþiamoji valdþia uþtikrina de-
mokratijà ir tautos savivaldà. Kartu reikia paþymëti, kad ne tik parlamen-
tas, bet ir pati tauta tiesiogiai gali priimti ástatymus. Taèiau daugelis ásta-
tymø yra priimti parlamento laikantis sudëtingos ástatymø leidybos pro-
cedûros. Parlamentas ávairiose ðalyse vadinamas skirtingai: kongresas, 
riksdagas, folketingas, asamblëja, susirinkimas, parlamentas ir pan. Pa-
rlamentas – bendrinis ástatymø leidþiamosios institucijos pavadinimas. 
Parlamento nariø skaièiø, parlamento struktûrà, darbo procedûras nusta-
to kiekvienos ðalies konstitucija ir ástatymai, taip pat parlamentø regla-
mentai (statutai). Nors parlamentui patikëta svarbiausiø bendro elgesio 
taisykliø – ástatymø – priëmimas, vis dëlto pasitaiko, kad parlamentai 
priima ir individualaus pobûdþio aktø, t.y. iðsprendþia konkretø klausimà 
(JAV, Didþiosios Britanijos parlamentinës praktikos pavyzdþiai tai pat-
virtina). Be to, kai kuriø ðaliø konstitucijos pripaþásta deleguojamàjà ásta-
tymø leidybà, kai konstitucijos nustatytais atvejais ir sàlygomis vykdomoji 
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valdþia perima turinèiø ástatymo galià bendro pobûdþio aktø kûrimo tei-
sæ. 
 
1.2.2. Vykdomoji valdžia 

 
Prisiminkime, kaip keitësi monarcho vaidmuo valstybës gyvenime. Jie 

evoliucijos eigoje (pradþia Didþiojoje Britanijoje) neteko teisës vieni leis-
ti ástatymus, vëliau – dalyvauti juos priimant, taèiau jiems liko teisë uþtik-
rinti ástatymø ágyvendinimà, ápareigoti pilieèius jø laikytis, prireikus net 
tuo tikslu panaudoti jëgà prieð pilieèius. Jiems paklusdavo kariuomenë, 
jie buvo atsakingi uþ ðalies gynybà. 

Vykdomoji valdþia labiausiai pakito moderniose visuomenëse. Ji ið 
monarcho perëjo á vyriausybës ir ministrø rankas, ágavo naujø funkcijø, 
kurioms ágyvendinti parlamentas neturi priemoniø. Pripaþástama, kad 
vykdomosios valdþios institucijø ágaliojimai iðsiplëtë, jø padaugëjo. 

Vykdomoji valdþia – tai institucijos, kurios ágyvendina valstybinæ val-
dþià vykdydamos ástatymus ir kitus teisës aktus. Valstybës vadovas (pre-
zidentas, monarchas) atstovauja ðaliai, vykdo kitus ðalies konstitucijoje ir 
ástatymuose numatytus ágaliojimus. Vyriausybë – aukðèiausioji kolegiali 
vykdomosios valdþios institucija. Vyriausybës skyrimo bûdas priklauso 
nuo ðalies valdymo formos, politiniø ir istoriniø tradicijø, kitø ypatumø. 
Parlamentinëse monarchijose ir respublikose vyriausybæ formuoja pa-
rlamentas. Prezidentinëse respublikose vyriausybæ formuoja prezidentas. 
Parlamentinëse monarchijose ir respublikose vyriausybei vadovauja mi-
nistras pirmininkas, o prezidentinëse respublikose – pats prezidentas. 
Vyriausybës kompetencijai paprastai priklauso: 

1) ástatymø ir kitø teisës aktø ágyvendinimas; 
2) vadovavimas civilinei ir karinei administracijai; 
3) vidaus ir uþsienio politikos ágyvendinimas; 
4) biudþeto projekto sudarymas ir biudþeto vykdymas, t.t. 
Ðiuolaikinë vykdomosios valdþios raidos tendencija – Vyriausybë „ið-

augo” tradiciná jai patikëtà vaidmená. Ðiandien vis daþniau pabrëþiama 
vykdomosios valdþios prioritetinë reikðmë, ypaè akcentuojant vyriausybës 
vaidmens didëjimà. Vyriausybæ linkstama vis reèiau traktuoti kaip parla-
mento valios ágyvendintojà. Pabrëþiama, kad Vyriausybës politinë reikð-
më ypaè padidëjo dël bûtinumo skubiai spræsti ávairius klausimus, dël 
techninio pobûdþio problemø, su kuriomis ji tiesiogiai susiduria.  
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1.2.3. Teisminė valdžia 
 

Teismas ágyvendina teisminæ valdþià. Tai nepriklausoma ir savaran-
kiðka valdþia. Teisminæ valdþià ágyvendina teismai. Teismø paskirtis – 
teisingumo vykdymas sprendþiant nustatyta procesine tvarka baudþiamà-
sias, civilines bei administracines bylas. Teismai formuojami ávairiais bû-
dais: teisëjai vienur renkami, kitur skiriami. Teismø nepriklausomybë 
nuo kitø valstybës valdþios institucijø uþtikrinama tuo, kad teismai nie-
kam nepavaldûs, iðskyrus ástatymà. Svarbi teismø nepriklausomumo ga-
rantija – teisëjø kadencija, nelieèiamybë, aukðta socialinë padëtis ir tin-
kamas materialinis aprûpinimas. 

Teisminë valdþia laiduoja tikslø ástatymø taikymà, teismas kiekvienu 
konkreèiu atveju uþtikrina teisingumà, jis laiduoja ástatymø laikymàsi. 

Teismai nebus tikra valdþia, jei jø nepriklausomybë nebus garantuota. 
Pamokomas istoriniø skaitiniø vaikams knygelëje pateikiamas viduram-
þiø Prancûzijos karaliaus Ðv. Liudviko, vykdanèio teisingumà po àþuolais, 
pavyzdys yra tik valdþiø sujungimas. Teisëjui negali ásakinëti nei parla-
mentas, nei vyriausybë. Jis paklûsta tik ástatymui, yra jo saugotojas. Tei-
smo nepriklausomybë – esminë pilieèiø teisiø garantija. Pilieèiams tei-
smas kasdieniame gyvenime – tai bene svarbiausia ið valdþiø. Jie yra la-
biausiai suinteresuoti, kad ðia valdþia kitos valdþios nemanipuliuotø. Tei-
sminës valdþios nepriklausomybë ypaè svarbi tais laikotarpiais, kai ir ásta-
tymo leidþiamàjà, ir vykdomàjà valdþià kontroliuoja viena politinë „dau-
guma”. Teisminës valdþios nepriklausomybë ákûnija valdþiø padalijimà, ji 
saugo asmená, garantuoja, kad valstybë gerbs teisæ. Todël galima tik ap-
gailestauti, kad valdþiø padalijimo teorijoje tradiciðkai jai skiriama paly-
ginti nedaug vietos. 
 
 
1.3. Valdþiø padalijimo principo elementai 

 
Nagrinëjant valdþiø padalijimo principà, paprastai atskleidþiami tokie 

jo sudëtiniai elementai, kaip valdþiø atskyrimas ir savarankiðkumas, val-
dþiø pusiausvyra („stabdþiai ir atsvaros”, tarpusavio kontrolë), valdþiø 
sàveika. 
 

1.3.1. Valdžių atskyrimas ir savarankiškumas 
 

Valdþiø padalijimas, kaip minëta, grindþiamas tuo, kad valstybë vykdo 
ar privalo vykdyti tris funkcijas: leisti ástatymus, juos vykdyti ir spræsti 
ginèus. Ðios funkcijos yra atskiriamos ir patikimos atskiroms valdþioms – 
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ástatymø leidþiamajai, vykdomajai ir teisminei. Ðios valdþios yra savaran-
kiðkos, jas ágyvendinanèioms valstybës valdþios institucijoms suteikiami 
tam tikri ágaliojimai. 

Nagrinëjant Lietuvos Respublikos Konstitucijà paaiðkëja, kad ástaty-
mø leidþiamoji, vykdomoji ir teisminë valdþios yra atskirtos, kiekviena ið 
jø patikëta valstybës valdþios institucijai, savarankiðkai ágyvendinanèiai jai 
patikëtas funkcijas. 

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijà kiekviena valstybës valdþia 
uþima tam tikrà vietà valstybës valdþios sistemoje, atlieka jai bûdingas 
funkcijas. Seimas, kurá sudaro tautos atstovai – Seimo nariai, leidþia ásta-
tymus, priþiûri Vyriausybës veiklà, tvirtina valstybës biudþetà ir priþiûri jo 
vykdymà. Respublikos Prezidentas – valstybës vadovas – atstovauja vals-
tybei ir daro visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir ástatymø. Vyriausybë 
yra vykdomoji tvarkomoji ðalies institucija. Ji vykdo ástatymus ir kitus 
teisës aktus, tvarko kraðto reikalus. Teismai vykdo teisingumà. 

Taigi konstitucinë valdþiø konstrukcija leidþia teigti, kad kiekviena ið 
valstybës valdþios institucijø vykdo tik jai patikëtas funkcijas ir negali 
vykdyti kitoms institucijoms pavestø funkcijø. Në viena ið ðiø institucijø 
negali kiðtis á kitoms institucijoms pavestø ágaliojimø vykdymà. 

Siekiant valdþiø atskyrimo, didelæ reikðmæ turi tiesioginis valstybës 
valdþios institucijø ágaliojimø átvirtinimas Konstitucijoje. Konstitucinis 
Teismas ne viename savo nutarimø yra paþymëjæs, kad tais atvejais, kai 
Konstitucijoje konkretûs ágaliojimai yra priskirti tam tikrai valstybës val-
dþios institucijai, jokia kita valstybës valdþios institucija jø negali pasisa-
vinti; tokiø ágaliojimø negalima perduoti ar atsisakyti. Negalimas ir val-
dþiø susiliejimas. 

Valdþiø atskyrimas jas padalijus negali bûti atsietas nuo valdþiø sava-
rankiðkumo. Kitaip bûtø galima kalbëti tik apie veiklos specializacijà, bet 
ne apie savarankiðkai funkcionuojanèias valdþias. Valstybës valdþios ins-
titucijø sudarymas, jø ágaliojimø visuma, veiklos materialiniai pagrindai 
leidþia institucijoms bûti pakankamai savarankiðkoms savo veiklos srityje. 
Kita vertus, valdþiø savarankiðkumas nëra tai, kad jos gali daryti kà nori. 
Savo uþdavinius jos gali vykdyti tik konstituciniø ágaliojimø ribose, gerb-
damos kitø valstybës valdþios institucijø teises ir veikdamos kartu su ðio-
mis institucijomis. 
 
1.3.2. Valdžių pusiausvyra 

 
Teisinëje literatûroje pabrëþiama: „Valdþiø padalijimo principo esmë 

(ne tik modernios politikos ir konstitucionalizmo teorijos, bet ir ðios kon-
cepcijos „klasikos” poþiûriu) – ne formalus, schematiðkas atskirø valdþios 
ðakø galiø diferencijuotas iðvardijimas, bet visø pirma tam tikras stabdþiø 
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ir atsvarø mechanizmas, garantuojantis jø santykiná autonomiðkumà ir 
pusiausvyrà”6.  

Taigi susiduriame su valdþiø konstitucinës pusiausvyros problema, 
kuri visada yra demokratinës valdþios organizacijos konstitucinës konst-
rukcijos centre. 

Pirmiausia reikëtø paþymëti, kad konstitucinëje praktikoje þinoma 
ávairiø valdþiø pusiausvyros institucinio uþtikrinimo bûdø. Vienas jø, 
átvirtintas Jungtiniø Amerikos Valstijø Konstitucijoje, vadinamas „checks 
and balances” („stabdþiø ir atsvarø”) sistema. Tai JAV aukðèiausiøjø 
valstybës valdþios institucijø organizacijos ir funkcionavimo pagrindas7. 

JAV Konstitucijos „tëvai kûrëjai”, siekdami uþtikrinti kiekvienos ið 
valdþiø savarankiðkumà, jø tarpusavio kontrolæ, numatë, kad kiekvienos 
valstybës valdþios ðakos formavimo ðaltiniai yra skirtingi (ástatymø lei-
dþiamosios valdþios – Kongreso – vienus rûmus tiesiogiai renka pilieèiai, 
kitus – valstijø legislatûros (tik JAV Konstitucijos XVII pataisoje nusta-
tyta, kad Senate visos valstijos turi po du senatorius, renkamus jø gyven-
tojø), ðalies prezidentà renka rinkikø kolegija, o pastaràjà – ðalies gyven-
tojai; Aukðèiausiojo Teismo teisëjus skiria prezidentas „patariant ir prita-
riant” Senatui; kiekvienos ið ðiø institucijø ágaliojimø trukmë – skirtinga 
(Atstovø rûmø nariai renkami dvejiems, senatoriai – ðeðeriems, preziden-
tas – ketveriems metams, o Aukðèiausiojo Teismo ir Kongreso ásteigtø 
þemesniøjø teismø teisëjai eina savo pareigas tol, kol jø elgesys neprie-
kaiðtingas ir t.t.). 

„Stabdþiø ir atsvarø” sistemos paskirtis – sukurti toká mechanizmà, 
kuris uþtikrins kiekvienos valdþios galimybæ uþkirsti kelià kitos valdþios 
bandymams pasisavinti jai nepriklausanèià valdþià, neteisëtai iðplësti savo 
galias. Tai galimybë neutralizuoti vienai kità. Antai ástatymø leidyba – 
Kongreso funkcija, taèiau jà vykdydamas Kongresas jauèia ir Prezidento, 
ir Aukðèiausiojo Teismo „kvëpavimà”. Prezidento svarbiausia poveikio 
priemonë ðioje srityje – atidedamojo veto teisë. Valstybës vadovo prieðta-
ravimas gali bûti áveiktas tik biliams ar rezoliucijoms abejuose rûmuose 
pritarus kvalifikuotai balsø daugumai. Aukðèiausiajam Teismui tenka 
kitoks vaidmuo. Jis, nagrinëdamas konkreèià bylà, Kongreso aktà gali 
pripaþinti prieðtaraujanèiu Konstitucijai.  

Prezidento rankose sutelkta vykdomoji valdþia. Nors jam suteikti di-
dþiuliai ágaliojimai vykdant ðià funkcijà, jo veiksmus gali kontroliuoti ki-
tos dvi valdþios. Antai Konstitucijoje numatyta tokia efektyvi kontrolës 

                                            
6 Kūris E. Politiniø klausimø jurisprudencija ir Konstitucinio Teismo obiter dicta: Lietu-

vos Respublikos Prezidento institucija pagal Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. 
nutarimà // Politologija. 1998. Nr. 1 (11). P. 44. 

7 Apie valdþiø padalijimo principo átvirtinimà JAV konstitucinëje sistemoje þr.: Lafitskij 
V. I. Osnovy konstitucijonnogo stroja SÐA. Moskva, Norma, 1988. S. 140–191. 
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priemonë, kaip balsavimas dël valstybës biudþeto. Spræsdamas klausimà 
dël valstybës pajamø ir iðlaidø, Kongresas gali ið esmës apriboti preziden-
to veiklà. Kitas atvejis: á aukðèiausias valstybës pareigas prezidentas gali 
skirti asmená tik „patarus ir pritarus” Senatui. Ta pati taisyklë galioja ir 
sudarant tarptautines sutartis, taip pat kitais atvejais. Kongresas gali ap-
kaltos tvarka Prezidentà paðalinti ið pareigø, jei jis apkaltinamas ir nutei-
siamas uþ tëvynës iðdavimà, kyðininkavimà ar kitus sunkius nusiþengimus. 

„Stabdþiø ir atsvarø” sistema uþtikrina valdþiø stabilumà, palaiko vals-
tybës valdþios institucijø pusiausvyrà. Tai viena ið valstybës valdþios insti-
tucijø veiklos teisëtumo uþtikrinimo garantijø. Taip teigti leidþia 200 me-
tø JAV konstitucinë praktika. 

Europos ðaliø, kurioms bûdinga parlamentinë ir pusiau prezidentinë 
valdymo forma, konstitucinëje praktikoje þinomos ávairios valdþiø savi-
tarpio kontrolës formos. Pirmiausia reikia atkreipti dëmesá á tai, kad pa-
rlamentas – ástatymø leidþiamoji institucija – traktuojama kaip tautos 
atstovybë, tautai atstovaujanti institucija. Todël, atrodytø, niekas negali 
atsverti ástatymø leidþiamosios valdþios. Neatsitiktinai XIX–XX a. sandû-
ros konstitucinës teisës autoritetas A. V. Dicey tvirtino, kad „Parlamen-
tas pagal Anglijos Konstitucijà turi teisæ priimti arba panaikinti bet koká 
ástatymà; be to, joks asmuo ar institucija pagal Anglijos teisæ neturi teisës 
paþeisti ar nevykdyti parlamento priimtø teisës aktø”8. Bet ðis teiginys 
nereiðkia valdþiø padalijimo paneigimo. Parlamentinei ar pusiau prezi-
dentinei valdymo formai bûdinga specifinës valdþiø pusiausvyros uþtikri-
nimo priemonës. „Lankstaus” valdþiø padalijimo sistemose ástatymø lei-
dþiamosios ir vykdomosios valdþiø pusiausvyrà atspindi vykdomosios val-
dþios teisë paleisti parlamentà ir parlamento teisë pareikðti nepasitikëji-
mà vyriausybe. Tai savitarpio priklausomybë, nes pareikðdamas nepasiti-
këjimà, ástatymø leidëjas, jei ne provokuoja pirmalaikius parlamento rin-
kimus, tai bent smarkiai rizikuoja. 

Taip pat reikëtø paþymëti, kad XX a. ásitvirtinus ir sustiprëjus konsti-
tuciniam teismui – konstitucinës kontrolës institucijai – ástatymø leidþia-
mosios valdþios institucijos veikla kontroliuojama ir atitikimo konstituci-
jai poþiûriu. Taip pat paþymëtina, kad vykdomosios valdþios aktø kontro-
lë yra dar grieþtesnë. Teisës aktø hierarchijoje jos priimtiems aktams 
tenka tik poástatyminis lygmuo, todël ðie aktai tikrinami, ar atitinka kons-
titucijà ir ástatymus. Tai yra svarbus konstituciniø teismø, administraciniø 
teismø veiklos baras. 

Europos ðalyse þinomas ir apkaltos institutas, taikomas aukðèiausiems 
valstybës pareigûnams. Neretai apkaltos procesà realizuoja ne tik parla-
mentas, bet ir konstitucinis teismas (parlamentas pareiðkia kaltinimà, o 

                                            
8 Dicey A. V. Konstitucinës teisës studijø ávadas. Vilnius, Eugrimas, 1998. P. 35. 
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konstitucinis teismas priima sprendimà) ar specialiai sudaryta institucija. 
Ágyvendinti uþsienio politikà taip pat patikima ávairioms valdþioms. Pa-
prastai vykdomoji valdþia sudaro tarptautines sutartis, o parlamentas jas 
ratifikuoja.  

Nors konstitucijoje átvirtinamas teisminës valdþios nepriklausomybës 
principas, taèiau tai nepaneigia ir vykdomosios valdþios vaidmens uþtik-
rinant finansines ir materialines teismø funkcionavimo sàlygas, be to, 
paþymëtina, kad ávairios valdþios neretai dalyvauja formuojant teisëjø 
korpusà ir t.t. 
 
1.3.3. Valdžių sąveika 

 
Valdþiø atskyrimas, savarankiðkumas, jø pusiausvyra nereiðkia, kad 

jos visiðkai atskirtos, nesusijusios viena su kita jokiais ryðiais. Valstybës 
valdþios institucijø savarankiðkumas, jø vykdomø funkcijø apibrëþtumas 
nepaneigia valdþiø sàveikos. 

Gal ir paradoksas – ágyvendinti savo funkcijà konkreti institucija nere-
tai gali tik derindama savo veiksmus su kitomis institucijomis. Todël kar-
tais net kalbama, kad konstitucijoje yra átvirtinta „institucinës intervenci-
jos” galimybë. Atmetæ perdëjimus, matyt, turëtume kalbëti apie valstybës 
valdþios institucijø sàveikà. Institucijø sàveika yra susijusi su valdþiø pu-
siausvyra (t.y. tuo paèiu santykiu akivaizdûs ir sàveikos, ir abipusio povei-
kio, ir kontrolës aspektai). Tokià sàveikà iliustruotø Lietuvos Respubli-
kos konstitucinio reguliavimo pavyzdþiai: Respublikos Prezidentas turi 
teisæ skirti Ministrà Pirmininkà, taèiau ðià teisæ gali ágyvendinti tik gavæs 
Seimo pritarimà (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 str. 6 p., 84 str. 4 
ir 5 p., 92 str. 1 d.); Seimas skiria Aukðèiausiojo Teismo teisëjus ir ðio 
teismo pirmininkà (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 str. 10 p.), bet 
tam bûtinas Respublikos Prezidento teikimas (Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 84 str. 11 p.); Seimas steigia ir panaikina Lietuvos Respub-
likos ministerijas, taèiau tam reikia Vyriausybës siûlymo (Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 67 str. 8 p.). Dar vienas pavyzdys: Seimui priklau-
so teisë tvirtinti biudþetà, priþiûrëti jo vykdymà (Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 67 str. 14 p.). Taèiau atlikti ðià funkcijà Seimas gali tik 
glaudþiai bendradarbiaudamas su Vyriausybe. Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 94 str. 4 p. nustatyta, kad Vyriausybë rengia valstybës biu-
dþeto projektà ir teikia já Seimui (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 130 
str. nustatyta, kad sudarytà valstybës biudþeto projektà Vyriausybë patei-
kia Seimui ne vëliau kaip prieð 75 dienas iki biudþetiniø metø pabaigos). 
Valstybës biudþeto projektà svarsto Seimas ir tvirtina ástatymu iki naujø 
biudþetiniø metø pradþios (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 131 str. 1 
d.).  
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Nors kiekviena ið nurodytø valstybës valdþios institucijø turi apibrëþtà 
funkcijà, taèiau viena be kitos jos nepajëgia atlikti savo uþdaviniø. Vy-
riausybë pateikia biudþeto projektà Seimui svarstyti, Seimas ástatymu 
patvirtina biudþetà ir jis tampa svarbiausia Vyriausybës veiklos atrama. 
Vyriausybë vykdo valstybës biudþetà, o Seimas kontroliuoja biudþeto 
vykdymà. Regime nuoseklià teisiniø veiksmø grandinæ, kai vienos valsty-
bës valdþios institucijos funkcijos ágyvendinimas galimas tik kitai valsty-
bës valdþios institucijai veiksmingai atliekant savàsias. 

Tà patá, matyt, galëtume pasakyti ir apie kitas valstybës valdþios insti-
tucijø veiklos sritis. Imkime ástatymø leidybà. Lietuvos Respublikos Kon-
stitucijos 68 str. 1 d. nustatyta, kad ástatymø leidybos iniciatyvos teisë pri-
klauso Seimo nariams, Respublikos Prezidentui ir Vyriausybei. Du pasta-
rieji subjektai, kuriems priklauso ástatymø leidybos iniciatyvos teisë, at-
stovauja vykdomajai valdþiai. Didþiàjà dalá ástatymø projektø, daþniausiai 
svarbiausiais klausimais, pateikia bûtent Vyriausybë. Ástatymø leidybos 
procedûroje Seimo statutas Vyriausybei ir Respublikos Prezidentui taip 
pat numato tam tikrus prioritetus. Antai Seimo statuto 140 str., numato 
iniciatoriø teisæ atðaukti ástatymo projektà, o 4 d. átvirtinta: jei iniciatoriø 
atðauktà ástatymo projektà ne vëliau kaip kità dienà paremia ir pateikia 
kitas ástatymø leidybos iniciatyvos teisæ turintis subjektas, ástatymo pro-
jektas svarstomas toliau. Taèiau ði nuostata netaikoma ástatymø projek-
tams, kuriuos teikia Respublikos Prezidentas ir Vyriausybë. Statuto 158 
str. 5 d. numatyta: jeigu priimant ástatymà balsuojama dël mokesèiø ásta-
tymo projekto straipsniø ar kitø ástatymø straipsniø, reglamentuojanèiø 
mokesèius arba galinèiø labai pasikeisti valstybës pajamas, Vyriausybës 
nariui, Vyriausybës ágaliotam asmeniui pareikalavus, daroma pertrauka 
iki artimiausios Seimo posëdþio dienos. Statuto 162 str. 2 d. Respublikos 
Prezidentui, Vyriausybei taip pat suteikta teisë motyvuotu teikimu siûlyti 
svarstyti ástatymo projektà. Respublikos Prezidentas ir Vyriausybë pagal 
Statuto 169 str. 1 d. gali motyvuotu teikimu siûlyti projektà svarstyti ypa-
tingos skubos tvarka ir t.t. Seimo priimti ástatymai ásigalioja po to, kai 
juos pasiraðo ir oficialiai paskelbia Respublikos Prezidentas. 

Taigi Seimui, kurio svarbiausia funkcija yra ástatymø leidyba, jà ágy-
vendinant tenka veikti kartu su vykdomàja valdþia. 
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1.4. Problemos, iðkylanèios ágyvendinant valdþiø  
       padalijimo principà 
 

Vienu balsu tvirtinama, kad grieþèiausiai ir nuosekliausiai valstybës 
valdþia padalinta Jungtinëse Amerikos Valstijose (pagal ðios ðalies 1787 
m. priimtà Konstitucijà). „Grieþtas” valdþiø padalijimas bûdingas apskri-
tai visoms prezidentinëms respublikoms. JAV funkcionuoja trys viena 
nuo kitos nepriklausomos valdþiø sistemos: 1) ástatymus leidþia Kongre-
sas; já sudaro Atstovø Rûmai ir Senatas; 2) valdymas patikëtas Preziden-
tui ir jam pavaldiems pareigûnams; 3) teisingumà vykdo teismø sistema; 
jos virðuje – Aukðèiausiasis Teismas. Ðios valdþios yra nepriklausomos ir 
savo funkcijas vykdo savarankiðkai. Amerikietiðka „stabdþiø ir atsvarø” 
sistema ne tik padeda padalinti valdþias, bet ir iðlyginti jas. Gal todël JAV 
istorijoje ir apsieita be konstituciniø kriziø, nors valdþiø, ypaè vykdomo-
sios ir ástatymø leidþiamosios, susidûrimø pasitaiko. 

Jau esame minëjæ, kad tam tikri valdþiø padalijimo ypatumai (t.y. 
„lankstus” valdþiø padalijimas) bûdingi parlamentinei valdymo sistemai 
(parlamentinëje respublikoje ar parlamentinëje monarchijoje). Joje, kaip 
ir kiekvienoje konstitucinëje teisinëje valstybëje, uþtikrinamas santykinis 
ástatymø leidþiamosios, vykdomosios ir teisminës valdþios savarankiðku-
mas ir nepriklausomybë, toliau pusiausvyra tarp jø uþtikrinama specifi-
nëmis priemonëmis. Ástatymø leidþiamosios ir vykdomosios valdþios pu-
siausvyra uþtikrinama parlamento galimybe pareikðti nepasitikëjimà vy-
riausybe, o valstybës vadovo – skelbti prieðlaikinius parlamento rinkimus.  

Tam tikrø ypatumø rasime ir pusiau prezidentinëje (miðrioje) respub-
likoje. Ðtai Prancûzijos Konstitucijà grindþianèioje doktrinoje teigiama, 
kad valdþiø padalijimas nëra jø suskaldymas ir susilpninimas, bet prieðin-
gai, turi uþtikrinti jø bendradarbiavimà ir kooperacijà – tik tada valstybës 
valdþia atitiks visuomenës ir asmens interesus; tai ir yra valdþios paskirtis. 
Pusiau prezidentiniam valdymo modeliui bûdinga ir prezidentinës, ir pa-
rlamentinës respublikos poþymiai. Dabartinëje Prancûzijoje prezidentà 
renka tauta, jis disponuoja svariais de jure ir de facto ágaliojimais (teisë 
paleisti parlamentà, veto teisë, gali skelbti referendumà, karo ir nepa-
prastosios padëties atvejais vykdo nepaprastuosius ágaliojimus ir t.t.). 
Vyriausybë yra susijusi ir su prezidentu, ir su parlamentu. Paþymëtina, 
kad Vyriausybës veiklai, skirtingai nei prezidentinëje respublikoje, bûtina 
parlamento daugumos pasitikëjimas. Kita vertus, nepasitikëjimo Vyriau-
sybei pareiðkimà gali lydëti prieðlaikiniai Nacionalinio susirinkimo rinki-
mai. Dvejø rûmø parlamentas yra aukðèiausioji ástatymø leidybos institu-
cija. Prancûzijos Respublikos Konstitucija, atskirdama ástatymø leidybos 
ir reglamentinës valdþios sritis, labai aiðkiai riboja ástatyminio reguliavi-
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mo sritá. Tai dar vienas prancûziðko valdþiø padalijimo modelio ypatu-
mas. Ástatymø atitikimà Konstitucijai kontroliuoja Prancûzijos Konstitu-
cinë Taryba. Ji taip pat sprendþia valdþiø kompetencijos konfliktus. 
 
 
1.5. Valdþiø padalijimo principas Lietuvos Respublikos  
       Konstitucijos tekste 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. nustatyta: „Valstybës valdþià 
Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybë, Tei-
smas”. Ðia norma, kurios turinys detaliau atskleidþiamas kituose Konsti-
tucijos straipsniuose, átvirtintas valdþiø padalijimo principas. 

Konstitucijos 5 str., nustatanèio institucijas, vykdanèias valstybës val-
dþià, turiná atskleidþia ir kiti Konstitucijos skirsniai, nustatantys konkre-
èiø valstybës valdþios institucijø organizacijà ir funkcionavimà: V skirsnis 
„Seimas”, VI skirsnis „Respublikos Prezidentas”, VII skirsnis „Vyriausy-
bë” ir IX skirsnis „Teismas”. Kiekviename ið ðiø skirsniø yra apibrëþta 
valstybës valdþios institucijø kompetencija, joms bûdingos funkcijos. Im-
kime V skirsnio „Seimas” normas. Konstitucijos 55 str. átvirtinta, kad 
Seimà sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys. Jie renkami ketveriems 
metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimø teise slaptu balsa-
vimu. Konstitucijos 67 str., apibrëþianèiame Seimo kompetencijà, nusta-
tyta, kad Seimas leidþia ástatymus, pritaria ar nepritaria Respublikos Pre-
zidento teikiamai Ministro Pirmininko kandidatûrai, pritaria Vyriausybës 
programai, priþiûri Vyriausybës veiklà, gali reikðti nepasitikëjimà Minist-
ru Pirmininku ar ministru, tvirtina valstybës biudþetà ir priþiûri jo vyk-
dymà, nustato valstybinius mokesèius ir kitus privalomus mokëjimus, 
sprendþia kitus Konstitucijoje numatytus klausimus. Tai tipiðki ástatymø 
leidþiamosios valdþios institucijos ágaliojimai. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos VI skirsnyje „Respublikos Prezi-
dentas” iðdëstomos normos, nustatanèios, kad Respublikos Prezidentas 
yra valstybës vadovas, jis atstovauja valstybei ir daro visa, kas jam pavesta 
Konstitucijos ir ástatymø. VII skirsnyje „Vyriausybë” átvirtinama, kad 
Lietuvos Respublikos Vyriausybæ sudaro Ministras Pirmininkas ir minist-
rai; tai vykdomoji tvarkomoji ðalies institucija, vykdanti ástatymus ir Sei-
mo nutarimus dël ástatymø ágyvendinimo, taip pat Respublikos Preziden-
to dekretus, tvarkanti kraðto reikalus, koordinuojanti ministerijø ir kitø 
Vyriausybës ástaigø veiklà, rengianti valstybës biudþeto projektà, vykdanti 
valstybës biudþetà ir t.t. IX skirsnis „Teismas” átvirtina, kad teisingumà 
Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijoje ypatinga vieta skiriama konstitucinës kontrolës institucijai – Kons-
tituciniam Teismui (VIII skyrius „Konstitucinis Teismas”). 
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Jau esame nurodæ, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismas 
ne viename nutarime (1995 m. spalio 26 d., 1995 m. gruodþio 6 d., 1998 
m. sausio 10 d., 1998 m. balandþio 21 d. 1999 m. birþelio 3 d., 1999 m. 
liepos 9 d., 1999 m. gruodþio 21 d., 2000 m. spalio 18 d., 2000 m. gruodþio 
6 d. nutarimai), atskleisdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje átvir-
tintà valstybës valdþios organizacijos modelá, yra paþymëjæs, kad Konsti-
tucijoje átvirtintas valdþiø padalijimas yra pagrindinis demokratinës teisi-
nës valstybës organizacijos ir veiklos principas. Konstitucinis Teismas 
savo nutarimuose nagrinëjo ávairius ðio principo elementus: valdþiø at-
skyrimà ir savarankiðkumà, jø pusiausvyrà ir sàveikà (ðie klausimai aptar-
ti III skyriaus 5 poskyrio skyrelyje „5.3. Valdþiø padalijimas”). 
 
 
 
2 poskyris 
VALSTYBËS VALDÞIOS INSTITUCIJOS 
 
 
 
2.1. Valstybës valdþios institucijø sàvoka 
2.2. Valstybës valdþios institucijø sistema, jø struktûra ir kompetencija 
2.3. Lietuvos Respublikos valstybës valdþios institucijø sistema 
 
 
2.1. Valstybës valdþios institucijø sàvoka 
 

Kiekviena valstybë vykdo funkcijas per specialiai tuo tikslu sukurtà 
valstybës valdþios institucijø sistemà. Nacionalinëje (Lietuvos) doktrino-
je, be sàvokos „institucija”, kaip sinonimas lygiagreèiai vartojama sàvoka 
„organas”. Dabartinës lietuviø kalbos þodynas pateikia toká sàvokos „or-
ganas” apibrëþimà: „organizacija, ástaiga, atliekanti tam tikrus uþdavi-
nius”. Taèiau „Kanceliarinës kalbos patarimuose” (1998 m.) nurodoma, 
kad þodis organas traukiasi ið vartosenos, ásigali kiti tos paèios reikðmës 
þodþiai – „institucija, tarnyba”. Kadangi Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijoje vartojama „institucijos" sàvoka, manytume yra tikslingiau ir mums 
jà vartoti.  

Neabejotina, kad ðios valstybës institucijos pasiþymi tik joms bûdin-
gais bruoþais ir savybëmis ir pabrëþia jø priklausomybæ tai paèiai grupei. 
Taigi valstybës valdþios institucijos pasiþymi ypatingais bruoþais, specifi-
niais poþymiais, kurie iðskiria jas ið kitø visuomenës ir valstybës organiza-
cijø. 
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Konstitucinës teisës mokslas vienareikðmiai skiria poþymius, pagal 
kuriuos galima paþinti valstybës valdþios institucijà. Valstybës valdþios 
institucijos statusà lemia:  

a) konstitucinis institucijos statusas,  
b) formavimo specifika,  
c) ágaliojimø apimtys,  
d) santykiø tarp institucijø ir visuomenës pobûdis.  
Konstitucinës teisës doktrinoje dël ðiø poþymiø svarbumo ir subordi-

nacijos yra diskutuojama. Taèiau vienu svarbiausiu valstybës valdþios ir 
valdymo institucijø poþymiu yra vertinami valstybës valdþios ágaliojimai. 
Valstybës valdþios ágaliojimai pasiþymi tik jiems bûdingais poþymiais. 
Pirma, tokios institucijos priimti sprendimai yra privalomi visiems pilie-
èiams, pareigûnams ir organizacijoms, kuriems jie skirti. Antra, priimto 
sprendimo vykdymas yra garantuojamas materialiniu aspektu (pvz., vals-
tybës fondai, valstybës biudþetas). Treèia, priimto sprendimo vykdymas 
garantuojamas kitokiais metodais ir bûdais (átikinimu, visuomeniniu po-
veikiu, valstybës prievarta). Tenka pastebëti, kad valstybës valdþios insti-
tucijos, vykdydamos jiems pavestas funkcijas, taiko ne vienà, anksèiau 
minëtà, aspektà, o jø visumà.  

Be jau iðsakytø poþymiø, yra ir kitokiø, bûdingø valstybës valdþios ins-
titucijai. 

Pirma, valstybës valdþios institucija yra tam tikra organizacija, kolek-
tyvas þmoniø, kuriuos jungia tie patys tikslai ir veiklos pobûdis. Taèiau 
galima situacija, kada valstybës valdþios institucijai gali atstovauti vienas 
asmuo (pvz., valstybës vadovas – Lietuvos Respublikos, Vokietijos Fede-
racinës Respublikos, Jungtiniø Amerikos Valstijø – prezidentas). 

Antra, valstybës valdþios institucijos formuojamos grieþtai numatyta 
tvarka.  

Treèia, valstybës valdþios institucija yra valstybës ágaliota vykdyti vals-
tybës funkcijas ir uþduotis (pvz., valstybës vadovas, parlamentas, vyriau-
sybë, teismai). Ji veikia valstybës vardu ar jos pavedimu. 

Ketvirta, valstybës valdþios institucijai teisës normose yra priskirta 
apibrëþta kompetencija.  

Penkta, valstybës valdþios institucija gali vykdyti jai pavestus ágalioji-
mus tik valstybës nustatyta tvarka. 

Ðeðta, valstybës valdþios institucija yra sudëtinë ir integrali valstybës 
valdþios institucijø sistemos dalis.  

Taigi valstybës valdþios institucija yra valstybës ágaliota institucija 
vykdyti jos uþduotis ir funkcijas, jas vykdyti grieþtai valstybës nustatyta 
tvarka. 

Demokratinëse valstybëse yra nusistovëjæ konstituciniai principai, ku-
riø pagrindu yra formuojamos valstybës valdþios institucijos.  
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Vienas ið svarbiausiøjø principø yra atstovaujamosios demokratijos 
principas. Ðis principas numato, kad ástatymø leidþiamoji institucija (Pre-
zidentas – Prancûzijoje, Lenkijoje, Lietuvoje; Ministras Pirmininkas – 
Izraelyje) yra renkama tiesiogiai, todël iðreiðkia tautos valià. Parlamentai 
yra renkami absoliuèioje daugumoje pasaulio valstybiø (JAV, Jungtinë 
Karalystë, Vokietija ir kt.). Taèiau ástatymø vykdomàsias ir teismines ins-
titucijas daþniausiai skiria kitos valstybinës valdþios grandys. 

Taip pat jau minëtas valdžių padalijimo principas yra pamatinis for-
muojant valstybës valdþios institucijø sistemà. Jos pagrindas yra „stabdþiø 
ir atsvarø” mechanizmas. Ðiuo mechanizmu siekiama subalansuoti ágalio-
jimus tarp skirtingø valstybës valdþios institucijø taip, kad në viena nega-
lëtø dominuoti (Apie tai plaèiau skaitykite ðio skyriaus pirmame poskyry-
je).  

Formuojant valstybës valdþios institucijas, taikomas ir valstybės val-
džios nepartiškumo principas, kuriuo ribojamos galimybës tam tikriems 
pareigûnams dalyvauti politiniø judëjimø ar partijø veikloje. Tokia prak-
tika yra þinoma ir Lietuvoje. Pvz., Lietuvos Respublikos Prezidentas, 
Konstitucinio Teismo teisëjai, kitø teismø teisëjai negali dalyvauti politi-
niø partijø ir judëjimø veikloje ir bûti jø nariai.  

Teisėtumo principas pasireiðkia tuo, jog visos valstybës valdþios insti-
tucijos, ágaliotieji asmenys privalo laikytis Konstitucijos ir ástatymø. 

Viešumo ir atvirumo principas pasireiðkia tuo, jog valstybës valdþios 
institucijos turi vieðai informuoti visuomenæ apie savo veiklà ir sprendi-
mus, taip pat ir tuo, kad pilieèiai turi teisæ kritikuoti valstybës valdþios 
institucijø veiklà. 

Kai kuriose valstybëse yra taikomas federalizmo principas, kuriuo yra 
atskiriami federacijos valstybës valdþios institucijø ir jos subjektø ágalio-
jimai. Tai bûdinga Jungtinëms Amerikos Valstijoms, Vokietijos Federa-
cinei Respublikai, Rusijos Federacijai ir kt. Lietuvai kaip unitarinei vals-
tybei ðis principas yra nebûdingas.  
 
 
2.2. Valstybës valdþios institucijø sistema, jø struktûra ir kompetencija 

 
Demokratinës valstybës valdþios institucijos sudaro vieningà sistemà, 

pasiþyminèià tam tikrais poþymiais. Tas vieningumas atspindi tautos inte-
resus ir valià. Visø valstybinës valdþios institucijø veiklos tikslas – siekti 
valstybës gerovës ir jà garantuoti. Vieningumas pasireiðkia dar ir tuo, kad 
visos institucijos veikia ne iðsisklaidþiusios, o kartu, glaudþiai bendradar-
biaudamos sprendþiant svarbias valstybës problemas. Visos valstybës val-
dþios institucijos veikia ástatymø nustatyta tvarka. Svarbesnës institucijos 
aktai (jei jie neprieðtarauja Konstitucijai) yra privalomi pavaldþioms ins-
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titucijoms. Taigi tarp valstybës valdþios institucijø yra glaudus organiza-
cinis ir teisinis ryðys. Reikia pastebëti, kad valstybës valdþios institucijø 
sistema nëra nekintama, ji vystosi ir tobulëja kartu su valstybe.  

Valstybës valdþios institucijø sistemos vienovë taip pat sudaro galimy-
bæ jà skirstyti á skirtingas valstybës valdymo institucijas. Institucijø struk-
tûra ir rûðys pasireiðkia, priklausomai nuo valstybës formos, nuo realizuo-
to valdþiø padalijimo modelio. Priklausomai nuo valstybës formos, kons-
titucinës teisës moksle yra skiriamos tokios valstybës valdþios institucijos: 

a) valstybës aukðèiausiosios ir vietos valdþios institucijos ðalyse su uni-
tarine valstybës sandaros forma (pvz., Prancûzijos Respublikoje Prezi-
dentas, parlamentas, Vyriausybë yra aukðèiausiosios valstybës valdþios 
institucijos, o departamentø prefektai ir prefektûros – vietø valstybës 
valdþios institucijos); 

b) federacijos ir federacijos subjektø valstybës valdþios institucijos 
valstybëse su federacine valstybës sandaros forma (pvz., Vokietijos Fede-
racinëje Respublikoje Federalinis Prezidentas, Federalinis Kancleris, 
Federalinë Vyriausybë, parlamentas yra federacinës valstybës valdþios 
institucijos, o þemiø valstybës valdþios institucijos federacijos subjektø). 

Valdþiø padalijimo principas numato, kad valstybës valdþios instituci-
jø sistemoje veikia ástatymø leidþiamoji, ástatymø vykdomoji ir teisminës 
institucijos, kuriø visuma sudaro valstybës institucijø sistemos ðerdá bet 
kurioje pasaulio ðalyje.  

Ástatymø leidþiamajai institucijai, kuriai valdþiø padalijimo doktrinos 
pagrindu yra suteikta ástatymø leidybos teisë, vykdo teisës normø kûrybos 
funkcijà. Ði institucija priima ástatymus, aukðèiausiàjà teisinæ galià (po 
Konstitucijos) turinèias normas, reguliuojanèias svarbiausias visuomeni-
niø santykiø sritis. Ði institucija renkama tiesioginiuose ir lygiuose rinki-
muose, todël ágaliota atstovauti tautos interesams. Prisimename, kad 
ðiuolaikiniame pasaulyje labai nevienodai ávardijamos ástatymø leidþia-
mosios institucijos. Jungtinëse Amerikos Valstijose – Kongresas, Ðvedijo-
je – Riksdagas, Ispanijoje – Kortesai, Jungtinëje Karalystëje – Parlamen-
tas, Lietuvoje – Seimas. Taèiau visuotinai vartojama sàvoka „parlamen-
tas” suprantama kaip bendrinis þodis ástatymø leidþiamajai institucijai 
apibûdinti. Parlamentø struktûra ir nariø skaièius yra skirtingi, kadangi 
juos lemia gyventojø skaièius, istorinë patirtis ir kiti faktoriai. Parlamen-
tus daþniausiai sudaro vieneri arba dveji rûmai, labai retai – treji rûmai. 
Dvejø rûmø parlamentai yra bûdingi federacinëms valstybëms (Jungtinës 
Amerikos Valstijos, Vokietijos Federacinë Respublika, Rusijos Federaci-
ja), taèiau yra ir unitariniø valstybiø (Prancûzija, Lenkija), kuriø parla-
mentus sudaro dveji rûmai. Federacinëse valstybëse aukðtesnieji parla-
mento rûmai atstovauja federacijos subjektø interesams, unitarinëse vals-
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tybëse dvejø rûmø parlamentas ásikomponuoja á „stabdžių ir atsvarų” me-
chanizmà. 

Vykdomoji institucija realizuoja valstybës valdþià organizuodama ir 
garantuodama ástatymø vykdymà. Aukðèiausioji vykdomosios valdþios 
institucija yra vyriausybë (ministrø kabinetas), kuri paskyrimo metu gau-
na ágaliojimus. Vyriausybës paskyrimo bûdà lemia valdymo formos, poli-
tinës ir istorinës valstybës tradicijos. Parlamentinëse monarchijose (Jung-
tinë Karalystë, Ðvedija, Belgija, Norvegija, Ispanija, Danija), nors vyriau-
sybæ skiria parlamentas, taèiau formaliai turi patvirtinti monarchas. Pre-
zidentinëse respublikose (Jungtinës Amerikos Valstijos, Meksika) vyk-
domàjà valdþià formuoja prezidentas. Konstitucinës teisës moksle yra 
keletas nuomoniø dël prezidento institucijos. Viena nuomonë, kad prezi-
dentas priskiriamas ástatymø vykdomosios valdþios institucijoms; kita – 
valstybës vadovo institucija yra savarankiðka, vienareikðmiai netapatina-
ma su vykdomàja valdþia. Lietuvoje dominuojanti nuomonë yra ta, kad 
Respublikos Prezidentas yra ástatymø vykdomoji institucija. 

Nors skirtingose ðalyse vyriausybiø funkcijos skiriasi, daugeliui jø bû-
dinga tie patys ágaliojimai. Vyriausybiø kompetencijai priklausanèius 
klausimus jau esame aptaræ skyriuje „Vykdomoji valdþia”. 

Priklausomai nuo kriterijø, pagal kuriuos iðskiriama valstybës valdþios 
institucija, vykdomosioms institucijoms galëtø bûti priskirtos ir ministeri-
jos bei kitos centrinës administracijos ástaigos, realizuojanèios skirtingø 
valstybinio gyvenimo srièiø valdymà, organizuojanèios ástatymø ir kitø 
norminiø aktø vykdymà. Tiesa, jeigu ágaliojimus veikti valstybës vardu 
vertinsime kaip svarø kriterijø, atspindintá valstybës valdþios institucijas, 
tai reiktø suabejoti tokio vertinimo pagrástumu.  

Teisminës institucijos realizuoja teisminæ valdþià, kuri yra nepriklau-
soma ir savarankiðka. Teisminës institucijos yra specialios valstybës insti-
tucijos – teismai. Pagrindinë teismø funkcija yra visø teisës subjektø tei-
siø gynimas, laikantis grieþtai reglamentuotos tyrimo formos.  

Egzistuoja keletas teisminiø institucijø formø. Daugumoje anglosaksø 
teisinës sistemos ðaliø egzistuoja vieninga teismø sistema su vieninteliu 
aukðèiausiuoju teismu. Romanø–germanø teisës sistemos valstybëse daþ-
niausiai nëra vieningos teismø sistemos. Èia teismai turi skirtingas veik-
los sritis, yra sujungti á atskiras teismines sistemas ir turi nuosavas aukð-
èiausiàsias institucijas (administracinës ir bendrosios kompetencijos tei-
smø sistemos). 

Bendrosios kompetencijos teismams priklauso baudþiamosios, civili-
nës, darbo ir panaðios bylos. Administraciniai teismai sprendþia pilieèiø 
bei valstybës institucijø ginèus valdymo klausimais, susijusiais su pilieèiø 
teisiø paþeidimais. Taip pat bûna ir specializuotø teismø, sprendþianèiø 
tam tikrø subjektø ar problemø bylas (nepilnameèiø reikalø ir pan.). 
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Konstituciniai teismai uþima ypatingà vietà. Nors doktrinoje yra dis-
kutuojama dël konstituciniø teismø vietos, taèiau jø svarba nekelia abe-
joniø. Konstituciniai teismai sprendþia ástatymø atitikimo konstitucijai 
problemà. Konstituciniai teismai gali turëti ir kitokiø funkcijø. Vokietijos 
Konstitucinis Teismas, be kitø funkcijø, gali spræsti politinës partijos 
konstitucingumo klausimus. Jungtinëse Amerikos Valstijose konstituci-
nës justicijos klausimus sprendþia bendros kompetencijos aukðèiausieji 
teismai. Prancûzijoje yra speciali institucija – Konstitucinë Taryba.  

Aukðèiausiosios teisminës institucijos – aukðèiausieji teismai, konsti-
tuciniai teismai yra labai svarbi valdþiø padalijimo bei „stabdžių ir atsva-
rų” mechanizmo sistemos dalis. Jie naudojasi svarbiais ágaliojimais, galin-
èiais atsverti ir stabdyti ástatymø leidþiamosios ar ástatymø vykdomosios 
valdþios sprendimus, kuriems bûdinga ágaliojimø virðijimas.  

Teismai gali bûti formuojami skirtingais bûdais. Jie gali bûti skiriami 
arba renkami. Taèiau pasaulyje daþniau teisëjus skiria nei renka. Teismø 
nepriklausomumas nuo kitø valstybiniø institucijø yra garantuojamas tuo 
aspektu, kad teismai ápareigoti vadovautis tik ástatymu ir sàþine, yra nie-
kam nepavaldûs. Viena svarbiausiø teismø nepriklausomumo garantø yra 
teisëjø nekeièiamumas. Tai garantuojama teisëjavimo termino neribotu-
mu arba ilgu jo laikotarpiu. Taip pat teisëjø imuniteto garantijomis.  

Kaip jau buvo minëta, valstybës vadovas yra ypatinga institucija vals-
tybës valdþios institucijø sistemoje. Politinëje praktikoje tai oficialus as-
muo, formaliai uþimantis aukðèiausiàjà padëtá valstybës valdþios instituci-
jø sistemoje ir atstovaujantis valstybæ vidaus ir uþsienio santykiuose. La-
biausiai paplitæs prezidento ir monarcho institutas. Pagal tai skiriamos 
dvi valdymo formos: monarchija ir respublika.  

Monarchas (karalius, imperatorius, didysis kunigaikðtis) valstybës va-
dovo postà uþima grieþtai numatytu sosto paveldëjimo bûdu9. Tradiciðkai 
monarchas laikomas suvereniu aukðèiausiosios valstybinës valdþios atsto-
vu. Konstitucinëse monarchijose monarcho ágaliojimai apriboti konstitu-
cijos ir ástatymø (Jungtinë Karalystë, Ispanija, Japonija, Danija ir t.t.). 

Prezidentas kaip valstybës vadovas renkamas ribotam laikotarpiui. 
Prezidentas gali bûti iðrinktas tiesiogiai tautos (Lietuva, Prancûzija). Taip 
pat prezidentà gali rinkti parlamentas (Latvija), speciali rinkikø kolegija 
(Jungtinës Amerikos Valstijos). Daþniausiai prezidento ágaliojimø apim-
tys nepriklauso nuo iðrinkimo bûdo.  

Valstybës vadovo institutas yra svarbus tuo, kad bûtent valstybës va-
dovas koordinuoja kitø valstybës valdþios institucijø veiklà, iðreiðkia ir 
gina visos visuomenës interesus, yra nacionalinio suvereniteto garantas. 

                                            
9 Þr.: Alder J. Constitutional and administrative law. London, 1997. 
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Taèiau valstybës vadovo ágaliojimø apimtys yra labai nevienodos, jos pri-
klauso nuo valstybiø istorinës, politinës patirties.  

Be iðvardytø valstybës valdþios institucijø, ðiø institucijø grupei gali 
bûti priskirtos ir kitos institucijos. Tai gali bûti kontroliuojanèios, prieþiû-
rà vykdanèios institucijos. Ispanijoje tokioms institucijoms priskiriama 
prokuratûra, Italijoje – finansinës kontrolës institucijos.  
 
 
2.3. Lietuvos Respublikos valstybës valdþios institucijø sistema 
 

Lietuvos Respublika savo veiklà vykdo per valstybës institucijø siste-
mà. Iðskirdami valstybës valdþios institucijas Lietuvos Respublikoje, va-
dovausimës koncepcija, jog ðias institucijas apibûdina du poþymiai: a) 
įgaliojimai veikti valstybės vardu ir b) valdingi įgaliojimai. 

Ðiø institucijø teisiniø ágaliojimø apimtys ir tarpusavio bendradarbia-
vimo principai yra nustatyti Konstitucijos, ástatymø, Prezidento dekretø, 
Vyriausybës nutarimø, Konstitucinio teismo sprendimø bei kitø norminiø 
aktø. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. átvirtina, kad „Valstybës 
valdþià Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybë, 
Teismai”. 

Valstybës valdþios institucija Lietuvos Respublikoje gali bûti pilietis 
arba pilieèiø kolektyvas, kuris formuojamas valstybës nustatyta tvarka ir 
naudojasi valdingais ágaliojimais vykdyti jam valstybës pavestas funkcijas.  

Lietuvos Respublikos valstybës valdþios institucijø visuma sukuria 
vieningà sistemà. Valstybës valdþios institucijø sistemà sudaro Respubli-
kos Prezidentas (valstybës vadovas – vykdomoji valdþia), Seimas (ástaty-
mø leidþiamoji valdþia), Vyriausybë (vykdomoji valdþia), Valstybës kont-
rolë, Konstitucinis Teismas, Aukðèiausiasis Teismas, kiti teismai, proku-
ratûra.  

Lietuvos Respublikoje savo funkcijas valstybës valdþios institucijos 
realizuoja valdþiø padalijimo principu. Todël institucijø sistemà sudaro 
ástatymø leidþiamoji, ástatymø vykdomoji bei teisminës valdþios. Kiekvie-
na ið jø sudaro tam tikrà vieningos Lietuvos Respublikos valdþios posis-
temæ.  

Lietuvos Respublikoje ástatymø leidþiamoji institucija yra Seimas. 
Seimà renka tauta tiesioginiuose ir slaptuose rinkimuose. Parlamentas 
yra vienintelë institucija, leidþianti ástatymus. Savo sprendimais Seimas 
iðreiðkia visos tautos interesus. Ástatymø leidþiamosios institucijos Seimo 
sprendimai yra privalomi (plaèiau Seimo ágaliojimai ávardyti skyriuje 
„Lietuvos Respublikos Seimas”).  

Vyriausybë yra svarbiausia vykdomoji institucija. Svarbià vietà valsty-
bës valdþios institucijø sistemoje uþima Lietuvos Respublikos Preziden-
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tas (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 str.). Taèiau pagal savo ágalio-
jimø apimtis Respublikos Prezidentà reikëtø priskirti vykdomosios val-
dþios institucijø grupei. Vyriausybæ sudaro Ministras Pirmininkas ir mi-
nistrai (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 91 str.). Ministrai vadovauja 
atitinkamos srities ministerijoms, kurios vykdo joms pavestas funkcijas.  

Ministrà Pirmininkà Seimo pritarimu skiria ir atleidþia Respublikos 
Prezidentas; ministrus skiria ir atleidþia Ministro Pirmininko teikimu 
Respublikos Prezidentas. Valstybës kontrolë taip pat gali bûti priskirta 
valstybës valdþios institucijø sistemai, nes ði institucija yra ágaliota veikti 
valstybës vardu ir turi valdingus ágaliojimus.  

Teisës teorijoje vykdomoji valdþia gali bûti skirstoma á bendros (atsa-
kinga uþ didumà vykdomajai valdþiai bûdingø funkcijø) ir specialios (at-
sakinga uþ tam tikrà sritá) kompetencijos.  

Teisminæ valdþià sudaro Aukðèiausiasis Teismas, Apeliacinis Teismas, 
administraciniai bei kiti teismai. Doktrinoje yra diskutuojama dël Konsti-
tucinio Teismo vietos valdþios institucijø sistemoje (viena nuomonë: Lie-
tuvos Respublikos Konstitucinis Teismas priskiriamas teisminës valdþios 
grandþiai; kita: ðis teismas iðskiriamas ið bendrosios teisminës valdþios 
dël Konstitucinio Teismo iðskirtinës padëties ir ágaliojimø). Konstitucinis 
Teismas sprendþia, ar ástatymai ir kiti Seimo aktai neprieðtarauja Konsti-
tucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybës aktai neprieðtarauja 
Konstitucijai arba ástatymams (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 
str.). Kadangi Konstitucinis Teismas konstitucinës justicijos problemose 
yra paskutinioji instancija, jo svarba nacionaliniame „stabdžių ir atsvarų” 
mechanizme yra neabejotina.  

Lietuvos Respublikoje teisingumà vykdo tik teismai. Ði fundamentali 
nuostata yra átvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (109 str.). 
Teisingumas vykdomas ástatymø grieþtai numatyta procedûra. Visi tei-
smai yra nepriklausomi ir vykdo teisingumà vadovaudamiesi tik ástatymu. 
Aukðèiausioji ir galutinë institucija civilinëse ir baudþiamosiose bylose 
yra Lietuvos Respublikos Aukðèiausiasis Teismas. Administracinio po-
bûdþio problemoms tokia instancija yra Lietuvos vyriausiasis administra-
cinis teismas. Lietuvos Respublikos Konstitucija (111 str.) numato gali-
mybæ steigti specializuotus teismus, sprendþianèius tik tam tikros rûðies 
visuomeniniø santykiø bylas. Tai gali bûti darbo, ðeimos ir kitokiø kate-
gorijø byloms nagrinëti ásteigti teismai. Taèiau Lietuvos Respublikos 
Konstitucija imperatyviai átvirtina, kad „Teismai su ypatingais ágalioji-
mais taikos metu Lietuvos Respublikoje negali bûti steigiami”. Ði nuosta-
ta garantuoja, kad neatsiras teismø, kuriø veiklos principai nesiderina su 
teisës ir teisingumo principais, ir kad bus garantuotos þmogaus teisës.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijos IX skirsnyje „Teismas” yra mini-
ma prokuroro institucija. Átvirtinta, kad „Valstybiná kaltinimà baudþia-
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mosiose bylose palaiko, baudþiamàjá persekiojimà vykdo ir kvotos organø 
veiklà kontroliuoja prokurorai” (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 
str.). Taigi prokuroras yra pareigûnas, kuris baudþiamosiose bylose, pa-
laikydamas kaltinimà, tai daro valstybės vardu. Nors prokuratûra veikia 
savarankiðkai ir á jos veiklà negalima kiðtis, taèiau valdþiø padalijimo 
principo aspektu ði institucija yra labiausiai susijusi su teismine valdþia. 
Nors teisingumà vykdo tik teismas, prokuratûra yra ta institucija, kuri 
savo veikla padeda teismui tiriant bylas nepadaryti klaidos. Kartais teisi-
nëje literatûroje prokuratûra yra vadinama valstybës valdþios institucija 
su ypatinguoju statusu10. Taèiau manytume, kad vertinant Lietuvos Res-
publikos prokuratûrà kaip valstybës valdþios institucijà reikëtø vengti 
sàvokos „ypatinga”, kadangi ji veikia grieþtai Konstitucijos, ástatymø ir 
kitø norminiø aktø pagrindu ir negali jø ignoruoti. Lietuvos Respublikos 
ástatymuose yra numatyta galimybë apskøsti prokuratûros veiksmus, jei 
asmuo mano, kad buvo paþeisti ástatymai ar kiti teisës aktai. Pagal Lietu-
vos Respublikos Konstitucijà prokurorø skyrimo tvarkà ir statusà nustato 
ástatymas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1998 m. balandþio 
21 d. nutarimu nustatë, kad Lietuvos Respublikos Seimas, keisdamas 
ástatymus, gali átakoti institucijø tarpusavio santykiø turiná ir kad tai ne-
paþeidþia Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Konstitucinis Teismas nu-
statë, kad dël prokuroro skyrimo tvarkos Seimas galëjo keisti ástatymus, 
jeigu pastarieji neprieðtarauja Konstitucijai (Lietuvos Respublikos Kons-
titucinio Teismo nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos visuomenës in-
formavimo ástatymo 29 str. pakeitimo ástatymo ágyvendinimo ástatymo ir 
Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. vasario 25 d. nutarimo „Dël V. Ni-
kitino atleidimo ið generalinio prokuroro pareigø” atitikimo Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai”).  

Kaip jau buvo minëta, Valstybës kontrolës institucija taip pat priskir-
tina prie valstybës valdþios institucijø. Valstybës kontrolës ástatymo 2 str. 
numato, jog Lietuvos Respublikos valstybës kontrolë yra Lietuvos Res-
publikos Seimui atskaitinga aukðèiausioji ekonominës finansinës kontro-
lës valstybës institucija, priþiûrinti, ar teisëtai valdomas ir naudojamas 
valstybës turtas ir vykdomas valstybës biudþetas. Tad mûsø pasirinktøjø 
formaliøjø kriterijø aspektu ðià institucijà galima priskirti valstybës val-
dþios institucijoms. 
 

                                            
10 Baglaj M. V. Konstitucionnoje pravo Rosijskoj Federaciji. Moskva, 1998. S. 337. 
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1.1. Lietuvos Seimo istorinë raida 
 

Lietuvos Seimo istorija prasideda nuo Lietuvos Didþiosios Kunigaikð-
tystës epochos. Tai buvo valstybës valdþios institucija. Lietuvos Didþiojo-
je Kunigaikðtystëje Seimas rinkosi á suvaþiavimus (sesijas), kurias ðaukë 
Didysis Kunigaikðtis, o per tarpuvaldá – Ponø Taryba. Lietuvos Statutas 
(1566 m.) iðplëtë Seimo kompetencijà. Seimas tapo aukðèiausiàja ástaty-
mø leidybos ir valstybës valdþios institucija, kurià sudarë Didysis Kuni-
gaikðtis, Ponø Tarybos nariai bei kunigaikðèiai ir apskrityse iðrinkti bajo-
rø atstovai. Po Liublino unijos (1569 m.) atsiradus jungtinei Lietuvos ir 
Lenkijos valstybei, atskiri valstybiø seimai buvo panaikinti ir sukurtas 
bendras Seimas. Tokia padëtis iðliko iki jungtinës Lenkijos–Lietuvos vals-
tybës þlugimo (1795 m.). 

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos nepriklausomybës paskelbimo 
akte buvo skelbiama, kad Lietuvos valstybës pamatus ir jos santykius su 
kitomis valstybëmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greièiau su-
ðauktas Steigiamasis Seimas. 1920 m. balandþio mënesá Lietuvoje buvo 
iðrinkta atstovaujamoji institucija (Steigiamasis Seimas), kuri po ilgo isto-
rinio laikotarpio turëjo visos Lietuvos tautos mandatà. Vienas svarbiau-
siø Steigiamojo Seimo priimtø teisës aktø buvo 1922 m. Lietuvos Res-
publikos Konstitucija. Pagal ðià Konstitucijà Seimas buvo vieneriø rûmø, 
ir buvo renkamas trejø metø laikotarpiui. Parlamentinë respublika – tai 
Lietuvos valdymo forma, kuri buvo átvirtinta 1922 m. Konstitucijoje. To-
dël Seimas ne tik leido ástatymus, bet ir rinko Respublikos Prezidentà bei 
kontroliavo Ministrø kabinetà. Pastarasis negalëjo veikti neturëdamas 
Seimo pasitikëjimo.  

Pirmasis Lietuvos Respublikos Seimas buvo iðrinktas 1922 m. spalio 
mënesá, antrasis 1923 m. geguþës mënesá1. 1926 m. geguþës mënesá iðrink-
tas treèiasis Seimas buvo paskutinysis, iðrinktas vadovaujantis 1922 m. 
Konstitucija. 1927 m. gruodþio 17 d. prasidëjæ politiniai ir teisiniai pasi-
keitimai siaurino Seimo kaip atstovaujamosios institucijos reikðmæ. Ket-
virtasis Lietuvos Respublikos Seimas buvo iðrinktas 1936 m., galiojant 
naujai 1928 m. Konstitucijai. 1938 m. Konstitucija ið esmës nepakeitë 
Seimo ágaliojimø (lyginant su 1928 m. Konstitucija), paversdama já labiau 
reprezentaciniu, patariamuoju. 

1991 kovo 11 d. Aukðèiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas – atsta-
èiusi Lietuvos nepriklausomybæ priëmë Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà 
(Konstitucija), pagal kurio 78 str. 1 d. aukðèiausiuoju Lietuvos Respubli-
kos valstybës valdþios organu (sàvoka „organas” buvo vartojama Laikina-

                                            
1 Steigiamasis Seimas yra nenumeruojamas, todël 1922 m. spalio mënesá iðrinktas Sei-

mas pradeda Lietuvos Respublikos Seimø numeracijà.  
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jame Pagrindiniame Ástatyme) buvo Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji 
Taryba. Ði atstovaujamoji institucija turëjo plaèius ágaliojimus skiriant ir 
kontroliuojant vykdomàjà valdþià. Aukðèiausiosios Tarybos – Atkuriamo-
jo Seimo – ágaliojimø apimtys, veiklos praktika suteikia galimybæ tuo me-
tu egzistavusià valdymo formà vertinti kaip artimà „susirinkimo valdymo 
sistemai”. Joje valstybës valdþios centras yra atstovaujamoji institucija, ið 
esmës nukreipianti tam tikra linkme visà valstybës struktûrø veiklà. To 
meto Lietuvos valdymo sistemà vadinti parlamentine respublika, kai ða-
lies Konstitucijoje – Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme – nebuvo átvir-
tinta visø valdþios padalijimo elementø, bûtø netikslu. Pastebëtina, kad 
Lietuvos Respublikos „Aukðèiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas” 
atsirado jau pasibaigus ágaliojimams. 1990–1992 m. atstovaujamoji insti-
tucija vadinosi Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba. Taèiau Lietu-
vos Respublikos Seimas, ávertinæs Aukðèiausiosios Tarybos veiklos turiná, 
nusprendë, kad pavadinimas „Aukðèiausioji Taryba – Atkuriamasis Sei-
mas” tiksliau iðreiðkia ðios institucijos veiklos kryptis. 

1992 m. spalio m. 25 d. Lietuvos Respublikos pilieèiai referendume 
pritarë naujai valstybës Konstitucijai. Pagal ðios, 1992 m. Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos, reikalavimus buvo iðrinkti trys (1992 m., 1996 m., 
2000 m.) Seimai.  
 
 
1.2. Seimas – atstovaujamoji valstybës valdþios institucija 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucija numato, jog Seimas yra viena ið 
institucijø, vykdanèiø valstybës valdþià. Seimo ágaliojimams Konstitucijo-
je yra skirtas V skirsnis. Tai savarankiðka valdþiø padalijimo doktrinos 
poþiûriu institucija. Parlamento kaip valdþios institucijos nepriklauso-
mumas yra demokratijos garantija. Todël Lietuvos parlamentas – vienin-
telë institucija, turinti ágaliojimus ástatymams kurti. Parlamentas nepa-
valdus jokiai vykdomosios valdþios kontrolei. Parlamentas pats nustato 
savo vidaus struktûrà ir veiklos procedûrà. Svarbu tai, kad niekas negali 
kiðtis á Seimo svarbiausià teisæ – kurti ástatymus – aukðèiausios juridinës 
galios norminius aktus. Tuo pasireiðkia akivaizdus parlamento iðskirti-
numas.  

Taèiau Seimui priskirti ástatymø leidybos ágaliojimai nëra absoliutûs. 
Pirmiausia Seimas yra saistomas Konstitucijos. Be to, ðie ágaliojimai yra 
ribojami tokio instituto kaip referendumas. Dalá Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos normø galima keisti tik referendumu. Taip pat Konstituci-
nis Teismas turi galimybæ pripaþinti Seimo priimtà ástatymà prieðtarau-
janèiu Konstitucijai. Respublikos Prezidentas naudojasi veto teise bei 
turi ágaliojimus, esant Konstitucijoje numatytoms aplinkybëms, paskelbti 
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pirmalaikius Seimo rinkimus. Ðie apribojimai pasireiðkia kaip valdþiø 
padalijimà garantuojanèio „stabdžių ir atsvarų” mechanizmo dalis.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 str. skelbia, jog „Seimà sudaro 
Tautos atstovai...”. Tad parlamentas, vykdydamas Konstitucijos suteiktus 
ágaliojimus, vykdo ir Tautos atstovaujamàjà funkcijà. Kaip atstovaujamoji 
institucija Seimas tampa Tautos (visø pilieèiø) valios ir interesø reiðkëju. 
Tautos atstovavimas garantuojamas demokratinës rinkimø sistemos ir 
principø. Tautos atstovavimo nereikëtø suprasti tiesiogiai, jog nuo iðrin-
kimo momento Seimo nariai nustoja bûti savo rinkëjø atstovai, o tampa 
Tautos atstovais. Taèiau esant prieðtaravimui tarp rinkëjø ir Tautos (na-
cionaliniø) interesø, parlamento narys prioritetu turëtø suprasti pasta-
ruosius. Todël tokia doktrina grieþtai nereikalauja ið parlamento nario 
vykdyti prieðrinkiminius paþadus ir nenumato deputatø atðaukimo me-
chanizmo. Iðrinktas Seimo narys yra laisvas balsuodamas bet kuriuo klau-
simu. Laisvo mandato esmë – Tautos atstovo laisvë ágyvendinti jam su-
teiktas teises ir pareigas nevarþant ðios laisvës rinkëjø priesakais, já iðkë-
lusiø partijø ar organizacijø politiniais reikalavimais, nepripaþástant teisës 
atðaukti Seimo nará. Kiekvienas Seimo narys atstovauja visai Tautai, taigi 
visi parlamento nariai yra Tautos atstovybë. Seimo nariø teisiø negalima 
diferencijuoti, negalima jiems nustatyti nevienodø galimybiø dalyvauti 
Seimo darbe. Ne tuo yra paþeidþiamas esminis atstovaujamosios instituci-
jos principas – parlamento nariø lygybë – vadinasi, tokiu atveju nebûtø 
galimybiø Seime atstovauti visai Tautai, reikðti jos interesus (Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 1993 m. lapkrièio 26 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Seimo statuto II dalies 5 skirsnio 25 str. atiti-
kimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai”). 
 
 
1.3. Seimo rinkimø tvarka. Pirmalaikiai Seimo rinkimai 
 

Lietuvos Respublikos Seimà sudaro 141 Seimo narys. Nariai renkami 
ketveriems metams vadovaujantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimø tei-
se ir slaptu balsavimu. Seimas laikomas iðrinktu, kai iðrinkta ne maþiau 
kaip 3/5 Seimo nariø. Lietuvoje Seimo rinkimø ástatymas numato miðrià 
rinkimø sistemà. Vienmandatëse rinkimø apygardose (atsiþvelgiant á ad-
ministraciná teritoriná Lietuvos Respublikos padalijimà ir gyventojø skai-
èiø) maþoritarinës rinkimø sistemos pagrindu iðrenkamas 71 Seimo na-
rys, o proporcinës – likusieji 70 parlamento nariø.  

Rinkimus rengia trijø pakopø rinkimø komisijø sistema: Vyriausioji 
rinkimø komisija, Apygardø rinkimø komisijos ir Apylinkiø rinkimø ko-
misijos. Dvi pastarosios komisijos skiriamos tik rinkimø laikotarpiui. Ásta-
tyme yra numatytas demokratinis rinkimø komisijø sudarymo principas. 
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Visos politinës partijos ir visuomeniniai politiniai judëjimai, dalyvaujan-
tys rinkimuose, turi teisæ bûti vienodai atstovaujami visø pakopø rinkimø 
komisijose. Vienmandatëse ir daugiamandatëse rinkimø apygardose kan-
didatus á Seimo narius turi teisæ kelti visos politinës partijos, áregistruotos 
ástatymø numatyta tvarka. Daugiamandatëje rinkimø apygardoje politi-
nëms partijoms, visuomeniniams politiniams judëjimams bei koalicijoms 
reikia pateikti sàraðus, kuriuose turi bûti áraðyta ne maþiau kaip 20 kan-
didatø. Tuo paèiu metu ðie asmenys gali kelti savo kandidatûras vien-
mandatëse rinkimø apygardose. Likus ne maþiau kaip 30 dienø iki rinki-
mø, Vyriausioji rinkimø komisija paskelbia vienmandatëse apygardose 
iðkeltø kandidatø pavardes, taip pat rinkimuose dalyvaujanèiø partijø, 
visuomeniniø politiniø judëjimø bei koalicijø sàraðus. Ástatymas numato 
grieþtus elgesio reikalavimus partijoms ir kitoms institucijoms rinkimø 
kampanijos metu. Kadangi Seimo rinkimø ástatymas numato miðrià rin-
kimø sistemà, tai kiekvienas rinkëjas gauna du biuletenius: vienmandatës 
ir daugiamandatës. Siekiant sudaryti galimybes didesniam pilieèiø skai-
èiui realizuoti pilietinæ teisæ, Seimo rinkimø ástatymas numato galimybæ 
balsuoti paðtu.  

Nustatant Seimo rinkimø rezultatus vienmandatëse apygardose, rin-
kimai laikomi ávykusiais, jeigu juose dalyvavo daugiau nei 40 proc. rinkë-
jø, áraðytø á tos apygardos rinkëjø sàraðus. Iðrinktu laikomas kandidatas, 
gavæs daugiau nei pusæ dalyvavusiø rinkëjø balsø. Jeigu vienmandatëje 
apygardoje në vienas ið kandidatø negavo visø rinkëjø daugumos balsø, 
ne vëliau kaip per dvi savaites turi bûti rengiamas pakartotinis; jame da-
lyvauja du daugiausia balsø gavæ kandidatai. Daugiamandatëje apygardo-
je rinkimai laikomi ávykusiais, jeigu juose dalyvavo daugiau nei 25 proc. 
visø rinkëjø. Seimo rinkimø ástatymas numato uþtveriamàjá barjerà. Tik 
partijos, surinkusios daugiau nei 5 proc., o koalicijos – 7 proc. rinkëjø 
balsø, gali dalyvauti mandatø dalybose. Uþtveriamuoju barjeru siekiama 
darbingo parlamento eliminuojant smulkias partijas. Kvota (balsø skai-
èius vienam mandatui gauti) apskaièiuojama: daugiamandatëje apygardo-
je surinktus rinkëjø balsus (uþ mandatø paskirstyme dalyvaujanèius sàra-
ðus) padalijus ið 70 (viso deputatø skaièiaus, renkamo daugiamandatëje 
apygardoje). Taikant kvotø metodà, mandatai paskirstomi proporcingai 
partijø ar koalicijø gautø balsø skaièiui.  

Seimo nariu gali bûti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris 
nesusijæs priesaika ar pasiþadëjimu su uþsienio valstybe ir rinkimø dienà 
yra ne jaunesnis kaip 25 metø bei nuolat gyvena Lietuvoje. Seimo nariais 
negali bûti renkami asmenys, nebaigæ atlikti bausmës pagal teismo pa-
skirtà nuosprendá, taip pat asmenys, teismo pripaþinti neveiksniais.  

Eiliniai Seimo rinkimai rengiami ne anksèiau kaip prieð du mënesius 
ir ne vëliau kaip prieð mënesá iki pasibaigiant Seimo nariø ágaliojimams. 
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Eilinius Seimo rinkimus skelbia Respublikos Prezidentas.  
Pirmalaikiai Seimo rinkimai gali bûti skelbiami Seimo nutarimu, pri-

imtu ne maþiau kaip 3/5 visø Seimo nariø balsø dauguma. Taip pat pir-
malaikius Seimo rinkimus gali skelbti ir Respublikos Prezidentas Konsti-
tucijos numatytais atvejais (þr. Respublikos Prezidento ágaliojimai). 
 
 
 
2 poskyris 
SEIMO NARIO TEISINIS STATUSAS 
 
 
 
2.1. Seimo nario ágaliojimø ágijimas ir pasibaigimas 
2.2. Seimo nario teisës ir pareigos 
2.3. Seimo nario veiklos garantijos 
 
 
2.1. Seimo nario ágaliojimø ágijimas ir pasibaigimas 
 

Seimo nariu gali bûti iðrinktas Lietuvos Respublikos pilietis, ne jau-
nesnis kaip 25 metø, nuolat gyvenantis Lietuvoje. Seimo nariø ágaliojimø 
laikas pradedamas skaièiuoti nuo tos dienos, kai naujai iðrinktas Seimas 
susirenka á pirmàjá posëdá. Nuo ðio posëdþio pradþios baigiasi anksèiau 
iðrinktø Seimo nariø ágaliojimø laikas. Paþymëtina tai, kad iðrinktas Sei-
mo narys visas Tautos atstovo teises ágyja tik po to, kai Seimo posëdyje 
prisiekia bûti iðtikimas Lietuvos Respublikai. Priesaika yra asmens iðkil-
mingas bei tvirtas pasiþadëjimas prisiimti já saistanèias pareigas ir jas vyk-
dyti arba paþadas sakyti tiesà, paprastai kreipiantis ir á Dievà. Tarp prie-
saikos ir pasiþadëjimo nedaroma esminiø skirtumø, tos sàvokos traktuo-
jamos kaip beveik vienareikðmës. Tiesa, tam tikrø skirtumø galima aptik-
ti, jeigu kreipsime dëmesá á formos dalykus. Antai priesaika yra apibûdi-
nama kaip iðkilmingas ir tvirtas pasiþadëjimas. Seimo rinkimø ástatymo 
38 str. 4 d. ginèijama nuostata iðdëstyta taip: „Asmenys, kurie yra davæ 
kitø valstybiø pilieèio priesaikà, turi raðtu jos atsisakyti ir nurodyti anke-
toje, kaip ir kada jie tai padarë”. Cituota nuostata yra skirta ðiai Konsti-
tucijos 56 str. 1 d. normai sukonkretinti: „Seimo nariu gali bûti renkamas 
Lietuvos Respublikos pilietis, kuris nesusijæs priesaika ar pasiþadëjimu 
uþsienio valstybei [...]” (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 
m. lapkrièio 11 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø 
ástatymo 38 straipsnio 4 dalies ir Lietuvos Respublikos savivaldybiø tary-
bø rinkimø ástatymo 36 straipsnio 4 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos 
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Konstitucijai”). 
Neprisiekæs Seimo narys neturi ðio statuto antrame skirsnyje nustaty-

tø teisiø, nesinaudoja ðio statuto treèiame skirsnyje numatytu veiklos ap-
rûpinimu bei garantijomis ir negauna Seimo nario atlyginimo. Seimo na-
rys, eidamas pareigas, vadovaujasi Konstitucija, valstybës interesais, savo 
sàþine ir negali bûti varþomas jokiø mandatø. Taigi Seimo narys, nors ir 
priklausydamas politinei frakcijai, neprivalo balsuoti prieð savo valià. 

Nuo naujai iðrinkto Seimo pirmojo posëdþio pradþios baigiasi buvusio 
Seimo nariø ágaliojimai.  

Seimo nario ágaliojimai nutrûksta, kai: 
1) pasibaigia ágaliojimø laikas arba susirenka á pirmàjá posëdá pirma-

laikiuose rinkimuose iðrinktas Seimas;  
2) jis mirðta;  
3) jis atsistatydina raðtiðku pareiðkimu;  
4) teismas pripaþásta já neveiksniu;  
5) Seimas panaikina jo mandatà apkaltos proceso tvarka; 
6) rinkimai pripaþástami negaliojanèiais arba ðiurkðèiai paþeidþiamas 

Seimo rinkimø ástatymas; 
7) jis pereina dirbti arba per 3 mënesius neatsisako darbo, nesuderi-

namo su ðio statuto 6 str. reikalavimais;  
8) jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybës. 

 
 
2.2. Seimo nario teisës ir pareigos 
 

Seimo narys turi teisæ Seimo statuto nustatyta tvarka: 
1) balsuoti dël visø svarstomø klausimø Seimo, komiteto ir komisijos, 

kuriø narys jis yra, posëdþiuose; 
2) rinkti ir bûti iðrinktas á bet kurias pareigas Seime; 
3) dalyvauti diskusijoje visais svarstomais klausimais, þodþiu ir raðtu 

pateikti pasiûlymus, pastabas, pataisas; 
4) perduoti posëdþio pirmininkui nepasakytos savo kalbos tekstà, kad 

ðis bûtø áraðytas á posëdþio stenogramà; 
5) siûlyti Seimui svarstyti klausimus; 
6) rengti ir teikti svarstyti Seimui ástatymø bei kitø teisës aktø projek-

tus, taip pat teikti pasiûlymus dël ástatymø, kurie turi bûti svarstomi Sei-
me; 

7) Seimo posëdþiuose klausti praneðëjø ir papildomø praneðëjø; 
8) daryti pareiðkimus, sakyti replikas, kalbëti dël balsavimo motyvø, 

teikti pasiûlymus dël posëdþio vedimo tvarkos, procedûros; 
9) tiesiogiai ar per padëjëjà gauti uþregistruotø ástatymø projektø, 

ástatymø ir kitø Seimo priimtø aktø, Seimo Pirmininko, Seimo valdybos ir 
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Seniûnø sueigos sprendimø ir jø projektø bei Vyriausybës rengiamø tei-
sës aktø projektø, taip pat kitø valstybës valdþios ir valdymo institucijø 
priimtø nutarimø bei valstybës tarnybos pareigûnø teisës aktø kopijas; 

10) dalyvauti visø Seimo komitetø ir komisijø posëdþiuose, taip pat 
Vyriausybës posëdþiuose, prireikus dalyvauti valstybës valdþios ir valdy-
mo institucijø posëdþiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti klausimai, taip 
pat, ið anksto praneðæs, stebëti kitus posëdþius, kuriuose svarstomi já do-
minantys klausimai, iðskyrus susijusius su valstybës paslaptimi, kuriø 
svarstymo tvarkà nustato ástatymai; 

11) kreiptis su paklausimais á Vyriausybës narius, kitø valstybës insti-
tucijø vadovus, pateikti jiems, taip pat Seimo pareigûnams klausimø; 

12) kartu su kitais Seimo nariais: 
a) teikti ástatymo projektà dël Konstitucijos keitimo, 
b) inicijuoti apkaltà, 
c) pradëti nepasitikëjimo, interpeliacijos procedûras, 
d) ðaukti neeilinæ Seimo sesijà ir neeiliná posëdá, 
e) kreiptis á Konstituciná Teismà, 
f) kitaip veikti pagal ðio statuto nuostatas. 

Seimo statuto 10 str. numato, kad parlamento nariai privalo dalyvauti 
Seimo posëdþiuose ið anksto numatytø balsavimø metu. Ðios pareigos 
vykdymà kontroliuoja Etikos ir procedûrø komisija. Ji nedalyvavusiems 
numatytuose balsavimuose Seimo nariams ástatymo nustatyta tvarka gali 
sumaþinti atitinkamo mënesio atlyginimà. Etikos ir procedûrø komisijai 
nutarus, tokiø Seimo nariø pavardës gali bûti skelbiamos spaudoje. 

Be to, kiekvienas Seimo narys, iðskyrus tuos, kurie iðrinkti á Seimo 
valdybà, privalo bûti kurio nors komiteto narys. Seimo narys turi nuolat 
susitikinëti su rinkëjais. Seimo nario pareigos, iðskyrus jo pareigas Seime, 
nesuderinamos su jokiomis kitomis pareigomis valstybës ástaigose ir or-
ganizacijose, taip pat su darbu verslo, komercijos bei kitose privaèiose 
ástaigose ar ámonëse. Lietuvoje realizuotas valdþiø padalijimo principas 
numato, jog Seimo narys gali bûti skiriamas Ministru Pirmininku ar mi-
nistru. Taèiau Seimo nario pareigos, iðskyrus jo pareigas Seime, nesude-
rinamos su jokiomis kitomis pareigomis valstybës ástaigose ir organizaci-
jose, taip pat su darbu verslo, komercijos bei kitose privaèiose ástaigose 
ar ámonëse. Savo ágaliojimø metu Seimo narys atleidþiamas nuo pareigos 
atlikti kraðto apsaugos tarnybà. 
 
 
2.3. Seimo nario veiklos garantijos 
 

Seimo nariui nekliudomai realizuoti jam suteiktus ágaliojimus Seimo 
statute numatytos garantijos. Seimo narys turi teisæ nekliudomai lankytis 
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visose ámonëse, ástaigose ir organizacijose. Uþ Seimo nario teisëtø reika-
lavimø nevykdymà kaltam pareigûnui ástatymø numatyta tvarka gali bûti 
skiriama drausminë nuobauda, jis gali bûti atleistas ið pareigø.  

Seimo nario asmuo nelieèiamas. Seimo narys be Seimo sutikimo ne-
gali bûti traukiamas baudþiamojon atsakomybën, suimamas, negali bûti 
kitaip varþoma jo laisvë, iðskyrus atvejus, kai jis uþtinkamas nusikaltimo 
vietoje. Seimo narys, eidamas pareigas, vadovaujasi Konstitucija, valsty-
bës interesais, savo sàþine ir negali bûti varþomas jokiø mandatø. 

Be imuniteto, Seimo narys naudojasi indemniteto teise. Vadinasi, Sei-
mo narys negali bûti persekiojamas uþ balsavimà ar kalbas Seime. Taèiau 
uþ asmens áþeidimà ar ðmeiþtà jis gali bûti traukiamas atsakomybën ben-
dra tvarka. Kaip jau buvo minëta, Seimo nario mandatà panaikinti gali-
ma tik apkaltos proceso tvarka. Tai sudëtinga procedûra, numatanti ið-
skirtines Seimo nario veiklos garantijas, kuriø kitø ðaliø parlamentø na-
riai neturi.  
 
 
 
3 poskyris 
SEIMO STRUKTÛRA 
 
 
 
3.1. Seimo struktûriniai padaliniai 
3.2. Seimo Pirmininkas 
3.3. Seimo valdyba 
3.4. Seimo komitetai ir komisijos 
3.5. Seniûnø sueiga 
3.6. Seimo kancleris 
3.7. Seimo frakcijos 
 
 
3.1. Seimo struktûriniai padaliniai 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 76 str. nustatyta, kad Seimo struk-
tûrà ir darbo tvarkà nustato Seimo statutas. Vadinasi, Seimui suteikta 
teisë paèiam nustatyti savo struktûrà ir darbo tvarkà. Atsiþvelgiant á Sei-
mo kaip ástatymø leidybos valdþios konstituciná statusà turinèios instituci-
jos tikslus, turi bûti sukurta tokia Seimo struktûra ir demokratiniais prin-
cipais pagrásta darbo tvarka, kad ðalyje esant bet kokiai situacijai, Tautos 
atstovybë galëtø konstruktyviai, efektyviai ir nepertraukiamai ágyvendinti 
aukðèiausiàjà suverenià Tautos galià (Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo 1994 m. vasario 24 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Sei-
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mo statuto II dalies 9, 9(3), 9(6), 10 ir 10(1) straipsniø atitikimo Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai”). 

Parlamento darbui ir posëdþiams vadovauja Seimo Pirmininkas ir jo 
pavaduotojai, kuriø negali bûti daugiau kaip penki. Ástatymø projektams 
nagrinëti ir kitiems Konstitucijoje numatytiems dokumentams rengti 
Seimas ið savo nariø sudaro komitetus. Nenuolatinio aktualumo klausi-
mams spræsti Seimas ið savo nariø gali sudaryti komisijas. Politinës parti-
jos ir organizacijos savo politinëms paþiûroms reikðti ir tikslams ágyven-
dinti gali sudaryti Seimo nariø frakcijas, vadovaujamas seniûnø. Tarp 
frakcijø bei kitiems ryðiams palaikyti veikia Seniūnų sueiga. Seimo orga-
nizaciniam darbui garantuoti yra sudaroma Seimo valdyba.  

Seimo statute ávardyti parlamento struktûriniai padaliniai turi uþtik-
rinti darnià institucijos veiklà. Todël rekomenduotina susipaþinti su mi-
nëtø Seimo struktûriniø padaliniø veiklos galimybëmis. 
 
 
3.2. Seimo Pirmininkas 
 

Tai parlamento vadovas, turintis tik ðiai pareigybei bûdingø ágalioji-
mø. Seimo narys, iðrinktas Seimo Pirmininku arba laikinai einantis jo 
pareigas, turi sustabdyti savo veiklà Seimo nariø frakcijoje. Ðiuo reikala-
vimu norima pabrëþti, jog asmuo, vykdydamas Seimo Pirmininko parei-
gas, turi vadovauti visam parlamentui, o ne daliai. Seimo Pirmininko ága-
liojimai yra numatyti Seimo statuto 29 str.: 

1) vadovauja Seimo darbui ir atstovauja Seimui; 
2) per 10 dienø nuo priëmimo patvirtina paraðu Seimo priimto ásta-

tymo teksto autentiðkumà ir perduoda já Respublikos Prezidentui pasira-
ðyti, per 10 dienø pasiraðo Seimo statutà ir jo pakeitimus; per 3 dienas 
pasiraðo ástatymus, kuriø Respublikos Prezidentas per 10 dienø po átei-
kimo nepasiraðo ir negràþina Seimui pakartotinai svarstyti, bei juos ofici-
aliai paskelbia; 

3) per 10 dienø nuo priëmimo pasiraðo Seimo nutarimus bei kitus 
Seimo priimtus aktus; 

4) per 24 valandas pasiraðo Seimo posëdþiø protokolus, taip pat Sei-
mo valdybos sprendimus, jeigu pats jiems pirmininkauja; 

5) laikinai eina Respublikos Prezidento pareigas arba laikinai pava-
duoja Respublikos Prezidentà Konstitucijos 89 str. numatytais atvejais; 

6) teikia Seimo Pirmininko pavaduotojø kandidatûras Seimui; 
7) Konstitucijoje nustatyta tvarka teikia Seimui skirti Konstitucinio 

Teismo teisëjø kandidatûras; 
8) teikia Seimui skirti ir atleisti Seimo kontrolieriø ir Seimo kontro-

lieriø ástaigos vadovo kandidatûras; 
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9) Konstitucijos ir ástatymø numatytais atvejais teikia Seimui skirti ir 
atleisti valstybës institucijø vadovø ir jø pavaduotojø kandidatûras; 

10) pirmininkauja Seimo ir Seimo valdybos posëdþiams arba paveda 
tai atlikti vienam ið savo pavaduotojø; 

11) teikia Seniûnø sueigai sesijos darbø programos ir savaitës bei die-
nos posëdþiø darbotvarkiø projektus arba paveda tai atlikti vienam ið 
savo pavaduotojø; 

12) teikia Seimo valdybos posëdþiø darbotvarkës projektà arba paveda 
tai atlikti vienam ið savo pavaduotojø; 

13) vykdo kitus ðiame Statute numatytus ágaliojimus. 
Vykdydamas savo ágaliojimus, Seimo Pirmininkas leidþia potvarkius. 

Seimo Pirmininkas, o kai jo nëra, Pirmininko pavaduotojas, jeigu pats 
nepirmininkauja posëdþiui, bet kuriuo svarstomu klausimu gali be eilës 
Seimo posëdþiuose iðsakyti savo arba Seimo valdybos nuomonæ. Seimo 
sesijos metu Seimo Pirmininkas, jo pavaduotojai ne reèiau kaip kartà per 
mënesá atsako á Seimo nariø ið anksto raðtu pateiktus klausimus dël savo 
veiklos. Seimo Pirmininko teikimu Seimas vienà ið Seimo Pirmininko 
pavaduotojø paskiria Seimo Pirmininko pirmuoju pavaduotoju. Seimo 
statutas numato tokius Seimo Pirmininko pavaduotojø ágaliojimus:  

1. Seimo Pirmininko pavaduotojai atlieka Seimo Pirmininko jiems 
pavestas funkcijas. 

2. Seimo Pirmininko pavaduotojai per 24 valandas pasiraðo Seimo 
posëdþiø protokolus, taip pat Seimo valdybos sprendimus, jeigu jie 
Seimo Pirmininko pavedimu vadovavo ðiems posëdþiams. 

3. Seimo Pirmininkà, laikinai iðvykusá arba susirgusá ir dël to laikinai 
negalintá eiti savo pareigø, tuo metu pavaduoja Seimo Pirmininko 
pirmasis pavaduotojas arba Seimo pavedimu – kitas pavaduotojas. 

4. Jeigu Konstitucijos 89 str. numatytais atvejais Seimo Pirmininkas 
laikinai eina Respublikos Prezidento pareigas ir netenka savo ága-
liojimø Seime, Seimo Pirmininko pareigas Seimo pavedimu laiki-
nai eina jo pavaduotojas. 

5. Nutarimà pavesti laikinai eiti Seimo Pirmininko pareigas arba já 
pavaduoti (iðankstiná arba konkreèiu atveju) Seimas priima Seimo 
Pirmininko teikimu. 

 
 

3.3. Seimo valdyba 
 

Seime veikia Seimo valdyba, kurios pagrindinis uþdavinys – spræsti or-
ganizacinius Seimo darbo klausimus ir teikti patarimus Seimo Pirminin-
kui, kai jis to praðo. Seimo valdyba sudaroma ið Seimo Pirmininko, jo 
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pavaduotojø ir Seimo opozicijos lyderio. Seimo valdybos sudëtá nutarimu 
tvirtina Seimas. Seimo statuto 32 str. numato, jog Seimo valdyba: 

1) skirsto valstybës biudþeto ástatymo nustatytas Seimo lëðas, svarsto 
ir tvirtina Seimo iðlaidø sàmatas; 

2) komitetø teikimu svarsto ir siunèia á komandiruotes Seimo narius 
su raðtiðkomis Seimo, valdybos, komitetø uþduotimis; tvirtina ko-
mandiruoèiø ataskaitas; 

3) komitetø ar frakcijø teikimu svarsto ir pritaria Seimo nariø iðvy-
koms ne Seimo lëðomis sesijos metu; 

4) prireikus apsvarsto Seimo sesijos darbø programos, savaitës bei 
dienos posëdþiø darbotvarkiø projektus ir teikia iðvadas Seniûnø 
sueigai arba Seimui; 

5) ðaukia neeilinius Seimo posëdþius, nustato posëdþiø laikà; 
6) tvirtina preliminarø Seimo sesijos posëdþiø grafikà; 
7) prireikus nustato, kurioms institucijoms ar asmenims pagrindinis 

komitetas privalo nusiøsti ástatymo projektà iðvadoms gauti; 
8) prireikus priima nutarimà, kurá pagrindiná komitetà atleisti nuo 

ðio Statuto 147 str. iðdëstytø pagrindinio komiteto prievoliø; 
9) prireikus sudaro darbo grupes ástatymø projektams rengti ir Sei-

mo bei valdybos pavedimams vykdyti; 
10) padeda organizuoti bendrà komitetø darbà tais klausimais, kurie 

priklauso keliø komitetø kompetencijai; 
11) tvirtina Seimo kanceliarijos struktûrà, sudaro Seimo kanceliarijos 

etatø sàraðà ir nustato atlyginimus; 
12) tvirtina Seimo kanceliarijos nuostatus ir reglamentà; 
13) sprendþia kitus Seimo darbo organizavimo klausimus, kurie pagal 

ðá Statutà nepriskirti kitoms Seimo institucijoms ar pareigûnams. 
Seimo valdybos posëdþius ðaukia ir jiems vadovauja Seimo Pirminin-

kas arba jo ágaliotas Seimo Pirmininko pavaduotojas. Stebëtojais Seimo 
valdybos posëdþiuose gali dalyvauti kiti Seimo nariai, Respublikos Prezi-
dento ir Vyriausybës nuolatiniai atstovai. Á Seimo valdybos posëdþius gali 
bûti kvieèiami ir kiti asmenys. Klausimus svarstyti valdybai gali teikti val-
dybos nariai, komitetai, komisijos, frakcijos ir Seimo kancleris. Svarstyti 
teikiami Seimo valdybos dokumentø projektai, pasiraðyti iniciatoriø, pe-
rduodami Seimo Pirmininkui ar jo ágaliotam Seimo Pirmininko pavaduo-
tojui. Pastarieji, jais remdamiesi, parengia posëdþio darbotvarkæ. Seimo 
valdybos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta posëdyje daly-
vaujanèiø nariø balsø dauguma, kai posëdyje dalyvauja ne maþiau kaip 
pusë valdybos nariø. Jeigu balsai pasidalija po lygiai, priimamas tas 
sprendimas, uþ kurá balsavo Seimo Pirmininkas, o jei jo nëra, – posëdþiui 
pirmininkaujantis Seimo Pirmininko pavaduotojas. Seimo nariams per 
komitetus ir frakcijas praneðama apie Seimo valdybos sprendimus ne 
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vëliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priëmimo sesijos metu 
arba ne vëliau kaip per savaitæ kitos sesijos pradþioje. 

Komitetai ir frakcijos gali apskøsti Seimo valdybos sprendimus Sei-
mui, jeigu manoma, kad jie paþeidþia ar riboja Seimo nario, frakcijos ar 
komiteto teises, kad priimti virðijant valdybai suteiktus ágaliojimus. To-
kius skundus nagrinëja ir sprendþia Seimas iðklausæs Etikos ir procedûrø 
komisijos iðvadø. 
 
 
3.4. Seimo komitetai ir komisijos 
 

Ástatymø projektams nagrinëti bei kitiems Seimo kompetencijai Kons-
titucijos priskirtiems klausimams rengti Seimas pirmojoje sesijoje ið savo 
nariø sudaro komitetus. Juose turi bûti ne maþiau kaip 7 ir ne daugiau 
kaip 17 Seimo nariø (iðskyrus Europos reikalø komitetà) pagal proporci-
ná atstovavimo frakcijoms principà. Ðis principas numato, jog didesnë 
Seimo frakcija turi teisæ á proporcingai daugiau vietø kiekviename komi-
tete. Taèiau tikslus kiekvieno komiteto nariø skaièius nustatomas Seimo 
nutarimu. Europos reikalø komitetas sudaromas ne maþiau kaip ið 15 
Seimo nariø pagal proporciná atstovavimo frakcijoms principà. Europos 
reikalø komiteto nariais gali bûti Seimo nariai, dirbantys kituose komite-
tuose, taip pat Seimo valdybos nariai. Komitetø sudëtá ir komitetø nariø 
pavaduotojus tvirtina Seimas, balsuodamas uþ visà komiteto nariø ir jø 
pavaduotojø sàraðà. Tam tikroms veikloms kryptims komitetai gali suda-
ryti pakomiteèius. Pakomitetá gali sudaryti ne maþiau kaip 5 nariai.  

Seime yra sudaromi ðie komitetai: 
1. Aplinkos apsaugos;  
2. Biudþeto ir finansø;  
3. Ekonomikos; 
4. Europos reikalø; 
5. Kaimo reikalø;  
6. Nacionalinio saugumo ir gynybos;  
7. Socialiniø reikalø ir darbo;  
8. Sveikatos reikalø;  
9. Ðvietimo, mokslo ir kultûros;  
10. Teisës ir teisëtvarkos; 
11. Uþsienio reikalø;  
12. Valstybës valdymo ir savivaldybiø;  
13. Þmogaus teisiø. 
Seimo komitetai yra atsakingi ir atskaitingi Seimui. Kiekvienos kitos 

eilinës sesijos pradþioje gali bûti iðklausoma komitetø darbo ataskaitø. 
Komitetai privalo nustatytu laiku apsvarstyti ir pateikti iðvadas dël jiems 
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svarstyti perduotø klausimø, atlikti kitas Seimo pavestas uþduotis. Komi-
tetai yra atsakingi, kad laiku bûtø nustatytas tam tikrø ástatymø ir kitø 
teisës aktø reikalingumas, pagal jø veiklos kryptis ir kompetencijà inici-
juotas jø rengimas ir uþsakytos iðsamios iðvados dël jø projektø. Seimo 
komitetai dirba pagal pasitvirtintus planus, suderintus su Seimo sesijos 
darbø programa. Ðiuose planuose nurodomi atsakingi vykdytojai ir atli-
kimo terminai. Komitetø darbo planai ir posëdþiø darbotvarkës paskel-
biamos vieðai. Komitetø veiklà koordinuoja Seimo Pirmininkas, Seimo 
valdyba pagal Seimo sesijø darbø programas ir komitetø darbo planus. 
Komitetai gali pasitvirtinti darbo tvarkos taisykles, neprieðtaraujanèias 
Seimo statutui. Svarstytiniems klausimams parengti komitetai ið savo na-
riø gali sudaryti parengiamàsias darbo grupes. Á jas gali bûti átraukti davæ 
sutikimà kiti Seimo nariai, taip pat valstybës institucijø, partijø ir visuo-
meniniø organizacijø atstovai, ekspertai bei mokslininkai. Lëðos tokiø 
grupiø ekspertams skiriamos pagal patvirtintà komiteto iðlaidø sàmatà. 
Seimo statuto 49 str. apibrëþti Seimo komitetø ágaliojimai. Seimo komite-
tai ágalioti: 

1) svarstyti ástatymø projektus, rengti iðvadas ir nagrinëti klausimus, 
perduotus komitetui svarstyti; 

2) savo iniciatyva arba Seimo pavedimu rengti ástatymø, kitø Seimo 
priimamø teisës aktø projektus, aptarti naujø ástatymø ar jø pataisø rei-
kalingumà; 

3) rengti ir teikti Seimui projektus dël ástatymø derinimo, papildymo, 
prieðtaravimø paðalinimo; 

4) svarstyti Vyriausybës programà; savo iniciatyva arba Seimo pave-
dimu svarstyti Vyriausybës arba kitø valstybës institucijø veiklos progra-
mas pagal atskiras sritis ir teikti Seimui savo iðvadas; 

5) svarstyti savo kompetencijos ribose valstybës institucijø vadovø, ku-
riuos skiria Seimas arba kuriuos skiriant reikia Seimo pritarimo, ir jø pa-
vaduotojø kandidatûras, taip pat tø pareigûnø atleidimo klausimus; 

6) preliminariai svarstyti Lietuvos Respublikos valstybës biudþeto ir 
savivaldybiø biudþetø finansiniø rodikliø patvirtinimo ástatymo projektà 
bei biudþeto ávykdymo apyskaità; 

7) nagrinëti ir kontroliuoti einamøjø metø valstybës biudþeto lëðø 
naudojimo ekonominá efektyvumà; svarstyti ir teikti iðvadas bei siûlymus 
dël Vyriausybës pateikto kitø metø valstybës biudþeto projekto straipsniø 
ir programø, komiteto kompetencijai priskirtø klausimø, siekti raciona-
laus programø parinkimo ir asignavimø jam paskirstymo; 

8) svarstyti siûlymus dël ministerijø ir kitø valstybës institucijø steigi-
mo ar panaikinimo; 

9) atliekant parlamentinæ kontrolæ, iðklausyti ministerijø ir kitø vals-
tybës institucijø informacijas bei praneðimus dël Lietuvos Respublikos 
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ástatymø ir kitø Seimo priimtø aktø vykdymo; savo iniciatyva arba Seimo 
pavedimu atlikti atskirø problemø parlamentiná tyrimà ir teikti Seimui 
savo iðvadas; savo iniciatyva arba Seimo pavedimu svarstyti Seimui at-
skaitingø valstybës institucijø metø veiklos ataskaitas ir teikti Seimui savo 
iðvadas; 

10) nagrinëti rinkëjø bei visuomeniniø organizacijø pasiûlymus; 
11) sudaryti komiteto darbo planà, suderintà su Seimo sesijos darbø 

programa; 
12) sudaryti komitetui skirtø lëðø iðlaidø sàmatà; 
13) dalyvauti tarpparlamentiniuose Seimo ryðiuose. 
Taèiau komitetø priimti sprendimai valstybës institucijoms yra reko-

mendacinio pobûdþio, nors privalu á juos atsakyti. Seimo statute yra nu-
matyta kiekvieno konkretaus komiteto veiklos kryptis.  

Prireikus Seimas gali sudaryti laikinàsias tyrimo, kontrolës, revizijos, 
parengiamàsias, redakcines ir kitokias komisijas bet kuriam klausimui 
iðtirti ir kitiems Seimo pavedimams atlikti. Sudarant laikinàsias komisijas, 
numatomas komisijos nariø skaièius proporcinio atstovavimo frakcijoms 
pagrindu. Seimas tvirtina visà komisijos nariø sàraðà. Be to, Seime yra 
sudaromos nuolatinës Etikos ir procedûrø, Administracinë bei Peticijø 
komisijos. 
 
 
3.5. Seniûnø sueiga 
 

Seime veikia Seniûnø sueiga, á kurià áeina Seimo valdybos nariai ir 
frakcijø atstovai. Kiekviena frakcija á Seniûnø sueigà skiria po 1 atstovà 
nuo 10 frakcijos nariø. Kiekviena frakcija papildomai skiria á Seniûnø 
sueigà po 1 atstovà nuo nevisos deðimties frakcijos nariø, jeigu ðià nevisà 
deðimtá sudaro daugiau negu 5 Seimo nariai. Frakcijos, kuriose nëra 10 
nariø, skiria á Seniûnø sueigà po 1 atstovà. 

Pagrindinis Seniûnø sueigos uþdavinys – svarstyti Seimo sesijos darbø 
programas bei posëdþiø darbotvarkes ir pritarti joms, derinti Seimo ko-
mitetø ir frakcijø darbo organizavimo klausimus, teikti sprendimø ðiais 
klausimais projektus Seimui bei valdybai, taip pat patarimus Seimo Pir-
mininkui. 

Seimo seniûnø sueigos posëdþiai sesijos metu vyksta reguliariai tam 
paskirtu laiku. Neeiliniai Seniûnø sueigos posëdþiai ðaukiami Seimo Pir-
mininko, Seimo valdybos, Seniûnø sueigos seniûno arba ne maþiau kaip 
1/3 Seniûnø sueigos nariø reikalavimu. Apie neeiliniø posëdþiø laikà ir jø 
darbotvarkæ Seniûnø sueigos nariams turi bûti praneðta ne vëliau kaip 
prieð 6 valandas. Seniûnø sueigos posëdþiams vadovauja seniûnas. Jo 
pareigas pagal Seniûnø sueigos patvirtintà grafikà, kas savaitæ pasikeis-
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dami, eina frakcijø seniûnai. Pirmosios sesijos pirmajam Seniûnø sueigos 
posëdþiui vadovauja vyriausias pagal amþiø frakcijos seniûnas. Seniûnø 
sueigai svarstyti jos kompetencijai priskirtus klausimus gali siûlyti ir teikti 
Seimo Pirmininkui ar jo ágaliotam Seimo Pirmininko pavaduotojui Se-
niûnø sueigos nariai, Vyriausybë, taip pat kiti Seimo nariai (teikiantys 
ástatymø projektus). Ðiø pasiûlymø pagrindu Seniûnø sueigos darbotvar-
kës projektà sudaro Seimo Pirmininkas ar jo ágaliotas Seimo Pirmininko 
pavaduotojas. Stebëtojø teisëmis Seniûnø sueigos posëdþiuose gali daly-
vauti kiti Seimo nariai, Respublikos Prezidento ir Vyriausybës nuolatiniai 
atstovai. Á Seniûnø sueigos posëdþius gali bûti kvieèiami ir kiti asmenys. 
Seniûnø sueigos posëdþiai yra atviri visuomenës informavimo priemoniø 
atstovams. 

Seniûnø sueigos ágaliojimai: 
1) svarsto ir derina iðkylanèius prieðtaravimus dël Seimo sesijos darbø 

programos; 
2) svarsto savaitës ir dienos posëdþiø darbotvarkiø projektus ir prita-

ria jiems; 
3) svarsto ir derina siûlymus dël pagrindinio ir papildomo komitetø 

ástatymo projektui svarstyti paskyrimo bei dël preliminarios ástatymo pro-
jekto svarstymo Seimo posëdyje datos paskyrimo; 

4) svarsto ir derina iðkylanèius prieðtaravimus dël kitø Seimo darbo 
organizavimo klausimø; 

5) iðklauso komitetø pirmininkø ir frakcijø seniûnø pasiûlymus dël 
komitetø arba frakcijø tarpusavio ryðiø ir teikia pasiûlymus Seimui arba 
valdybai; 

6) teikia Seimo valdybai rekomendacijas dël jos kompetencijai priskir-
tø klausimø sprendimo; 

7) atlieka derinimo (taikinamosios) komisijos vaidmená iðkilus princi-
pinio pobûdþio nesutarimams dël svarbiausiø Seime svarstomø klausimø; 

8) prireikus nustato, kokioms institucijoms ar asmenims pagrindinis 
komitetas privalo nusiøsti ástatymo projektà iðvadoms gauti. 
 
 
3.6. Seimo kancleris 
 

Seimo kanclerio ágaliojimus reglamentuoja Seimo statuto 31 str. Jame 
nurodoma, kad Seimo kancleris yra Seimui bei Seimo valdybai atsakingas 
ir atskaitingas valstybës tarnautojas – ástaigos vadovas. Seimo kancleris 
yra Seimo kanceliarijos vadovas, kurá ástatymø nustatyta tvarka vieðo 
konkurso bûdu 5 metams skiria ir atleidþia Seimas. Konkurso komisija 
sudaroma Seimo nutarimu á jà átraukiant po vienà kiekvienos Seimo frak-
cijos atstovà. Seimo kancleriu negali bûti skiriamas Seimo narys. Seimo 
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kanclerio pareigos nesuderinamos su dalyvavimu politinës partijos ar 
politinës organizacijos veikloje. 

Seimo statutas numato konkreèius Seimo kanclerio ágaliojimus. Sei-
mo kancleris: 

1) priþiûri Seimo ir jo valdybos dokumentø rengimà;  
2) priþiûri Vyriausybës nariams ir kitø valstybës institucijø vadovams 

pateiktø klausimø, paklausimø ir interpeliacijø nagrinëjimà ir teikia apie 
tai informacijà Seimo nariams; 

3) nagrinëja Seimo nariø iðkeltus klausimus dël Seimo kanceliarijos 
darbo, uþtikrina Seimo valdybos sprendimø vykdymà; 

4) uþtikrina Seimo Pirmininko ir jo pavaduotojø rengiamø sesijos dar-
bø programos, savaitës ir dienos posëdþiø darbotvarkiø projektø, Seniû-
nø sueigos darbotvarkiø projektø bei visø svarstomø klausimø medþiagos 
parengimà; 

5) ið anksto vizuoja Seimo Pirmininkui pasiraðyti teikiamus oficialius 
dokumentus, taip pat pagal savo kompetencijà pasiraðo oficialius doku-
mentus; 

6) atsako uþ Seimo antspaudø su valstybës herbu naudojimà ir saugo-
jimà; 

7) apibendrina rinkëjø pasiûlymus, pageidavimus, laiðkus ir reguliariai 
teikia Seimui; 

8) kartu su frakcijø atstovais paskirsto posëdþiø salëje vietas frakcijø 
nariams, taip pat frakcijoms nepriklausantiems Seimo nariams, skiria 
patalpas frakcijø susirinkimams; 

9) ástatymø nustatyta tvarka skiria ir atleidþia Seimo kanceliarijos 
valstybës tarnautojus; 

10) tvirtina Seimo kanceliarijos padaliniø nuostatus, darbo taisykles, 
darbuotojø pareigybiø apraðymus ir raðtvedybos instrukcijas; 

11) atlieka kitas ðiame Statute bei Seimo kanceliarijos nuostatuose 
nustatytas funkcijas. 
 
 
3.7. Seimo frakcijos 
 

Seimo frakcijos yra kuriamos politiniø ásitikinimø pagrindu. Todël ne-
þinodami Seimo sudëties, negalime nuspëti, kiek ir kokiø frakcijø bus 
Seime. Seimo komitetø skaièius ir veiklos kryptis nesikeièia dël to, kokios 
politinës jëgos laimëjo rinkimus. Taèiau frakcijø skaièius ir dydis priklau-
so nuo politiniø jëgø, patekusiø á Seimà. Politiniø organizacijø ir jø koali-
cijø nariai, iðrinkti pagal sàraðà, jø nariai, iðrinkti pagal sàraðà, bei jø na-
riai, iðrinkti vienmandatëse rinkimø apygardose, Seime sudaro frakcijas. 
Frakcijos negali bûti kuriamos remiantis asmeniniais, profesiniais intere-
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sais. Seimo narys gali bûti tik vienos frakcijos narys. Frakcijos Seime gali 
jungtis á koalicijas ir sutartais klausimais veikti kaip viena frakcija. Susi-
kûrusias frakcijas registruoja Seimo valdyba. Visos frakcijos turi veikti 
pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijà, Seimo statutà ir ástatymus. 
Frakcija turi parengti politinæ deklaracijà, kuri yra skelbiama spaudoje. 
Kad frakcija bûtø áregistruojama, turi pareikðti norà joje dalyvauti ne 
maþiau kaip 7 Seimo nariai. Nuostata dël sudaranèiø frakcijà 7 Seimo 
nariø ásigalioja nuo naujo, 2000 m. renkamo, Seimo darbo pradþios. Iki 
to laiko Seimo frakcijà galëjo sudaryti ne maþiau kaip 3 Seimo nariai.  

Seimo nariø frakcijos arba frakcijø koalicijos, nepritarianèios Vyriau-
sybës programai, gali pasiskelbti opozicinëmis. Opozicinës frakcijos ar 
koalicijos paskelbia alternatyvias Vyriausybës programas. Opozicinëms 
frakcijoms ir koalicijoms garantuojamos visos Seimo statute numatytos 
frakcijø ir koalicijø teisës. Ðios teisës jokia dingstimi negali bûti apribo-
tos. Jeigu opozicinë frakcija arba jø koalicija turi daugiau kaip 1/2 Seimo 
maþumai priklausanèiø Seimo nariø, tokios frakcijos seniûnas arba koali-
cijos vadovas pagal Seimo statuto 41 str. 5 d. buvo vadinamas Seimo opo-
zicijos lyderiu. Opozicijos lyderis naudojosi Seimo statute numatytomis 
papildomomis opozicijos lyderio teisëmis. Lietuvos Respublikos Konsti-
tucinis Teismas 2001 m. sausio 25 d. nutarime, spræsdamas klausimà dël 
Lietuvos Respublikos Seimo statuto 23 str., 38 str. 2 d., 41 str. 5 d., 152 
str. 5 d., 155 str. 4 d., 156 str. 5 d., 180 str., 208 str. 4 bei 11 d. ir 231 str. 3 
d. atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai paþymëjo, kad Seimo sta-
tuto 41 str. 5 d. vartojama sàvoka „Seimo opozicijos lyderis” neatitinka 
Seimo statute átvirtinto Seimo opozicijos lyderio statuso. Pagal Seimo 
statutà Seimo opozicijos lyderiu vadinamas opozicinës frakcijos seniûnas 
ar opoziciniø frakcijø koalicijos, turinèios daugiau kaip 1/2 Seimo maþu-
mai priklausanèiø Seimo nariø, vadovas; jis turi papildomas Seimo statu-
te numatytas teises. Ðis teisinis institutas pagal Seimo statute átvirtintà 
pripaþinimo Seimo opozicijos lyderiu tvarkà ir teisinæ padëtá neprieðta-
rauja Konstitucijai, taèiau pats ðio instituto pavadinimas „Seimo opozici-
jos lyderis” yra dviprasmis, nes vien lingvistiðkai aiðkinant ðià sàvokà, ga-
lima daryti prielaidà, kad Seimo opozicijos lyderis atstovauja visoms Sei-
mo opozicinëms frakcijoms ar visai Seimo maþumai. Pagal Seimo statute 
átvirtintà Seimo opozicijos lyderio teisinæ padëtá jis yra tik Seimo opozici-
nës frakcijos ar jø koalicijos, turinèios daugiau kaip 1/2 Seimo maþumai 
priklausanèiø nariø, taigi tik vienos ið opoziciniø frakcijø ar jø koalicijø, 
vadovas ir atstovas. Jam nustatytos teisës neriboja kitø Seimo nariø tei-
siø, nekliudo jiems ágyvendinti Konstitucijos 59 str. 4 d. átvirtinto Seimo 
nario laisvo mandato, o kitoms Seimo frakcijoms nepaneigia galimybës 
bûti opozicinëmis frakcijomis. 

Konstitucinis Teismas 2000 m. vasario 10 d. nutarime paþymëjo, kad 
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teisinis reguliavimas visais atvejais turi bûti aiðkus, jis negali kelti dvip-
rasmybiø, todël sàvokos teisës aktuose turi bûti vartojamos tiksliai, jø 
tikràja prasme. Seimo statuto reguliuojamø santykiø kontekste sàvoka 
„Seimo opozicijos lyderis” yra netiksli. Taèiau nurodytos sàvokos „Seimo 
opozicijos lyderis” ydingumas nebuvo pakankamas pagrindas Seimo sta-
tuto 41 str. 5 d. átvirtintà teisiná reguliavimà pripaþinti prieðtaraujanèiu 
Konstitucijai. 

Frakcijø siûlymai valstybës institucijoms yra rekomendaciniai. Taèiau 
juos valstybës institucijos, iðskyrus teismus, privalo apsvarstyti ir atsakyti 
raðtu.  
 
 
 
4 poskyris 
SEIMO KOMPETENCIJA. APKALTA KAIP PARLAMENTINË 
PROCEDÛRA 
 
 
 
4.1. Seimo kompetencija 
4.2. Parlamentinë procedûra – apkalta 
 
 
4.1. Seimo kompetencija 
 

Seimo kompetencija – tai ágaliojimø visuma, per kurià atsiskleidþia 
ðios valstybës valdþios institucijos pagrindinës funkcijos. Seimo kompe-
tencija ávardyta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje atsiþvelgiant á val-
dþiø padalijimo principus. Parlamento ágaliojimai ne dubliuoja vykdomo-
sios ir teisminiø valdþiø ágaliojimø, o atspindi pagrindinæ Seimo kaip at-
stovaujamosios ir ástatymø kuriamosios institucijos paskirtá. Parlamen-
tams, be kitø, bûdinga: ástatymø kûrimas, valstybës biudþeto tvirtinimas 
bei tam tikra vykdomosios valdþios kontrolë. Daugiausia diskusijø sukelia 
vykdomosios valdþios kontrolë. Valstybëse su skirtingomis valdymo for-
momis ði funkcija realizuojama skirtingai. Parlamentinëse respublikose 
vykdomosios valdþios kontrolë yra ávairiapusë. Èia vyriausybës veikla 
priklauso nuo parlamento pasitikëjimo. Prezidentinëse respublikose vyk-
domoji valdþia yra átakojama netiesiogiai per ástatymø kûrimà, biudþetà 
ir pan. Lietuvoje Seimo nepasitikëjimas Vyriausybe reiðkia jos veiklos 
pabaigà. 

Ástatymø kûrimo kompetencijos ribos pasaulio valstybëse taip pat në-
ra vienodai realizuotos. Didþiojoje Britanijoje Parlamentas turi ágalioji-
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mus priimti sprendimus ir numatyti elgesio taisykles visose valstybës gy-
venimo srityse. Tuo tarpu Prancûzijos Konstitucija grieþtai riboja Parla-
mento veiklos ribas, numatydama konkretø sàraðà visuomeniniø santy-
kiø, kuriuos galima reguliuoti ástatymais. Lietuvos Respublikos 1992 m. 
Konstitucija suteikia Seimui ágaliojimus priimti ástatymus, reguliuojanèius 
bet kurià visuomeniniø santykiø sritá.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (67 str.) numatyti konkretûs Sei-
mo ágaliojimai, kuriuos realizuodamas Parlamentas vykdo valstybës val-
dþià (Konstitucijos 5 str.).  

Seimas turi ágaliojimus ir vykdo funkcijas: 
1. Svarsto ir priima Konstitucijos pataisas. Konstitucijos keitimo pro-

cedûra yra sudëtinga. Ji tokia svarbi, jog Konstitucijoje ðiam klausimui 
yra skirtas atskiras skirsnis. Pateikti Seimui Konstitucijos pataisas gali ne 
maþiau kaip 1/4 visø Seimo nariø arba ne maþiau kaip 300 tûkstanèiø 
rinkëjø. Konstitucijos pataisos turi bûti svarstomos ir dël jø balsuojama 
Seime du kartus. Konstitucija numato, jog tarp ðiø balsavimø turi bûti 
daroma ne maþesnë kaip trijø mënesiø pertrauka. Pertrauka numatyta 
tam, kad suinteresuotos visuomeninës ir politinës grupës galëtø dalyvauti 
ðiame procese gindamos ir derindamos interesus. Ástatymo projektas dël 
Konstitucijos keitimo laikomas Seimo priimtu, jeigu kiekvieno balsavimo 
metu uþ tai balsavo ne maþiau kaip 2/3 Seimo nariø. Taigi Konstitucija 
numato, kad jos keitimui reikia kvalifikuotos Seimo nariø balsø daugu-
mos, kuri yra reali tik sutarus visoms (absoliuèiai daugumai) politiniø 
jëgø. Nepriimta Konstitucijos pataisa Seimui ið naujo svarstyti gali bûti 
teikiama ne anksèiau kaip po metø.  

Seimo galimybæ svarstyti ir priimti visas Konstitucijos pataisas riboja 
148 str., kuris numato, jog Konstitucijos 1 str. nuostata „Lietuvos valstybë 
yra nepriklausoma demokratinë respublika” gali bûti pakeista tik refe-
rendumu, jeigu uþ tai pasisakytø ne maþiau kaip 3/4 Lietuvos pilieèiø, 
turinèiø rinkimø teisæ. Taip pat Respublikos Konstitucija numato, jog tik 
referendumu gali bûti keièiamos pirmojo skirsnio „Lietuvos valstybë” bei 
keturioliktojo skirsnio „Konstitucijos keitimas” nuostatos.  

2. Leidþia ástatymus. Ástatymø leidyba yra viena svarbiausiø Parlamen-
to – Seimo – veiklos funkcijø. Tik Seimui suteikti tokie ágaliojimai. LR 
Konstitucija ir Seimo statutas numato ástatymø leidybos procedûrà.  

Ástatymø leidybos iniciatyvos teisæ Konstitucija numato Seimo na-
riams, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei. Taip pat ðia teise gali pasi-
naudoti 50 tûkstanèiø pilieèiø, turinèiø rinkimø teisæ, kuria vadovauda-
miesi gali teikti Seimui ástatymo projektà, ir já Seimas privalo svarstyti.  

Ástatymø leidybos procedûra turi keletà privalomø etapø. 
2.1. Įstatymų projektų registravimas. Seimo statutas projektui numato 

grieþtus reikalavimus. Tik juos ávykdþius, projektas gali bûti registruoja-
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mas Seimo posëdþiø sekretoriato gautø ástatymø projektø ir pasiûlymø 
rejestre. 

Jei nëra aplinkybiø (Teisës ir teisëtvarkos komiteto iðvados, kad jie 
prieðtarauja Konstitucijai; ástatymø projektai, pateikti subjektø, neturin-
èiø ástatymø leidybos iniciatyvos teisës, ir kitos), numatytø Seimo statute, 
dël kuriø ástatymo projektas Seimui neteikiamas svarstyti; ástatymo pro-
jektas pateikiamas Seimo posëdyje. 

2.2. Įstatymų projektų pateikimas Seimo posėdyje. Ástatymo ar kito Sei-
mo akto projektà Seimo posëdyje pateikia projekto iniciatorius. Seimas 
priima sprendimà dël pateikto projekto. Galimi sprendimai: 

2.2.1. pradëti projekto svarstymo procedûrà;  
2.2.2. atidëti projekto pateikimo procedûrà ir nurodyti iniciato-

riams, kokius veiksmus jie privalo atlikti iki pakartotinio projekto pa-
teikimo Seimui;  

2.2.3. atmesti projektà nurodant motyvus. Jeigu Seimas nutaria pra-
dëti svarstymo procedûrà, tuomet gali bûti sprendþiama, ar svarstyti 
skubos, ar ypatingos skubos tvarka.  

Projekto svarstymo procedûra: svarstymas pagrindiniame komitete, 
svarstymas Seimo posëdyje ir projekto priëmimas.  

2.3. Įstatymo projekto svarstymas pagrindiniame komitete. Komitetas, 
Seimo paskirtas kaip pagrindinis ástatymo projektui nagrinëti, kai svars-
tymo procedûra pradëta, ne vëliau kaip per savaitæ turi savo posëdyje 
aptarti pasirengimà projektui nagrinëti komitete. Jeigu pagrindinis komi-
tetas nutaria ástatymo projektà gràþinti iniciatoriams tobulinti, asmenys, 
turintys ástatymø leidybos iniciatyvos teisæ, pastabas ir pasiûlymus gali 
teikti tokia paèia tvarka ir dël patobulinto ástatymo projekto. Jeigu komi-
tetas nutaria ástatymo projektà tobulinti, tam gali bûti sudaryta darbo 
grupë. Pasirengimo projektui svarstyti klausimus prireikus komitetas gali 
aptarti ir kituose posëdþiuose. Ástatymo projektas svarstomas pagrindinio 
komiteto posëdyje. Galimi pagrindinio komiteto sprendimai: 

2.3.1. pritarti iniciatoriø pateiktam arba komiteto patobulintam ásta-
tymo projektui ir komiteto iðvadoms;  

2.3.2. pritarti arba nepritarti ástatymø leidybos iniciatyvos teisæ tu-
rinèiø asmenø pateiktoms pataisoms dël ástatymo projekto (pataisos, 
kurioms pritarta, átraukiamos á komiteto patobulintà ástatymo projektà; 
visos ið ðiø asmenø gautos pataisos átraukiamos á komiteto iðvadas); 

2.3.3. daryti pertraukà ir gràþinti ástatymo bei iðvadø projektus tobu-
linti iðvadø rengëjams. Rengëjai turi atlikti komiteto nurodytus veiks-
mus;  

2.3.4. paskelbti projektà visuomenei svarstyti; 
2.3.5. gràþinti projektà iniciatoriams tobulinti;  
2.3.6. projektà atmesti.  
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2.4. Įstatymo projekto svarstymas Seimo posėdyje. Seimo posëdyje dël 
ástatymo projekto nagrinëjantis já komitetas skaito praneðimà ir pateikia 
projekto svarstymo pagrindiniame komitete iðvadas. Po svarstymo Seimas 
nusprendþia, ar:  

2.4.1. pritarti komiteto patvirtintam ástatymo projektui su Seimo po-
sëdþio metu priimtomis pataisomis ir paskirti ástatymo priëmimo datà 
ne anksèiau kaip po 2 darbo dienø;  

2.4.2. paskelbti projektà visuomenei svarstyti. Tuomet procedûra 
kartojama nuo svarstymo pagrindiniame komitete;  

2.4.3. gràþinti projektà pagrindiniam komitetui tobulinti. Jeigu pri-
imamas toks nutarimas, kartu turi bûti priimtas Seimo protokolinis nu-
tarimas ir suformuluotos pagrindiniam komitetui pagrindinës nuostatos 
dël projekto taisymo. Ðio protokolinio nutarimo projektà turi pateikti 
Seimo narys, rengiantis siûlymà gràþinti projektà pagrindiniam komite-
tui tobulinti. Ðiuo atveju procedûra kartojama nuo svarstymo pagrindi-
niame komitete. Toks sprendimas svarstant projektà gali bûti priimtas 
tik vienà kartà;  

2.4.4. daryti pertraukà, jeigu svarstyti nebaigiama tame paèiame po-
sëdyje arba paaiðkëjus, kad Seimo nariams reikia papildomos informa-
cijos, arba ðio Statuto 109 str. nustatyta tvarka;  

2.4.5. gràþinti iniciatoriams projektà tobulinti ið esmës. Ðiuo atveju 
ástatymo projekto svarstymo procedûra kartojama nuo pateikimo Sei-
mo posëdyje;  

2.4.6. atmesti projektà ir prireikus pavesti parengti naujà. 
2.5. Įstatymo projekto priėmimas Seimo posėdyje. Ástatymai laikomi pri-

imtais, jeigu uþ juos balsavo dauguma Seimo nariø, dalyvaujanèiø posë-
dyje. Yra balsuojama dël atskirø ástatymo projekto daliø. Jeigu Seimas 
nenutaria kitaip, straipsniai priimami ið eilës. Tuos straipsnius, dël kuriø 
nëra jokiø pasiûlymø, galima priimti be balsavimo, jeigu tam neprieðta-
rauja në vienas Seimo narys. Kitais atvejais balsuojama dël kiekvieno 
straipsnio.  

Apsvarsèius visus ástatymo projekto straipsnius, balsuojama dël viso 
ástatymo projekto. Jeigu ástatymo projektas nepriimamas, Seimas gali 
pavesti projekto iniciatoriams arba pagrindiniam komitetui parengti nau-
jà projektà. Jeigu ástatymo projektas bet kurioje svarstymo stadijoje at-
metamas, já galima siûlyti vël ne anksèiau kaip po 6 mënesiø nuo projekto 
atmetimo dienos. Seimo priimti ástatymai ásigalioja po to, kai juos pasira-
ðo ir oficialiai paskelbia Lietuvos Respublikos Prezidentas, jeigu paèiais 
ástatymais nenustatoma vëlesnë ásigaliojimo diena. Respublikos Prezi-
dentas Seimo priimtà ástatymà ne vëliau kaip per deðimt dienø po áteiki-
mo arba pasiraðo ir oficialiai paskelbia, arba motyvuotai gràþina Seimui 
pakartotinai svarstyti. Jeigu nurodytu laiku Seimo priimto ástatymo Res-
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publikos Prezidentas negràþina ir nepasiraðo, toks ástatymas ásigalioja po 
to, kai já pasiraðo ir oficialiai paskelbia Seimo Pirmininkas. Pasiraðytas 
ástatymas skelbiamas oficialiame „Valstybës þiniø” leidinyje.  

Respublikos Prezidento gràþintà ástatymà Seimas gali ið naujo svarsty-
ti ir priimti. Pakartotinai Seimo apsvarstytas ástatymas laikomas priimtu, 
jeigu buvo priimtos Respublikos Prezidento teikiamos pataisos ir papil-
dymai arba jeigu uþ ástatymà balsavo daugiau kaip 1/2, o uþ konstituciná 
ástatymà – ne maþiau kaip 3/5 visø Seimo nariø.  

Esant ypatingoms aplinkybëms, esant poreikiui greièiau sureguliuoti 
visuomeniniø santykiø rûðá, Seimo statutas numato galimybæ ástatymo 
projektà svarstyti skubos ir ypatingos skubos tvarka. Skubos tvarka svars-
tomi Seimo nutarimai, jei taip nusprendþia Seimas, ir ástatymø projektai. 
Siûlyti ðià svarstymo tvarkà motyvuotu teikimu turi teisæ Respublikos 
Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Seimo opozicijos lyderis, Seimo valdyba, 
pagrindinis komitetas, frakcija arba Vyriausybë. Sprendimas svarstyti 
ástatymo projektà skubos tvarka gali bûti priimamas ástatymo projekto 
pateikimo arba svarstymo Seimo posëdyje metu balsavusiø Seimo nariø 
dauguma, jeigu ji yra didesnë negu 1/5 visø Seimo nariø. Jei taikoma 
skubos tvarka, trumpinamas laikas tarp projekto svarstymo etapø: svars-
tymo pagrindiniame komitete, svarstymo Seimo posëdyje, priëmimo; taip 
pat trumpinami ir kiti ðiame Statute nustatyti terminai, susijæ su ástatymø 
leidyba. 

Sprendimas taikyti ypatingos skubos tvarkà priimamas Seimo posëdy-
je dalyvaujanèiø Seimo nariø balsø dauguma, jeigu ji didesnë negu 1/4 
visø Seimo nariø. Sprendimas taikyti ypatingos skubos tvarkà gali bûti 
priimtas projekto pateikimo arba svarstymo Seimo posëdyje metu. 

3. Priima nutarimus dël referendumø. Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos 4 ir 9 str. skelbia, jog aukðèiausiàjà suverenià galià Tauta vykdo 
tiesiogiai ar per demokratiðkai iðrinktus atstovus; svarbiausi Valstybës bei 
Tautos gyvenimo klausimai sprendþiami referendumu. Lietuvos Respub-
likos referendumo ástatymo 8 str. numato, kad referendumo paskelbimo 
iniciatyvos teisë priklauso Lietuvos Respublikos Seimui ir pilieèiams. Ði 
teisë ágyvendinama daugiau kaip 1/3 Lietuvos Respublikos Seimo nariø 
siûlymu, o pilieèiø iniciatyva iðreiðkiama ne maþiau kaip trijø ðimtø tûks-
tanèiø rinkimø teisæ turinèiø Lietuvos Respublikos pilieèiø reikalavimu. 
Pilieèiø iniciatyvos teisei paskelbti referendumà dël konkretaus klausimo 
ágyvendinimo nustatomas trijø mënesiø terminas. Ðis terminas skaièiuo-
jamas nuo Lietuvos Respublikos pilieèiø iniciatyvinës grupës, sudarytos ið 
ne maþiau kaip deðimties rinkimø teisæ turinèiø asmenø, áregistravimo 
Vyriausiojoje rinkimø komisijoje. Taip pat turi bûti suraðytas áregistravi-
mo aktas. Vienas ðio akto nuoraðas ne vëliau kaip kità dienà po áregistra-
vimo iðsiunèiamas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui. 
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Iniciatyvinë grupë, remdamasi registracijos akto nuoraðu, turi teisæ 
skelbti tam tikrus praneðimus spaudoje ir organizuoti pilieèiø paraðø rin-
kimà. 

Pilieèiø reikalavimus – pareiðkimus – dël referendumo paskelbimo 
kaupia iniciatyvinë grupë. Per nustatytà terminà surinkus tris ðimtus tûks-
tanèiø Lietuvos Respublikos pilieèiø paraðø dël reikalavimo referendu-
mui paskelbti, iniciatyvinë grupë suraðo baigiamàjá aktà ir kartu su pilie-
èiø reikalavimais – pareiðkimais – perduoda Vyriausiajai rinkimø komisi-
jai. 

Per tris mënesius nesurinkus reikiamo Lietuvos Respublikos pilieèiø 
paraðø skaièiaus, tolesnis paraðø rinkimas nutraukiamas. Tuo paèiu klau-
simu vël reikðti iniciatyvà referendumui paskelbti leidþiama ne anksèiau 
kaip po vieneriø metø. 

Vyriausioji rinkimø komisija, gavusi dokumentus dël referendumo 
paskelbimo, per penkiolika dienø juos patikrina. Jeigu Vyriausioji rinki-
mø komisija nustato, kad jie atitinka ðio ástatymo reikalavimus, pilieèiø 
iniciatyvinës grupës baigiamàjá aktà kartu su pilieèiø reikalavimais – pa-
reiðkimais – ir savo iðvada perduoda Lietuvos Respublikos Seimui. Jeigu 
randa dokumentuose neesminiø trûkumø ar trûksta labai nedaug (iki 0,5 
proc.) pilieèiø paraðø, Vyriausioji rinkimø komisija apie tai praneða ini-
ciatyvinei grupei ir nustato iki penkiolikos dienø terminà ðiems trûku-
mams paðalinti. Jeigu per nustatytà laikà ðie trûkumai paðalinami, reika-
lavimas referendumui paskelbti toliau nagrinëjamas bendra tvarka. Jeigu 
paþeistas iniciatyvos teisës ágyvendinimo terminas, nesurinkta pakanka-
mai Lietuvos Respublikos pilieèiø paraðø arba jeigu pateiktuose doku-
mentuose nustatyta rimtø ástatymo paþeidimø (suklastoti pilieèiø paraðai 
ar paþeistas savanoriðkumo principas renkant paraðus), Vyriausioji rin-
kimø komisija motyvuotu sprendimu atmeta reikalavimà referendumui 
paskelbti ir praneða apie tai iniciatyvinei grupei bei Lietuvos Respublikos 
Seimui. Lietuvos Respublikos Seimas, gavæs tinkamai áformintà pilieèiø 
iniciatyvinës grupës baigiamàjá aktà bei pilieèiø reikalavimus – pareiðki-
mus ir Vyriausiosios rinkimø komisijos iðvadà, kad ðie dokumentai atitin-
ka ðá ástatymà, sesijos metu svarsto referendumo paskelbimo klausimà 
artimiausiame Seimo posëdyje. Á posëdá kvieèiami referendumo iniciato-
riø atstovai. Seimo nutarimas dël referendumo paskelbimo priimamas 
Seimo statuto nustatyta tvarka. 

Seimas gali konstatuoti, kad referendumui teikiamas ástatymo nuosta-
tø projektas neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos, taèiau tai 
nëra pagrindas neskelbti referendumo. Lietuvos Respublikos Seimo nu-
tarime paskelbti referendumà nurodoma referendumo data, referendu-
mui teikiamos ástatymo nuostatos ar konkretus Valstybës bei Tautos gy-
venimo klausimas. Referendumo data skiriama ne vëliau kaip po 3 më-
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nesiø nuo nutarimo priëmimo dienos. 
Referendumu priimtos Lietuvos Respublikos ástatymo nuostatos ar 

kitas sprendimas gali bûti pakeistas ar panaikintas referendumu. 
Jeigu prireikia skubos tvarka keisti referendumu priimtas Lietuvos 

Respublikos ástatymo nuostatas ar kitus sprendimus, tai gali bûti atlikta 
Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu, priimtu 2/3 visø Lietuvos Res-
publikos Seimo nariø dauguma. Per 3 mënesius ðie pakeitimai turi bûti 
pateikiami referendumui tvirtinti. 

4. Skiria Respublikos Prezidento rinkimus. Valdþiø padalijimo princi-
pas numato „stabdþiø ir atsvarø” mechanizmà, kuris turi garantuoti de-
mokratiná valdþiø pasikeitimà. Todël Lietuvos Respublikos Konstitucijo-
je yra numatyta, jog Respublikos Prezidento rinkimus skiria Seimas, o 
Seimo rinkimus – Prezidentas. Tokiu bûdu eliminuojama galimybë vienai 
ið institucijø „uþmirðti” paskelbti rinkimus ir pratæsti ágaliojimus.  

5. Steigia ástatymo numatytas valstybës institucijas bei skiria ir atlei-
dþia vadovus.  

6. Pritaria ar nepritaria Respublikos Prezidento teikiamai Ministro 
Pirmininko kandidatûrai. Nepritarus siûlomai kandidatûrai, Respublikos 
Prezidentas turi siûlyti kità. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 
savo nutarime yra iðaiðkinæs, jog Respublikos Prezidentas turi teikti Sei-
mui tokià kandidatûrà á Ministrus Pirmininkus, kuri yra susijusi su pa-
rlamentine dauguma ir gali gauti daugumos pritarimà.  

7. Svarsto Ministro Pirmininko pateiktà Vyriausybës programà ir 
sprendþia, ar jai pritarti. Be Seimo pritarimo Vyriausybës programai pas-
taroji negali veikti.  

8. Vyriausybës siûlymu steigia ir panaikina Lietuvos Respublikos mi-
nisterijas. Konstitucija ávardija Lietuvos Respublikos Vyriausybæ subjek-
tu, turinèiu ágaliojimus siûlyti Seimui steigti ir panaikinti ministerijas. 
Tokiø pasiûlymø galimybë numatyta Vyriausybei tikintis, jog ji pati ge-
riausiai ávertins struktûriniø pasikeitimø poreikius.  

9. Priþiûri Vyriausybës veiklà, gali reikðti nepasitikëjimà Ministru 
Pirmininku ar ministru. Seimas gali pareikðti nepasitikëjimà Vyriausybe 
ar Ministru Pirmininku visø nariø balsø dauguma. 

10. Skiria Konstitucinio Teismo teisëjus, Aukðèiausiojo Teismo teisë-
jus bei ðiø teismø pirmininkus.  

11. Skiria ir atleidþia valstybës kontrolieriø, Lietuvos banko valdybos 
pirmininkà. Valstybës kontrolei vadovauja Lietuvos Respublikos valsty-
bës kontrolierius. Valstybës kontrolës ástatymo 4 str. numato, kad Lietu-
vos Respublikos valstybës kontrolieriø penkeriems metams Respublikos 
Prezidento teikimu skiria Lietuvos Respublikos Seimas. Taip pat ðiame 
ástatyme numatyta, jog Seimo reikalavimu valstybës kontrolierius uþ 
Valstybës kontrolës veiklà turi atsiskaityti Seimui. Valstybës kontrolierius 
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privalo informuoti Seimà apie tikrinimø, atliktø Seimo pavedimu, rezul-
tatus. Seimas, Respublikos Prezidentas, prireikus ir Vyriausybë, turi bûti 
informuojami apie tikrinimø, turinèiø valstybinæ reikðmæ, rezultatus.  

12. Skiria savivaldybiø tarybø rinkimus. Savivaldybiø tarybø rinkimø 
ástatymo 6 str. nurodo, kad tarybø rinkimus skelbia Lietuvos Respublikos 
Seimas ne vëliau kaip likus 5 mënesiams iki tarybø nariø ágaliojimø pa-
baigos. Jeigu likus 4 mënesiams iki tarybø nariø ágaliojimø pabaigos Lie-
tuvos Respublikos Seimas nepaskelbia tarybø rinkimø datos, tarybø rin-
kimai rengiami paskutiná sekmadiená, nuo kurio iki tarybø nariø ágalioji-
mø pabaigos lieka ne maþiau kaip mënuo. Tarybø rinkimai rengiami ne 
anksèiau kaip prieð 2 mënesius ir ne vëliau kaip prieð mënesá iki tarybø 
nariø ágaliojimø pabaigos. 

13. Sudaro Vyriausiàjà rinkimø komisijà ir keièia jos sudëtá. Lietuvos 
Respublikos Seimo rinkimø ástatymas nustato, kad Vyriausioji rinkimø 
komisija yra nuolat veikianti aukðèiausia Lietuvos Respublikos Seimo, 
Respublikos Prezidento, savivaldybiø tarybø rinkimø ir referendumø or-
ganizavimo institucija. Be to, ástatymu átvirtinama, kad Vyriausiàjà rin-
kimø komisijà ketveriems metams, laikotarpiui, kai iki eiliniø Seimo rin-
kimø dienos liko ne maþiau kaip 100 dienø ir ne daugiau kaip 130 dienø, 
sudaro Seimas. Prieð neeilinius Seimo rinkimus Vyriausioji rinkimø ko-
misija naujai nesudaroma, jos ágaliojimai iðlieka iki Vyriausioji rinkimø 
komisija bus sudaryta prieð eilinius Seimo rinkimus. Vyriausioji rinkimø 
komisija sudaroma ið: 

1) komisijos pirmininko; 
2) trijø aukðtàjá teisiná iðsilavinimà turinèiø asmenø, kurie burtais nu-

statomi ið teisingumo ministro pasiûlytø ðeðiø kandidatûrø; 
3) trijø aukðtàjá teisiná iðsilavinimà turinèiø asmenø, kurie burtais nu-

statomi ið Lietuvos teisininkø draugijos pasiûlytø ðeðiø kandidatû-
rø; 

4) partijø, politiniø organizacijø, gavusiø Seimo nariø mandatø dau-
giamandatëje rinkimø apygardoje, pasiûlytø asmenø. 

Teisingumo ministras ir Lietuvos teisininkø draugija á Vyriausiàjà rin-
kimø komisijà gali siûlyti ir daugiau kandidatûrø. 

Burtø traukimà Seimo posëdyje organizuoja Seimo Pirmininkas arba 
jo pavaduotojas. Partijos, politinës organizacijos, gavusios Seimo nariø 
mandatø daugiamandatëje rinkimø apygardoje, nuo vieno ðio daugia-
mandatëje rinkimø apygardoje iðkeltø kandidatø sàraðo (jungtinio sàra-
ðo) iki komisijos sudarymo turi teisæ pasiûlyti á Vyriausiàjà rinkimø komi-
sijà po vienà atstovà.  

Vyriausiosios rinkimø komisijos pirmininkà skiria Seimas. Vyriausio-
sios rinkimø komisijos pirmininkas, taip pat komisijos nariai, burtais pa-
skirti á komisijà, jeigu jie yra partijø, politiniø organizacijø nariai, turi 
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sustabdyti savo narystæ ðiose partijose ir politinëse organizacijose ir dar-
bo komisijoje laikotarpiu negali dalyvauti partijø ir politiniø organizacijø 
veikloje bei vykdyti jø pavedimø.  

14. Tvirtina valstybës biudþetà ir priþiûri jo vykdymà.  
15. Nustato valstybinius mokesèius ir kitus privalomus mokëjimus. 
16. Ratifikuoja ir denonsuoja Lietuvos Respublikos tarptautines su-

tartis, svarsto kitus uþsienio politikos klausimus.  
17. Nustato Respublikos administraciná suskirstymà. 
18. Steigia Lietuvos Respublikos valstybinius apdovanojimus. 
19. Leidþia amnestijos aktus. 
20. Áveda tiesioginá valdymà, karo ir nepaprastàjà padëtá, skelbia mo-

bilizacijà ir priima sprendimà dël ginkluotøjø pajëgø panaudojimo. Lie-
tuvos Respublikos miestø ir rajonø laikino tiesioginio valdymo ástatymas 
numato, kad priëmus Lietuvos Respublikos Seimo nutarimà laikinai áves-
ti Lietuvos Respublikos miesto ar rajono tiesioginá valdymà, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybë valdymo reformø ir savivaldybiø reikalø ministro 
teikimu per savaitæ paskiria savo ágaliotiná to miesto ar rajono laikinam 
valdymui bei administravimui. Ðio ágaliotinio teikimu Ministras Pirmi-
ninkas skiria ágaliotinio pavaduotojà. 

Lietuvos Respublikos karo padëties ástatyme numatyta, kad karo pa-
dëtá áveda Seimas, kai prireikia ginti Tëvynæ arba vykdyti Lietuvos valsty-
bës tarptautinius ásipareigojimus. Ginkluoto uþpuolimo atveju, kai kyla 
grësmë valstybës suverenumui ar jos teritorijos vientisumui, sprendimà 
dël gynybos nuo ginkluotos agresijos ir dël karo padëties ávedimo nedels-
damas priima Respublikos Prezidentas, ir ðá sprendimà teikia tvirtinti 
artimiausiame Seimo posëdyje, o tarp Seimo sesijø – nedelsdamas ðaukia 
Seimo neeilinæ sesijà. Seimas ástatymu patvirtina arba panaikina Respub-
likos Prezidento sprendimà. Karo padëtis gali bûti ávesta visoje valstybëje 
arba jos dalyje. Sprendime dël karo padëties ávedimo nurodoma, kokios 
teisës ir laisvës, numatytos ðiame ástatyme, ribojamos. Karo padëtis at-
ðaukiama, kai Seimas panaikina Respublikos Prezidento sprendimà dël 
karo padëties ávedimo arba iðnykus prieþastims, dël kuriø ji buvo ávesta. 
Sprendimà dël karo padëties atðaukimo priima Seimas. Seimas karo pa-
dëtá áveda ar jà atðaukia priimdamas ástatymà. Respublikos Prezidento 
sprendimai dël karo padëties ávedimo ar atðaukimo áforminami dekretais. 
Ávedus karo padëtá, valstybës institucijø veikla pertvarkoma siekiant uþ-
tikrinti svarbiausias valstybës funkcijas. Ministerijoms, kitoms Vyriausy-
bës ástaigoms ir valstybës institucijoms Seimas, Respublikos Prezidentas 
ar Vyriausybë gali pavesti funkcijas, kurios nenumatytos jø nuostatuose, 
bet numatytos mobilizaciniuose planuose arba bûtinos karo padëties sà-
lygomis. 
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4.2. Parlamentinë procedûra – apkalta 
 

Apkaltos procesas yra parlamentinë procedûra, kurià Seimas taiko 
Konstitucijos 74 str. nurodytiems asmenims dël jø padarytø veiksmø, dis-
kredituojanèiø valdþiø autoritetà bei siekdamas iðspræsti tokiø asmenø 
atsakomybës problemà. Apkaltos klausimu savo pozicijà yra iðdëstæs Lie-
tuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Konstitucinio Teismo 1999 m. 
geguþës 11 d. nutarime konstatuota, jog apkalta – viena ið pilietinës vi-
suomenës savisaugos priemoniø. Demokratiniø valstybiø konstitucijose 
apkalta traktuojama kaip ypatingas procesas, kai yra sprendþiama parei-
gûno konstitucinë atsakomybë. Numatant ypatingà aukðèiausiøjø parei-
gûnø atleidimo ið pareigø ar jø mandato panaikinimo tvarkà, uþtikrinama 
vieða demokratinë jø veiklos kontrolë, taip pat jiems suteikiamos papil-
domos garantijos atlikti savo pareigas vadovaujantis ástatymu ir teise 
(Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. geguþës 19 d. nuta-
rimas „Dël Lietuvos Respublikos Seimo statuto 259 straipsnio atitikimo 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai”). 

Apkaltos procesas gali bûti inicijuojamas Respublikos Prezidentui, 
Konstitucinio Teismo pirmininkui ir teisëjams, Aukðèiausiojo Teismo 
pirmininkui ir teisëjams, Apeliacinio teismo pirmininkui ir teisëjams, 
Seimo nariams. Nei Ministrui Pirmininkui, nei ministrams negali bûti 
inicijuojama apkalta. Jeigu ðios procedûros metu konkretus asmuo pripa-
þástamas kaltu, tai jis paðalinamas ið pareigø arba panaikinamas jo Seimo 
nario mandatas. 

Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Seimo statutas numato grieþtus 
pagrindus apkaltos procesui pradëti. Pagrindas apkaltos procesui pradëti 
atsiranda, jei asmuo ðiurkðèiai paþeidþia Konstitucijà, sulauþo duotà prie-
saikà, átariamas padaræs nusikaltimà. 

Teisæ siûlyti pradëti apkaltos procesà, esant nurodytiems motyvams, 
turi ne maþesnë kaip 1/4 Seimo nariø grupë, Respublikos Prezidentas, o 
dël Aukðèiausiojo Teismo teisëjø bei Apeliacinio teismo pirmininko ir 
teisëjø – taip pat ir teisëjø garbës teismas. 

Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras nustatæs, kad nurodyti 
asmenys yra átariami padaræ nusikaltimà, apie tai nedelsdamas praneða 
Seimui ir pateikia reikiamà medþiagà. 

Iðklausæs Generalinio prokuroro praneðimà dël kitø asmenø padaryto 
nusikaltimo, Seimas sprendþia, ar duoti sutikimà dël konkretaus asmens 
patraukimo baudþiamojon atsakomybën Seimo statuto nustatyta tvarka, 
ar pradëti apkaltos proceso parengiamuosius veiksmus. Jeigu Seimas nu-
sprendþia duoti sutikimà patraukti minëtus asmenis baudþiamojon atsa-
komybën, apkaltos proceso parengiamieji veiksmai ir apkaltos proceso 
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procedûra Seime dël to paties kaltinimo negali bûti pradëti tol, kol nebus 
iðspræstas baudþiamosios atsakomybës klausimas, t.y. priimtas teismo 
iðteisinamasis nuosprendis arba ásiteisëjæs teismo apkaltinamasis nuo-
sprendis, arba baudþiamoji byla nutraukta. Duodamas sutikimà patraukti 
asmená baudþiamojon atsakomybën, Seimas taip pat apsisprendþia, kad 
bylos faktines aplinkybes tirs ne Seimo sudaryta specialioji tyrimo komisi-
ja, bet teisinës institucijos – tardymas ir teismas. Vadinasi, jeigu teismas 
pripaþins asmená kaltu, vëliau nereikës teikti atskiro siûlymo pradëti ap-
kaltà dël nusikaltimo padarymo. 

Siûlymas apkaltos procesui pradëti turi bûti teikiamas Seimui raðtu ir 
iniciatoriø pasiraðytas kaip teikimas, o Respublikos Prezidento siûlymas – 
kaip kreipimasis nurodant konkretø asmená, jam formuluojamà kaltini-
mà, argumentus, svarbiausius faktus, árodymus ar jø ðaltinius. 

Seimas, iðklausæs apkaltos iniciatoriø ar jø atstovo siûlymà pradëti 
konkreèiam asmeniui apkaltos procesà, sudaro specialiàjà tyrimo komisi-
jà pateiktø kaltinimø pagrástumui ir rimtumui iðtirti bei iðvadai dël ðio 
siûlymo parengti. 

Specialioji tyrimo komisija sudaroma ið Seimo nariø, apkaltos proceso 
iniciatoriø atstovø ir teisininkø, dirbanèiø teisme, tardymo sistemoje ar 
prokuratûroje. Komisijoje paprastai neturi bûti daugiau kaip 12 nariø. 
Sudarydamas komisijà, Seimas paskiria pirmininkà ir jo pavaduotojà, 
nustato tyrimo atlikimo terminus. Bent vienas ið komisijos vadovø turi 
bûti teisininkas. 

Apie tyrimo eigà spaudai ir kitoms visuomenës informavimo priemo-
nëms praneða tik komisijos pirmininkas arba jo ágaliotas narys. Seimo 
specialiosios tyrimo komisijos posëdþiai, susijæ su apkaltos procesu, pa-
prastai yra uþdari. Liudytojai ir ekspertai kvieèiami ir apklausiami pagal 
baudþiamojo proceso taisykles: jie áspëjami dël atsakomybës uþ atsisaky-
mà ar vengimà duoti parodymus ir uþ þinomai melagingus parodymus, 
visa tai patvirtinama jø paraðais. Ekspertai savo iðvadas pateikia raðtu ir 
pasiraðo. Tais atvejais, kai asmeniui pradëta apkaltos byla dël ðiurkðtaus 
Konstitucijos paþeidimo, Seimas specialiosios tyrimo komisijos siûlymu 
arba savo iniciatyva kreipiasi á Konstituciná Teismà praðydamas iðvados, 
ar minëto asmens konkretûs veiksmai prieðtarauja Konstitucijai. 

Specialiosios tyrimo komisijos iðvados turinyje turi bûti iðdëstoma:  
1) kaltinimo esmë, nusiþengimo padarymo vieta, laikas, bûdai, moty-

vai ir kitos esminës aplinkybës; 
2) nustatyti faktai ir árodymai;  
3) asmens, kuriam taikoma apkalta, paaiðkinimai. 
Jeigu pareikðti kaltinimai nepasitvirtina, tai nurodoma iðvadoje ir 

trumpai apibûdinami atlikti tyrimo veiksmai. Atsiþvelgiant á tyrimo rezul-
tatus, iðvados pabaigoje konstatuojama, ar yra motyvø pradëti apkaltos 
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procesà Seime, ar nëra. Jeigu specialioji tyrimo komisija padaro iðvadà, 
kad yra motyvø apkaltos procesui Seime pradëti, ji turi suformuluoti 
konkreèius kaltinimus. Tai gali bûti padaryta komisijos iðvados pabaigoje 
arba atskiru dokumentu. Specialioji tyrimo komisija taip pat nusprendþia, 
kas komisijos vardu palaikys kaltinimà ir atliks kitas kaltintojo funkcijas 
Seime apkaltos proceso metu. Komisija gali paskirti iki 7 kaltintojø – 
Seimo nariø. Jø pavardes ir ágaliojimus komisija praneða Seimui raðtu. 
Tais atvejais, kai specialioji tyrimo komisija padaro iðvadà, kad nëra mo-
tyvø apkaltos procesui pradëti, Seimas svarsto iðvadoje suformuluotø 
motyvø bei argumentø pagrástumà ir sprendþia, ar pritarti ðiai iðvadai. 

Jeigu Seimas posëdyje dalyvaujanèiø nariø balsø dauguma patvirtina 
ðià iðvadà, laikoma, kad siûlymui pradëti apkaltos procesà nepritarta. 

Tuo paèiu pagrindu tam paèiam asmeniui kelti apkaltos bylà galima 
ne anksèiau kaip po vieneriø metø ir tik paaiðkëjus naujoms aplinkybëms. 

Jei Seimas nepatvirtina komisijos iðvados, kad nëra motyvø apkaltos 
procesui pradëti, jis turi nuspræsti, kam pavesti atlikti papildomà ar pa-
kartotiná tyrimà – tai paèiai ar naujai specialiajai tyrimo komisijai. 

Apkaltos procesas Seime susideda ið ðiø pagrindiniø daliø: parengia-
mosios, tardymo, ginèø, asmens, kuriam taikoma apkalta, baigiamojo 
þodþio ir balsavimo dël pateiktø kaltinimø. 

Parengiamojoje posëdþio dalyje paskelbiama nagrinëjamos apkaltos 
bylos esmë, pristatomi asmens, kuriam taikoma apkalta, kaltintojai, jø 
atstovai, paaiðkinamos jø teisës ir pareigos, iðklausoma jø praðymø ir pri-
imami dël jø sprendimai, iðsiaiðkinamos galimybës tæsti bylos nagrinëji-
mà. 

Tardymas pradedamas balsu perskaitant kaltinimo medþiagà ir iðklau-
sant asmens, kuriam taikoma apkalta, paaiðkinimus. Po to apklausiamas 
asmuo, kuriam taikoma apkalta, liudytojai, iðklausoma ekspertø iðvadø, 
specialistø nuomoniø, apþiûrimi árodymai. 

Ginèai – tai kaltintojo ir asmens, kuriam taikoma apkalta, ar jø atsto-
vø kalbos bei replikos. 

Paskutinës replikos teisë visada priklauso gynëjui, jeigu jo nëra, – as-
meniui, kuriam taikoma apkalta. Pasibaigus ginèams, asmeniui, kuriam 
taikoma apkalta, suteikiamas baigiamasis þodis. 

Asmuo, kuriam taikoma apkalta, turi teisæ bet kurioje apkaltos proce-
so dalyje, taèiau tik iki balsavimo pradþios atsistatydinti ið pareigø ar atsi-
sakyti Seimo nario mandato pateikiant dël to pareiðkimà raðtu. Toks pa-
reiðkimas turi bûti nedelsiant patenkintas.  

Tokiu atveju apkaltos procesas nutraukiamas ir tai áforminama Seimo 
nutarimu. Po asmens, kuriam taikoma apkalta, baigiamojo þodþio prasi-
deda baigiamoji teisenos dalis – slaptas balsavimas dël pateiktø kaltinimo 
formuluoèiø. Balsuojama uþ kiekvienà kaltinimo formuluotæ atskirai. 
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Balsuoja tik Seimo nariai. Suskaièiavus balsus, posëdþio pirmininkas pra-
neða balsavimo rezultatus dël kiekvienos kaltinimo formuluotës atskirai. 

Jeigu bent uþ vienà kaltinimo formuluotæ balsuoja 3/5 visø Seimo na-
riø, laikoma, jog asmuo Seimo yra pripaþintas kaltu ávykdæs jam inkrimi-
nuojamà nusiþengimà. Jeigu në viena kaltinimo formuluotë nesurenka 
3/5 visø Seimo nariø balsø, laikoma, jog apkaltai Seimas nepritarë. Jei uþ 
kaltinimo formuluotæ, atitinkanèià baudþiamojo nusikaltimo poþymius, 
balsavo maþiau kaip 3/5, taèiau daugiau kaip pusë visø Seimo nariø, lai-
koma, jog Seimas duoda sutikimà patraukti konkretø asmená, iðskyrus 
Respublikos Prezidentà, baudþiamojon atsakomybën. 

Kai Seimas konkretø asmená apkaltos proceso tvarka pripaþásta kaltu, 
tas asmuo nuo to momento laikomas paðalintu ið pareigø arba netenka 
Seimo nario mandato. Jam uþ padarytus nusiþengimus taip pat gali bûti 
taikoma teisinë atsakomybë ástatymø nustatyta tvarka. Konstitucijos nu-
statytà nelieèiamybës teisæ praranda ir savo noru atsistatydinæ ið pareigø 
arba atsisakæ Seimo nario mandato asmenys, o uþ padarytus nusiþengi-
mus jiems taip pat gali bûti taikoma teisinë atsakomybë bendra tvarka. 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1999 m. geguþës 11 d. nuta-
rime yra nustatæs, kad „nusikaltimo padarymo faktines aplinkybes ir as-
mens kaltæ nusikaltimo padarymu jau yra nustatæs teismas, Seimas spren-
dþia tik asmens konstitucinës atsakomybës klausimà”. 

Apkaltos procedûra pradedama Seime gavus teismo apkaltinamojo 
nuosprendþio nuoraðà. Tai daugiausia diskusijø kelianti procedûra. Ði 
procedûra turi tam tikro prieðtaringumo, nes jai prieðpastatomas teismo 
apkaltinamasis nuosprendis ir apkaltos rezultatai. Esant neigiamiems 
apkaltos procedûros rezultatams ávyksta teisinë kolizija – teismo nuo-
sprendyje asmuo pripaþintas kaltu, o dël apkaltos proceso tampa neáma-
noma nuðalinti asmens nuo uþimamø pareigø ar panaikinti Seimo nario 
mandatà.  

Gavæ teismo ásiteisëjusio apkaltinamojo nuosprendþio nuoraðà, Seimo 
Pirmininkas arba jo pavaduotojas nedelsdami su juo supaþindina Seimo 
narius. Artimiausiame Seimo posëdyje Seimo Pirmininkas ar jo pavaduo-
tojas teikia Seimo nutarimo projektà dël Seimo nario mandato panaiki-
nimo. Tame paèiame posëdyje Seimas paskiria Seimo posëdþio dël as-
mens paðalinimo ið pareigø ar Seimo nario mandato panaikinimo svars-
tymo datà. Svarstymo data turi bûti paskirta ne anksèiau kaip po 7 dienø 
nuo posëdþio, kuriame ði data buvo nustatyta, dienos. Asmeniui, dël ku-
rio teikiamas Seimo nutarimo projektas, nedelsiant raðtu ir pasiraðytinai 
praneðama apie paskirtà Seimo posëdþio datà ir laikà, kai ásiteisëjusio 
apkaltinamojo teismo nuosprendþio pagrindu bus sprendþiamas jo paða-
linimas ið pareigø ar Seimo nario mandato panaikinimas. Su praneðimu 
yra siunèiamas ðio straipsnio 3 d. numatyto nutarimo projektas, Seimo 
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statutas, taip pat siûloma iki svarstymo dienos raðtu praneðti, ar jis nori 
dalyvauti apkaltos procedûroje. Asmuo, praneðdamas apie savo dalyva-
vimà, gali nurodyti ne daugiau kaip du gynëjus ar kitus atstovus, kurie 
turi bûti pakviesti á Seimo posëdá. Asmuo taip pat gali pateikti árodymø, 
turinèiø átakos sprendþiant konstitucinës atsakomybës klausimà.  

Seimo posëdis pradedamas Seimo Pirmininko ar jo pavaduotojo pra-
neðimu. Praneðime iðdëstoma ásiteisëjusio apkaltinamojo nuosprendþio 
esmë. Po to þodis suteikiamas asmeniui, dël kurio teikiamas Seimo nuta-
rimo projektas, arba jo praðymu vienam ið gynëjø ar atstovø. Asmuo, dël 
kurio teikiamas Seimo nutarimo projektas, ar vietoj jo kalbantis gynëjas 
ar atstovas gali remtis árodymais, turinèiais átakos sprendþiant konstituci-
nës atsakomybës klausimà. Seimo nariai gali uþduoti asmeniui, dël kurio 
teikiamas Seimo nutarimo projektas, ar vietoj jo kalbanèiam gynëjui ar 
atstovui klausimø. Po to þodis suteikiamas gynëjams ir atstovams, jei jø 
nëra, – asmeniui, kuriam taikoma apkalta. 

Procedûra baigiama asmens, dël kurio teikiamas Seimo nutarimo pro-
jektas, baigiamuoju þodþiu. Asmuo, dël kurio teikiamas Seimo nutarimo 
projektas, iki balsavimo pradþios turi teisæ atsistatydinti ið pareigø ar atsi-
sakyti Seimo nario mandato, pateikdamas dël to pareiðkimà raðtu. As-
muo, atliekantis laisvës atëmimo bausmæ, pareiðkimà gali atsiøsti paðtu ar 
per savo ágaliotà asmená. Tokiu atveju apkaltos procedûra Seime nutrau-
kiama. 

 



Lietuvos Respublikos Prezidentas  731

 
 
 
XIII skyrius 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 
 
 
 
 
1 poskyris.  Valstybės vadovo institutas 
2 poskyris.  Respublikos Prezidento kompetencija 
3 poskyris.  Respublikos Prezidentūros teisės aktai. Kiti Respublikos  
 Prezidento statuso klausimai 

 
 

1. Šiame vadovėlio skyriuje yra nagrinėjamas Lietuvos Respublikos Pre-
zidento institutas. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 str. Respub-
likos Prezidentas yra valstybės vadovas. Jis atstovauja Lietuvos valstybei ir 
daro visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir įstatymų.  

2. Aptariant Lietuvos Respublikos Prezidento instituciją konstitucinėje 
teisėje, būtina aptarti ir Respublikos Prezidento rinkimų tvarką, kompetenci-
ją, Respublikos Prezidento priimamus tesės aktus, Respublikos Prezidento 
įgaliojimų suteikimą. 

3. Respublikos Prezidento vietą valstybės valdžios institucijų sistemoje at-
skleidžia jo įgaliojimai bei tarpusavio santykiai su Seimu, Vyriausybe bei 
teismine valdžia. Aptariant Respublikos Prezidento padėtį valdžios instituci-
jų sistemoje, būtina apžvelgti ir šių klausimų teisinį reglamentavimą, ir besi-
klostančią valstybės valdžios institucijų sąveikos praktiką.  
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1.1. Valstybës vadovo samprata 
 

Valstybei reikia atsakingo asmens, uþtikrinanèios konstitucinæ tvarkà, 
garantuojanèio valstybinës valdþios tæstinumà ir stabilumà, aukðèiausiu 
lygiu atstovaujanèio tarptautiniams santykiams. Tokias funkcijas vykdo 
valstybës vadovas, turintis pakankamø ágaliojimø bendradarbiaujant su 
ástatymø leidþiamàja, vykdomàja bei teisminëmis valdþiomis.  

Valstybës vadovo institucija egzistuoja visose valdymo formose. Mo-
narchijose valstybës vadovo funkcijas vykdo monarchas (imperatorius, 
karalius, didysis hercogas, ðeichas, emiras), respublikose – prezidentai. 
Þodis prezidentas yra kilæs ið lotyniðko þodþio praesidens (praesidentis), 
t.y. – „sëdintis prieðakyje”. Kai kuriose ðalyse valstybës vadovo funkcijas 
vykdo kolegiali institucija – prezidiumas ar taryba (buv. Sovietø Sàjunga, 
Ðveicarija)1. Taèiau net ir kolegialiai institucijai vykdant valstybës vadovo 
funkcijas, yra renkamas ðios institucijos pirmininkas, kuris, turëdamas 
nedaug ágaliojimø, reprezentuoja ðalá.  

Esant skirtingoms valdymo formoms, valstybës vadovo ágaliojimø ap-
imtys yra nevienodos. Vienose ðalyse jø funkcijos yra nominalios, kitose – 
realios. Taèiau visø valstybiø vadovams yra suteikti iðskirtiniai (bûdingi 
tik ðiam pareigûnui) ágaliojimai aukðèiausiu lygiu atstovauti tautai ðalyje 
ir uþ jos ribø. Atstovaujamoji funkcija pasireiðkia teisinëmis galiomis, 
suteikianèiomis valstybës vadovui tam tikrus valdþios ágaliojimus (teisæ 
pasiraðyti tarptautines sutartis, skirti savo atstovus ðalies regionuose).  

Valstybës vadovo teisinæ ir faktinæ padëtá lemia konkreèios ðalies isto-
rinës tradicijos bei politinës sàlygos. Konstitucinës monarchijos ðalyse 
(Danija, Ðvedija, Norvegija, Jungtinë Karalystë, Japonija bei kt.) valsty-
bës vadovai „karaliauja bet ne valdo”2. Todël ðiø ðaliø valstybiø vadovø 
funkcijos vertintinos tik kaip atstovaujamosios – reprezentacinës. Pana-
ðias galias turi parlamentiniø respublikø (Italija, Èekija, Vokietija, Latvi-
ja ir kt.) vadovai – prezidentai. Taèiau prezidentiniø (JAV, Meksika, 
Brazilija ir kt.) bei pusiau prezidentiniø (Prancûzija ir kt.) valstybiø vado-
vai yra ryðkûs vykdomosios valdþios atstovai ir dalyviai, turintys plaèius 
ágaliojimus.  

Nagrinëjant valstybës vadovo padëtá valstybinës valdþios sistemoje, 
tenka kalbëti apie jo ágaliojimø santyká su ástatymø leidþiamosios, vyk-
domosios bei teisminës valdþiø galiomis. Valdþiø padalijimo principas 
kaip teisinës valstybës poþymis numato, jog bet kurio pareigûno ágalioji-

                                                           
1 Baglay M. B. Konstituciojonnoje pravo zarubeþnych stran. Moskva, 1999. S. 210. 
2 Alder J. Konstitutional and Administrative Law. London, 1994. P. 194–200. 
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mai priskirtini vienai ið trijø valdþiø – ástatymø leidþiamajai, vykdomajai 
ar teisminei. Valstybës vadovas, realizuodamas ágaliojimus, bendradar-
biauja su visomis trimis valdþiomis. Prezidentai ástatymø kûrybos procese 
naudojasi veto teise, turi galimybæ skirti teisëjus bei suteikti malonæ nu-
teistiesiems. Taèiau valstybës vadovo pagrindinës funkcijos yra bûdingos 
vykdomajai valdþiai. Parlamentinëse bei pusiau prezidentinëse valstybëse 
prezidentas vykdomàjà valdþià (ágaliojimus) dalijasi su vyriausybe. Prezi-
dentinëse valstybëse ðalies vadovas taip pat yra ir vykdomosios valdþios 
vadovas. 

Kaip jau buvo minëta, Prezidentas valstybinës valdþios sistemoje gali 
turëti skirtingus ágaliojimus: bûti tik valstybës vadovu (Vokietija); ir vals-
tybës, ir vykdomosios valdþios vadovu (Jungtinës Amerikos Valstijos, 
Egiptas); ir valstybës, ir faktiðkai vyriausybës vadovu. Tokiu atveju, nors 
yra savarankiðkos vyriausybës vadovo pareigos, bet prezidentas ir vyriau-
sybë yra vienos politinës pakraipos, dar prezidentas yra ir vadovaujanèios 
jëgos lyderis, valstybës vadovas dominuoja ir vyriausybëje (Prancûzija). 
Priklausomai nuo valstybës vadovo ágaliojimø yra skiriamos prezidenti-
nës, parlamentinës bei miðraus (pusiau prezidentinio) tipo respublikos. 
Taèiau doktrinoje aktyviai diskutuojama dël kriterijø, iðreiðkianèiø tam 
tikrà valdymo formà. Todël ir Lietuvoje egzistuojanti valdymo forma yra 
nuolatiniø diskusijø objektas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Tei-
smas 1998 m. sausio 10 d. nutarimo konstatuojamojoje dalyje nurodo, 
kad Lietuvoje egzistuojanti valdymo forma gali bûti vertintina kaip pa-
rlamentinë respublika, turinti kai kuriø miðrios (pusiau prezidentinës) 
valdymo formos ypatumø. Nacionalinëje doktrinoje diskutuojama dël 
ðios Konstitucinio Teismo iðsakytos nuomonës, teigiant, kad Lietuvos 
Respublikos Prezidento rinkimø bûdas bei kiti de jure ir de facto ágalioji-
mai duoda pagrindà Lietuvos valdymo formoje áþvelgti miðraus (pusiau 
prezidentinio) valdymo formos poþymiø.  

Lietuvos Respublikos Prezidento ágaliojimø apimtys iðdëstytos ðalies 
Konstitucijoje, Prezidento ástatyme bei kituose norminiuose teisës aktuo-
se. Lietuvos Respublikos Konstitucijos VI skirsnio 77 str. skelbia, jog 
„Respublikos Prezidentas yra valstybës vadovas. Jis atstovauja Lietuvos 
valstybei ir daro visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir ástatymø”. Kadangi 
Lietuvos Respublikos Prezidentas turi ágaliojimus leisti dekretus (juos 
privalo pasiraðyti Ministras Pirmininkas arba atitinkamas ministras) vyk-
domosios valdþios veiklos ribose, todël ðià institucijà galima priskirti ins-
titucijoms, atstovaujanèioms vykdomajai valdþiai valdþiø padalijimo me-
chanizme.  
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1.2. Valstybës vadovo instituto raida Lietuvoje 
 

Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë buvo monarchija. Valstybës vadovas 
buvo Didysis Kunigaikðtis. Taip Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës va-
dovai buvo tituluojami nuo XIII a. pirmosios pusës. Jungtinëje Lietuvos 
ir Lenkijos valstybëje nuo 1569 m. ávykusios Liublino Unijos atskiras Lie-
tuvos Didþiosios Kunigaikðtystës Didysis Kunigaikðtis nebebuvo vaini-
kuojamas. Juo buvo Lenkijos Karalius. Tokia padëtis egzistavo iki Lietu-
vos ir Lenkijos valstybës þlugimo (1795 m.).  

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybai paskelbus Lietuvos valstybës 
nepriklausomybæ, iðkilo problema dël valdymo formos, taip pat ir dël 
valstybës vadovo. Po tam tikrø abejoniø respublika buvo pasirinkta kaip 
atgimstanèios valstybës valdymo forma. 1919 m. balandþio 4 d. Valstybës 
Taryba ásteigë Prezidento institucijà ir iðrinko Antanà Smetonà pirmuoju 
Lietuvos Prezidentu. 1920 m. birþelio 10 d. Steigiamajame Seime buvo 
paskelbta laikinoji Konstitucija, kurioje átvirtinta nuostata, jog valstybës 
vadovu bus Respublikos Prezidentas, o já rinks Seimas. Iki tol, kol buvo 
iðrinktas Prezidentas, jo pareigas ëjo Seimo pirmininkas Aleksandras 
Stulginskis. 1922 m. lapkrièio 13 d. Pirmasis Seimas iðrinko Aleksandrà 
Stulginská Lietuvos Respublikos Prezidentu. Antrasis Lietuvos Respubli-
kos Seimas, iðrinktas 1923 m., taip pat A. Stulginská iðrinko valstybës va-
dovu. 1926 m. birþelio 7 d. Lietuvos Respublikos Treèiasis Seimas Prezi-
dentu iðrinko Kazá Griniø. 1926 m. gruodþio 17 d. nepatenkinti padëtimi 
valstybëje tautininkai, krikðèioniðkosios partijos bei karininkija privertë 
K. Griniø atsistatydinti. Po keliø dienø – gruodþio 19 d. Antanas Smeto-
na antrà kartà buvo iðrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Lietuvos 
Respublikos Prezidento poste Antanas Smetona iðbuvo 14 metø iki Lie-
tuvos okupacijos ir aneksijos. 1940 m. birþelio 15 d. Sovietø Sàjunga oku-
pavo Lietuvos Respublikà. Okupaciniam reþimui vykdant valstybës val-
dymo formos pakeitimus prezidento institucija buvo panaikinta.  

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba – At-
kuriamasis Seimas atkûrë Lietuvos nepriklausomybæ ir priëmë Laikinàjá 
Pagrindiná Ástatymà (Konstitucijà). Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme 
buvo numatyta, kad valstybës vadovui bûdingas funkcijas vykdo Aukð-
èiausiosios Tarybos Prezidiumas ir Aukðèiausiosios Tarybos Pirmininkas. 
Aukðèiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo – Pirmininku 1990–1992 
m. buvo Vytautas Landsbergis.  

1992 m. spalio 25 d. ávyko referendumas, kurio metu buvo priimta 
nuolatinë Lietuvos Respublikos Konstitucija. Ji numatë Respublikos Pre-
zidento institucijà su jai bûdingais ágaliojimais. 1993 m. vasario 14 d. ávy-
ko visuotiniai ir tiesioginiai Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai. Jø 
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metu valstybës vadovu buvo iðrinktas Algirdas Mykolas Brazauskas, 1998 
m. Respublikos Prezidentu buvo iðrinktas Valdas Adamkus.  
 
 
1.3. Respublikos Prezidento rinkimø tvarka.  
       Ágaliojimø nutrûkimas 
 

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimø tvarkà numato Lietuvos 
Respublikos Konstitucija bei 1992 m. gruodþio 22 d. priimtas Lietuvos 
Respublikos Prezidento rinkimø ástatymas. 

Respublikos Prezidentà renka Lietuvos Respublikos pilieèiai penke-
riems metams remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimø teise, 
slaptu balsavimu (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 78 str., Lietuvos 
Respublikos Prezidento rinkimø ástatymo 1 str.). Lygià rinkimø teisæ rei-
kia suprasti kaip kiekvieno Lietuvos Respublikos pilieèio, turinèio teisæ 
rinkti Respublikos Prezidentà, rinkimuose turint vienà balsà. Rinkimus 
galima vadinti tiesioginiais, jei rinkëjai Respublikos Prezidentà renka be 
tarpininkø, o slapto balsavimo metu rinkëjai balsuoja asmeniðkai ir slap-
tai. Kontroliuoti rinkëjø valià rinkimuose draudþiama. 

Ástatymas numato, jog teisæ rinkti Respublikos Prezidentà turi Lietu-
vos Respublikos pilieèiai, kurie rinkimø dienà yra ne jaunesni kaip 18 
metø. Rinkimuose negali dalyvauti pilieèiai, teismo pripaþinti neveiks-
niais. Taip pat negalima tiesiogiai arba netiesiogiai Lietuvos Respublikos 
pilieèiø rinkimø teisiø apriboti dël jø lyties, rasës, tautybës, kalbos, kil-
mës, socialinës padëties, tikëjimo, ásitikinimø ar paþiûrø. Paþeistà rinki-
mø teisæ pilieèiai turi galimybæ ginti teismuose. 

Respublikos Prezidentu gali bûti renkamas Lietuvos pilietis pagal 
kilmæ, ne maþiau kaip trejus pastaruosius metus gyvenæs Lietuvoje, jeigu 
jam iki rinkimø dienos yra suëjæ ne maþiau kaip keturiasdeðimt metø ir 
jeigu jis gali bûti renkamas Seimo nariu. Respublikos Prezidentu negali 
bûti renkami asmenys, susijæ priesaika ar pasiþadëjimu uþsienio valstybei, 
bei asmenys, pagal teismo paskirtà nuosprendá atliekantys kriminalinæ 
bausmæ, taip pat asmenys, teismo pripaþinti neveiksniais. Tas pats asmuo 
Respublikos Prezidentu gali bûti renkamas ne daugiau kaip du kartus ið 
eilës. Tad deðimt metø yra maksimaliai galimas laiko tarpas vienam as-
meniui bûti Respublikos Prezidentu. Lietuvos Respublikos Prezidento 
rinkimus skelbia Lietuvos Respublikos Seimas. Skelbdamas Prezidento 
rinkimus Seimas priima atitinkamà nutarimà. Eiliniai Respublikos Prezi-
dento rinkimai vykdomi paskutiná sekmadiená likus dviem mënesiams iki 
Respublikos Prezidento kadencijos pabaigos. Paèius Respublikos Prezi-
dento rinkimus organizuoja ir vykdo Vyriausioji rinkimø komisija bei jos 
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sudarytos miestø ir rajonø rinkimø komisijos. Respublikos Prezidento 
rinkimø rengimo ir vykdymo iðlaidas apmoka valstybë.  

Pretendentus tapti kandidatais á Respublikos Prezidentus pradedama 
kelti ne anksèiau kaip likus 80 dienø ir baigiama ne vëliau kaip likus 65 
dienoms iki rinkimø dienos. Pretendentus bûti kandidatais á Respublikos 
Prezidentus gali kelti, remti politinës partijos ir politinës organizacijos, 
taip pat iðkelti savo kandidatûrà gali pavieniai asmenys. Tapti kandidatu á 
Respublikos Prezidentus ne vëliau kaip likus 65 dienoms iki rinkimø pre-
tendentas raðtu pareiðkia apie tai Vyriausiajai rinkimø komisijai. Jeigu 
pretendentà bûti kandidatu á Respublikos Prezidentus iðkëlë politinës 
partijos ir politinës organizacijos, ðá savo sprendimà jos taip pat pateikia 
raðtu. Vyriausiajai rinkimø komisijai bûtina pateikti pretendento piliety-
bæ bei asmenybæ patvirtinanèius dokumentus ir sumokëti penkiø viduti-
niø mënesiniø darbo uþmokesèiø dydþio uþstatà. Tuomet Vyriausioji rin-
kimø komisija iðduoda rinkëjø paraðø rinkimo lapus. Tik surinkus 20 
tûkstanèiø (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 79 str.) rinkëjø paraðø, 
uþstatas yra gràþinamas já sumokëjusiam asmeniui. 

Kandidato á Respublikos Prezidentus statusas ágyjamas, kai preten-
dentai áregistruojami kandidatais á Respublikos Prezidentus Vyriausiojo-
je rinkimø komisijoje. Kandidatø á Respublikos Prezidento vietà skaièius 
negali bûti ribojamas. Likus iki rinkimø ne maþiau kaip 45 dienoms, pre-
tendentai bûti kandidatais á Respublikos Prezidentus privalo pateikti Vy-
riausiajai rinkimø komisijai rinkimo lapus su ne maþiau kaip 20 tûkstan-
èiø rinkëjø paraðø. Taip pat pretendentas turi pateikti pajamø bei turto 
deklaracijos pagrindiniø duomenø iðraðà, patvirtintà Valstybinës mokes-
èiø inspekcijos. Likus iki rinkimø dienos ne maþiau kaip 30 dienø, Vy-
riausioji rinkimø komisija oficialiai skelbia visø asmenø, áregistruotø 
kandidatais á Respublikos Prezidentus, sàraðà ir ne vëliau kaip per 24 
valandas nuo sàraðo paskelbimo iðduoda ðiems asmenims kandidato á 
Lietuvos Respublikos Prezidentus paþymëjimà. Nuo oficialaus kandidatø 
á Respublikos Prezidentus sàraðo paskelbimo dienos prasideda Respubli-
kos Prezidento rinkimø kampanija. Kandidatai á Respublikos Preziden-
tus po oficialaus kandidatø sàraðo paskelbimo turi lygià teisæ pasisakyti 
rinkëjø ir kitokiuose susirinkimuose, pasitarimuose, posëdþiuose, naudo-
tis valstybinëmis masinës informacijos priemonëmis ir skelbti savo rinki-
minæ programà. Rinkimø agitacija draudþiama likus 30 valandø iki rin-
kimø pradþios ir rinkimø dienà, iðskyrus nuolatinæ vaizdinæ agitacijà tam 
skirtose vietose, jeigu ji iðkabinta likus ne maþiau kaip 48 valandoms iki 
rinkimø pradþios. 

Balsavimas vyksta rinkimø dienà nuo 7 iki 21 valandos rinkimø komi-
sijos nurodytoje patalpoje. Rinkëjas balsuoja tik toje rinkimø apylinkëje, 
á kurios rinkëjø sàraðus jis yra átrauktas. Lietuvos Respublikos Prezidento 
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rinkimø ástatymas numato balsavimà paðtu. Balsavimas paðtu suteikia 
galimybæ dalyvauti rinkimuose pilieèiams, kurie dël sveikatos bûklës arba 
dël kitø prieþasèiø rinkimø dienà negali atvykti balsuoti á rinkimø apylin-
kæ. Balsuoti paðtu galima miesto, rajono paðto skyriuose jø darbo valan-
domis, pradedant penkta diena iki rinkimø ir baigiant likus vienai dienai 
iki rinkimø (jei rinkëjas áraðytas á to miesto, rajono rinkëjø sàraðus) ir 
baigiant likus 2 dienoms iki rinkimø (jei rinkëjas neáraðytas á to miesto, 
rajono rinkëjø sàraðus). Balsavimo paðtu iðlaidas apmoka valstybë. Sie-
kiant, jog kuo daugiau pilieèiø galëtø realizuoti teisæ iðreikðti savo valià 
rinkimuose, organizuojamas balsavimas Lietuvos Respublikos diplomati-
nëse atstovybëse (konsulatuose) ir laivuose, gydymo, socialinës rûpybos ir 
globos ástaigose, kariniuose daliniuose, bausmës atlikimo vietose.  

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimø ástatymas numato maþorita-
rinæ (daugumos) rinkimø sistemà. Iðrinktu á Respublikos Prezidento vie-
tà laikomas tas kandidatas, kuris pirmà kartà balsuojant ir dalyvaujant ne 
maþiau kaip pusei visø rinkëjø, gavo daugiau nei pusæ visø rinkimuose 
dalyvavusiø rinkëjø balsø. Jeigu rinkimuose dalyvavo maþiau nei pusë 
visø rinkëjø, iðrinktu laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausia, bet 
ne maþiau kaip 1/3 visø rinkëjø balsø. Jeigu pirmajame balsavimo rate në 
vienas kandidatas nesurenka reikiamos balsø daugumos, po dviejø savai-
èiø rengiamas pakartotinis balsavimas dël dviejø kandidatø, gavusiø dau-
giausia balsø. Iðrinktu laikomas kandidatas, surinkæs daugiau balsø. Jeigu 
pirmajame rate dalyvavo ne daugiau kaip du kandidatai ir në vienas ne-
gavo reikiamo balsø skaièiaus, rengiami pakartotiniai rinkimai. Galuti-
nius Respublikos Prezidento rinkimø rezultatus ne vëliau kaip per 5 die-
nas po rinkimø skelbia Vyriausioji rinkimø komisija. Pakartotiniø Res-
publikos Prezidento rinkimø rezultatus ne vëliau kaip per 5 dienas nuo 
pakartotinio balsavimo dienos taip pat skelbia Vyriausioji rinkimø komi-
sija. Respublikos Prezidento rinkimø rezultatø paskelbimas yra Respub-
likos Prezidento rinkimø komisijos nutarimo paskelbimas Lietuvos Res-
publikos laikraðèiuose per Lietuvos Respublikos Vyriausybës telegramø 
agentûrà (ELTA). Po Respublikos Prezidento rinkimø rezultatø paskel-
bimo Respublikos Prezidento rinkimø komisija ne vëliau kaip per 3 va-
landas iðrinktam Respublikos Prezidentui áteikia Lietuvos Respublikos 
Prezidento paþymëjimà. Asmuo, iðrinktas Respublikos Prezidentu, turi 
sustabdyti savo veiklà politinëse partijose ir politinëse organizacijose iki 
naujos Respublikos Prezidento rinkimø kampanijos pradþios. Toká pa-
reiðkimà Respublikos Prezidentas turi paskelbti kità dienà po to, kai 
Respublikos Prezidento rinkimø komisija áteikia jam Lietuvos Respubli-
kos Prezidento paþymëjimà (Lietuvos Respublikos Prezidento ástatymo 7 
str.). Tokiu reikalavimu yra siekiama, jog iðrinktasis Respublikos Prezi-
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dentas bûtø nepriklausomas nuo já rëmusiø politiniø struktûrø bei atsto-
vautø visos Tautos interesams. 

Iðrinktas Respublikos Prezidentas savo pareigas pradeda eiti rytojaus 
dienà pasibaigus buvusio Respublikos Prezidento kadencijai ir kai prisie-
kia Tautai bûti iðtikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, sàþiningai 
atlikti savo pareigas ir bûti visiems lygiai teisingas. Turi prisiekti ir pe-
rrinktas antrajai kadencijai Respublikos Prezidentas. Ðalies vadovas pri-
siekia Lietuvos Respublikos Seimo rûmuose Seimo posëdyje. Respubli-
kos Prezidentas turi prisiekti stovëdamas prieðais Konstitucinio Teismo 
pirmininkà, o jo nesant – prieðais vienà ið Konstitucinio Teismo teisëjø ir 
skaitydamas priesaikos tekstà padëjæs rankà ant Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos. Respublikos Prezidento priesaikos tekstas yra numatytas 
Lietuvos Respublikos Prezidento ástatymo 3 str. Prisiekæs Respublikos 
Prezidentas turi pasiraðyti priesaikos aktà. Ðá aktà taip pat pasiraðo Kons-
titucinio Teismo pirmininkas, o jam nesant – Konstitucinio Teismo teisë-
jas, priëmæs ðià priesaikà. Pasiraðytas priesaikos aktas yra áteikiamas Pa-
rlamento vadovui – Seimo Pirmininkui. Aktas saugomas Seime. Priesai-
kos tekstas netaisomas ir nekeièiamas (iðskyrus galimybæ neminëti pasku-
tinio priesaikos sakinio – „Tepadeda man Dievas”). Atsisakymas prisiekti 
Seimo posëdyje, pasiraðyti priesaikos aktà arba pasiraðymas su iðlygomis 
laikomas, kad Respublikos Prezidentas neprisiekë ir todël negali eiti savo 
pareigø. 

Konstitucijoje numatytais atvejais, Respublikos Prezidentui paskelbus 
pirmalaikius Seimo rinkimus, naujai iðrinktas Seimas 3/5 visø Seimo na-
riø balsø dauguma per 30 dienø nuo pirmosios posëdþio dienos gali pa-
skelbti pirmalaikius Respublikos Prezidento rinkimus. Jei Respublikos 
Prezidentas pageidauja dalyvauti paskelbtuose Prezidento rinkimuose, jis 
yra iðsyk áregistruojamas kandidatu. Tokiuose rinkimuose pakartotinai 
iðrinktas Respublikos Prezidentas laikomas iðrinktu antrajai kadencijai, 
jeigu iki rinkimø praëjo daugiau kaip treji metai jo pirmosios kadencijos 
laiko. Jeigu praëjo maþiau negu treji metai jo pirmosios kadencijos laiko, 
Respublikos Prezidentas renkamas tik likusiam pirmosios kadencijos 
laikui; tai nelaikoma antràja kadencija. Jeigu pirmalaikiai Respublikos 
Prezidento rinkimai skelbiami jo antrosios kadencijos metu, tai esamas 
Respublikos Prezidentas gali bûti iðrinktas tik likusiam antrosios kaden-
cijos laikui. Galimi atvejai, kai Prezidento rinkimai rengiami nepasibai-
gus kadencijai. Tokiais atvejais rengiami rinkimai, nors ir ávyksta ankð-
èiau negu paprastai, nevadinami pirmalaikiais: Respublikos Prezidentui 
mirus, atsistatydinus, paðalinus já ið pareigø apkaltos proceso tvarka ar 
Seimui nutarus, kad Respublikos Prezidento sveikatos bûklë neleidþia 
jam eiti pareigø; jo pareigas laikinai eina Seimo Pirmininkas. Ðiuo atveju 
Seimo Pirmininkas netenka savo ágaliojimø Seime; jo pareigas Seimo 
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pavedimu laikinai eina jo pavaduotojas. Iðvardytais atvejais Seimas ne 
vëliau kaip per 10 dienø privalo paskirti Respublikos Prezidento rinki-
mus, kurie turi bûti surengti ne vëliau kaip per du mënesius. Seimui ne-
galint susirinkti ir paskelbti Respublikos Prezidento rinkimø, rinkimus 
skelbia Vyriausybë. 

Skirtingose ðalyse prezidentø pavadavimo problema yra sprendþiama 
nevienodai. Vienose ðalyse prezidentà gali pavaduoti viceprezidentas 
(JAV, Bulgarija), kitose – ðalies vadovo funkcijas laikinai vykdo ministrai 
pirmininkai (Rusija). Lietuvos Respublikos Prezidentà, laikinai iðvykusá á 
uþsiená arba susirgusá ir todël laikinai negalintá eiti pareigø, laikinai pa-
vaduoja Seimo Pirmininkas. Taèiau Prezidentà pavaduojantis Seimo 
Pirmininkas neturi tiek pat ágaliojimø, kiek Prezidentas. Laikinai pava-
duodamas Respublikos Prezidentà, Seimo Pirmininkas negali skelbti 
pirmalaikiø Seimo rinkimø, atleisti ar skirti ministrø be Seimo sutikimo. 
Tuo laikotarpiu Seimas negali svarstyti klausimo dël nepasitikëjimo Sei-
mo Pirmininku. Jokiais kitais atvejais ir jokiems kitiems asmenims ar ins-
titucijoms negalima vykdyti Respublikos Prezidento ágaliojimø. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 88 str. nurodomos aplinkybës, ka-
da gali nutrûkti Prezidento ágaliojimai. Konstitucijoje ávardytos Preziden-
to ágaliojimø nutrûkimo aplinkybës:  

1) pasibaigia laikas, kuriam jis buvo iðrinktas; 
2) ávyksta pirmalaikiai Respublikos Prezidento rinkimai; 
3) Respublikos Prezidentas atsistatydina ið pareigø; 
4) mirðta; 
5) Seimas já paðalina ið pareigø apkaltos proceso tvarka; 
6) Seimas, atsiþvelgdamas á Konstitucinio Teismo iðvadà, 3/5 visø 

Seimo nariø balsø dauguma priima nutarimà, kuriuo konstatuojama, kad 
Respublikos Prezidento sveikatos bûklë neleidþia jam eiti savo pareigø. 

Viena ið Prezidento ágaliojimø pasibaigimo aplinkybiø yra paðalinimas 
ið pareigø. Tai gali tik Seimas specialios teisinës procedûros – apkaltos – 
reikalavimø ribose. Reikalavimai apkaltos procesui yra numatyti Lietuvos 
Respublikos Seimo statute. Respublikos Prezidentas gali bûti prieð laikà 
paðalintas ið pareigø, tik ðiurkðèiai paþeidæs Konstitucijà arba sulauþæs 
priesaikà, taip pat paaiðkëjus, jog padarë nusikaltimà. Spræsdamas Res-
publikos Prezidento paðalinimo ið pareigø klausimà, Lietuvos Respubli-
kos Seimas privalo grieþtai laikytis Konstitucijos, Seimo statuto ir kitø 
teisës aktø suformuluotø reikalavimø. 
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Lietuvos Respublikos Prezidentas turi ágaliojimø ávairiose valstybinio 

gyvenimo srityse. Vienose ðie ágaliojimai priklauso iðimtinei ðalies vadovo 
kompetencijai, kitose – susijæ su kitø valstybës institucijø ágaliojimais, 
kuriuos realizuoti galima vadovaujantis valdþiø padalijimo principu. Ðias 
galias realizuoti galima tik Konstitucijos ir ástatymø numatytos „stabdþiø 
ir atsvarø” sistemos ribose. Ði sistema paðalina galimybæ atsirasti autori-
tariniams ar kitokiems neteisiniams valdymo metodams. Lietuvos Res-
publikos 1992 m. Konstitucija, Prezidento bei Prezidento rinkimø ástaty-
mai yra pagrindiniai teisës ðaltiniai, reglamentuojantys valstybës vadovo 
ágaliojimø apimtá ir ribas.  
 
 
2.1. Respublikos Prezidento ágaliojimai santykiuose su Seimu 
 

Ðalies vadovo ágaliojimai nekonkuruoja su atstovaujamosios instituci-
jos – Seimo ágaliojimais. Lietuvos Respublika numato grieþtà ðiø valsty-
bës valdþios institucijø funkcijø pasidalijimà. Taèiau Respublikos Prezi-
dento ágaliojimai santykiuose su Seimu leidþia vertinti valstybës vadovà, 
kaip svarbø ástatymø leidybos proceso dalyvá. Net naujai iðrinktas Seimas 
á pirmàjá savo posëdá renkasi Prezidento kvieèiamas. Taip pat Prezidentas 
turi ágaliojimus skelbti eilinius Seimo rinkimus, o tam tikrais atvejais ir 
pirmalaikius parlamento rinkimus. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 
pirmalaikiø Seimo rinkimø paskelbimo galimybë yra apribota aplinkybiø.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 58 str. numato vienareikðmes 
konstituciniø teisiniø santykiø situacijas. Tik joms egzistuojant, Respub-
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likos Prezidentas gali paskelbti pirmalaikius Seimo rinkimus. Tai gali 
ávykti, kuomet: 

1) Seimas per 30 dienø nuo pateikimo nepriëmë sprendimo dël nau-
jos Vyriausybës programos arba nuo Vyriausybës programos pir-
mojo pateikimo per 60 dienø du kartus ið eilës nepritarë Vyriausy-
bës programai;  

2) Seimas pareiðkia tiesioginá nepasitikëjimà Vyriausybe pastarajai 
pasiûlius. 

Valstybës Konstitucija nenumato kitokiø prieþasèiø, kurioms esant 
Respublikos Prezidentas ágytø teisæ paleisti ðalies parlamentà. Galimybæ 
Prezidentui naudotis ðiais ágaliojimais nepagrástai riboja Lietuvos Res-
publikos 87 str. numatantis, kad „kai Konstitucijos 58 straipsnio antrojoje 
dalyje numatytais atvejais Respublikos Prezidentas skelbia pirmalaikius 
Seimo rinkimus, naujai iðrinktas Seimas 3/5 visø Seimo nariø balsø dau-
guma per 30 dienø nuo pirmosios posëdþio dienos gali paskelbti pirma-
laikius Respublikos Prezidento rinkimus”. 

Konstitucija numato jog Respublikos Prezidentas negali skelbti pir-
malaikiø Seimo rinkimø, jeigu iki Respublikos Prezidento kadencijos 
pabaigos liko maþiau nei 6 mënesiai, taip pat jeigu po pirmalaikiø Seimo 
rinkimø nepraëjo 6 mënesiai. 

Ástatymø leidyba yra svarbiausia Seimo veiklos funkcija. Jokia kitai 
institucijai nëra suteikta ástatymø leidybos teisë. Taèiau Respublikos Pre-
zidentas turi tam tikrø ágaliojimø ðioje srityje. Pirma, Respublikos Prezi-
dentas turi ástatymø leidybos iniciatyvos teisæ. Antra, Seimo priimti ásta-
tymai ásigalioja tik po to, kai juos pasiraðo ir oficialiai paskelbia Lietuvos 
Respublikos Prezidentas, iðskyrus atvejus, kai paèiuose ástatymuose yra 
numatoma kita jø ásigaliojimo data. 

Po áteikiamu Respublikos Prezidentui pasiraðyti ir oficialiai paskelbti 
Lietuvos Respublikos ástatymo tekstu Seimo statuto nustatyta tvarka bû-
tinas áraðas su Seimo Pirmininko arba jo pavaduotojo paraðu. Taip patvir-
tinamas Seimo priimto ástatymo autentiðkumas. Lietuvos Respublikos 
ástatymai, kurie áteikiami Respublikos Prezidentui pasiraðyti ir oficialiai 
paskelbti, registruojami specialioje knygoje. Vëliau nurodoma jø pasira-
ðymo bei paskelbimo data arba paþymima apie jø gràþinimà Seimui pa-
kartotinai svarstyti. Lietuvos Respublikos ástatymo teksto pabaigoje prieð 
Respublikos Prezidento paraðà yra áraðyta: „Skelbiu ðá Lietuvos Respub-
likos Seimo priimtà ástatymà”. Respublikos Prezidentas Seimo priimtà 
ástatymà ne vëliau kaip per deðimt dienø po áteikimo arba pasiraðo ir ofi-
cialiai paskelbia, arba motyvuotai gràþina Seimui pakartotinai svarstyti. 

Ástatymai ir kiti norminiai aktai yra skelbiami oficialiame leidinyje 
„Valstybës þinios”. Gràþindamas nepasiraðytà ástatymà Seimui, Respub-
likos Prezidentas turi nurodyti, kodël jis ðio ástatymo pasiraðyti negali ir 
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kaip já reikëtø taisyti. Jei nurodytu laiku Seimo priimto ástatymo Respub-
likos Prezidentas negràþina ir nepasiraðo, tas ástatymas ásigalioja po to, 
kai já pasiraðo ir oficialiai paskelbia Seimo Pirmininkas. „Susidûræs su 
prezidento veto, parlamentas gali reaguoti trejopai: 1) priimti prezidento 
pastabas, 2) jas atmesti arba 3) „numarinti” iðbraukiant ið politinës dar-
botvarkës”3. Respublikos Prezidento gràþintà ástatymà Seimas gali ið nau-
jo svarstyti ir priimti. Pakartotinai Seimo apsvarstytas ástatymas laikomas 
priimtu, jeigu buvo priimtos Respublikos Prezidento teikiamos pataisos 
ir papildymai arba jeigu uþ ástatymà balsavo daugiau nei 1/2, o uþ konsti-
tuciná ástatymà ne maþiau kaip 3/5 visø Seimo nariø. Paprastai ástatymai 
laikomi priimtais, jeigu uþ juos balsavo dauguma Seimo nariø, dalyvau-
janèiø posëdyje. Konstituciniai ástatymai priimami, jeigu uþ juos balsuoja 
daugiau nei pusë visø Seimo nariø, o keièiami ne maþesne kaip 3/5 visø 
Seimo nariø balsø dauguma. Tokius ástatymus Respublikos Prezidentas 
privalo ne vëliau kaip per tris dienas pasiraðyti ir nedelsdamas oficialiai 
paskelbti. 

Priimtà ástatymà dël Konstitucijos keitimo pasiraðo Respublikos Pre-
zidentas ir ne vëliau kaip per 5 dienas oficialiai paskelbia. Jeigu nurodytu 
laiku tokio ástatymo Respublikos Prezidentas nepasiraðo ir nepaskelbia, 
ðis ástatymas ásigalioja, kai já pasiraðo ir oficialiai paskelbia Seimo Pirmi-
ninkas. Ástatymas dël Konstitucijos keitimo ásigalioja ne anksèiau kaip po 
vieno mënesio nuo jo priëmimo. Referendumu priimtà ástatymà ar kità 
aktà ne vëliau kaip per 5 dienas privalo pasiraðyti ir oficialiai paskelbti 
Respublikos Prezidentas. Jeigu nurodytu laiku tokio ástatymo Respubli-
kos Prezidentas nepasiraðo ir nepaskelbia, ástatymas ásigalioja po to, kai já 
pasiraðo ir oficialiai paskelbia Seimo Pirmininkas. 

Konstitucijoje numatytais atvejais (ginkluoto uþpuolimo atveju, áve-
dant karo padëtá ir skelbiant mobilizacijà arba ávedant nepaprastàjà pa-
dëtá) tarp Seimo sesijø Prezidentas ðaukia neeilinæ Seimo sesijà. 

Respublikos Prezidentas teikia Seimui valstybës kontrolieriaus, Lie-
tuvos banko valdybos pirmininko kandidatûras. Taip pat Lietuvos Res-
publikos Konstitucija ápareigoja ðalies vadovà daryti metinius praneðimus 
Seime apie padëtá Lietuvoje, Lietuvos Respublikos vidaus ir uþsienio 
politikà. Seimo pritarimu Prezidentas skiria ir atleidþia kariuomenës va-
dà ir saugumo tarnybos vadovà; pastarojo teikimu skiria ir atleidþia sau-
gumo tarnybos vadovo pavaduotojus. 
 

                                                           
3 Talat-Kelpša L. Prezidentas ir ástatymø leidyba: veto teisës naudojimas Lietuvoje // Po-

litologija. 1998. Nr. 2(12). P. 61. 
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2.2. Respublikos Prezidento ágaliojimai  
       santykiuose su Vyriausybe 

 
Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu skiria ir atleidþia Ministrà 

Pirmininkà, paveda jam sudaryti Vyriausybæ ir tvirtina jos sudëtá. Lietu-
vos Respublikos Konstitucinis Teismas 1998 m. sausio mën. nutarimo 
konstatuojamoje dalyje iðaiðkino, jog Respublikos Prezidentui tenka skir-
ti Seimo daugumos palaikomà Ministrà Pirmininkà ir tvirtinti tokià Vy-
riausybæ, kurios programai Seimas gali pritarti posëdyje dalyvaujanèiø 
nariø balsø dauguma (Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nuta-
rimas „Dël Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodþio 10 d. nutarimo 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës programos” atitikimo Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai”. Vilnius, 1998 m. sausio 10 d. nutarimas). Tad 
Respublikos Prezidento teisë skirti Ministrà Pirmininkà nëra absoliuti. 
Ministro Pirmininko kandidatûrà ðalies vadovas turi derinti su Seimu. 
Ministro Pirmininko teikimu Prezidentas skiria ir atleidþia ministrus. 
Lietuvos Respublikos ministrai yra atsakingi Seimui, Respublikos Prezi-
dentui ir tiesiogiai pavaldûs Ministrui Pirmininkui. 

Respublikos Prezidentas priima Vyriausybës atsistatydinimà ir prirei-
kus paveda jai toliau eiti pareigas arba paveda vienam ið ministrø eiti 
Ministro Pirmininko pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybë. Prezi-
dentas taip pat priima ministrø atsistatydinimà ir gali pavesti jiems eiti 
pareigas, kol bus paskirtas naujas ministras. Iðrinkus naujà Seimà, Prezi-
dentas priima Vyriausybës gràþinamus ágaliojimus ir paveda jai eiti parei-
gas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybë. Vyriausybei atsistatydinus ar Vy-
riausybei gràþinus ágaliojimus, Prezidentas ne vëliau kaip per 15 dienø 
teikia Seimui svarstyti Ministro Pirmininko kandidatûrà. Kol nëra Mi-
nistro Pirmininko ar jis negali eiti savo pareigø, Respublikos Prezidentas 
ne ilgesniam kaip 60 dienø laikotarpiui Ministro Pirmininko teikimu pa-
veda vienam ið ministrø já pavaduoti, jeigu tokio teikimo nëra, Respubli-
kos Prezidentas vienam ið ministrø paveda pavaduoti Ministrà Pirminin-
kà. 

Tarp Seimo sesijø Prezidentas, esant reikalui, sprendþia, ar leisti pat-
raukti Ministrà Pirmininkà ar ministrà baudþiamojon atsakomybën, duo-
da leidimà juos suimti ar kitaip suvarþyti jø laisvæ. Nors Respublikos Pre-
zidento institucija yra priskirtina vykdomosios valdþios grandþiai, Konsti-
tucijoje nëra numatyta galimybë ðalies vadovui dalyvauti Vyriausybës 
posëdþiuose. Respublikos Konstitucija numato, jog ministrai yra atskai-
tingi Respublikos Prezidentui, taèiau ðalies vadovas nëra nei Vyriausybës 
narys, nei vadovas.  
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2.3. Respublikos Prezidentas ir teisminë valdþia 
 

Teisminë valdþia yra labai svarbi valstybës valdþios grandis. Teismai 
yra vienintelë institucija, kuri vykdo teisingumà (Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 109 str.). Ðios valdþios ðakos savarankiðkumà ir nepriklau-
somumà garantuoja ðalies Konstitucija ir ástatymai. Taèiau Respublikos 
Prezidentas kaip valstybës vadovas dalyvauja ðios institucijos formavimo 
procese. Respublikos Prezidentas yra vienintelis pareigûnas, kuris gali 
skirti ir atleisti teismø teisëjus. Ðalies vadovas teikia Seimui Aukðèiausio-
jo Teismo teisëjø kandidatûras. Seimui paskyrus Aukðèiausiojo Teismo 
teisëjus, ið jø Respublikos Prezidentas teikia Seimui skirti Aukðèiausiojo 
Teismo pirmininkà. Aukðèiausiojo Teismo skyriø pirmininkus ið paskirtø 
teisëjø skiria Seimas Respublikos Prezidento teikimu, pasiûlius Aukð-
èiausiojo Teismo pirmininkui. Tad skiriant Aukðèiausiojo Teismo teisë-
jus, bûtinas Respublikos Prezidento ir Seimo sutarimas dël kandidatûrø.  

Prezidentas skiria Apeliacinio teismo teisëjus, o ið jø – Apeliacinio 
teismo pirmininkà, jeigu jø kandidatûroms pritaria Seimas. Teisëjø kan-
didatûras Prezidentui teikia teisingumo ministras. Apylinkiø, apygardø ir 
specializuoto teismo teisëjus bei pirmininkus skiria, jø darbo vietas keièia 
Respublikos Prezidentas. 

Ástatymo numatytais atvejais Prezidentas atleidþia arba teikia Seimui 
atleisti teisëjus. Dël teisëjø paskyrimo, paaukðtinimo, perkëlimo ar atlei-
dimo ið pareigø Respublikos Prezidentui pataria speciali ástatymo numa-
tyta teisëjø institucija – Teisëjø taryba. Lietuvos Respublikos Konstituci-
nio Teismo 1999 m. gruodþio 21 d. nutarimo konstatuojamojoje dalyje 
teigiama, kad „Atsiþvelgiant á Konstitucijoje nustatytà teismø formavimo 
tvarkà, taip pat á Respublikos Prezidento ir specialios teisëjø institucijos 
santykiø konstituciná reguliavimà, darytina iðvada, kad Konstitucijos 112 
straipsnio 5 dalyje nurodyta speciali teisëjø institucija turi patarti Res-
publikos Prezidentui visais teisëjø skyrimo, jø profesinës karjeros, taip 
pat atleidimo ið pareigø klausimais. Ðios institucijos patarimas sukelia 
teisinius padarinius: jei nëra ðios institucijos patarimo, Respublikos Pre-
zidentas negali priimti sprendimo dël teisëjo paskyrimo, paaukðtinimo, 
perkëlimo ar atleidimo ið pareigø”. 

Taigi pagal Konstitucijà speciali teisëjø institucija ne tik padeda Res-
publikos Prezidentui formuoti teismus, bet ir yra atsvara Respublikos 
Prezidentui, kaip vykdomosios valdþios subjektui, formuojant teisëjø 
korpusà. Kita vertus, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 112 str. 5 d. 
numatyta, kad „… speciali teisëjø institucija interpretuotina kaip svarbus 
Teismo – savarankiðkos valstybës valdþios – savivaldos elementas” (Lie-
tuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodþio 21 d. nutari-
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mas „Dël Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 14, 25(1), 26, 30, 33, 34, 
36, 40, 51, 56, 58, 59, 66, 69, 69(1) ir 73 straipsniø atitikimo Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai”). 

Respublikos Prezidentas ástatymo nustatytais atvejais nustato arba 
teikia Seimui nustatyti teisëjø skaièiø teismuose, tvirtina teisëjø valdþios 
simboliø etalonus, paþymëjimø pavyzdþius. Teisëjas negali bûti patrauk-
tas baudþiamojon atsakomybën, suimtas, negali bûti kitaip suvarþyta jo 
laisvë be Seimo sutikimo, o tarp Seimo sesijø – be Respublikos Preziden-
to sutikimo. Taèiau Respublikos Prezidentas negali daryti átakos teismø 
sprendimams konkreèiose bylose. 

Ypatingà vietà valstybës institucijø sistemoje uþima Konstitucinis Tei-
smas. Nepriklausydamas bendrøjø teismø sistemai, Konstitucinis Teismas 
vykdo tik jam bûdingas funkcijas. Ðis Teismas sprendþia, ar ástatymai ir 
kiti Seimo aktai neprieðtarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir 
Vyriausybës aktai – neprieðtarauja Konstitucijai arba ástatymams. Ðalies 
vadovas turi ágaliojimø Konstitucinio Teismo formavimo procese. Prezi-
dentas teikia Seimui trijø (ið devyniø) Konstitucinio Teismo teisëjø kan-
didatûras. Paskyrus visus Konstitucinio Teismo teisëjus, ið jø teikia Sei-
mui Konstitucinio Teismo pirmininko kandidatûrà.  

Respublikos Prezidentas gali kreiptis á Konstituciná Teismà dël Vy-
riausybës aktø neprieðtaravimo Konstitucijai arba ástatymams. Taèiau 
ðalies vadovas negali kreiptis á Konstituciná Teismà dël Seimo priimtø 
ástatymø neprieðtaravimo Konstitucijai. Taip pat Respublikos Preziden-
tas gali kreiptis á Konstituciná Teismà dël iðvados, ar nebuvo paþeisti rin-
kimø ástatymai per Seimo nariø rinkimus, taip pat dël tarptautiniø sutar-
èiø atitikimo Konstitucijai. 
 
 

2.4. Respublikos Prezidento kompetencija kraðto apsaugoje  
       bei uþsienio politikoje 
 

Respublikos Prezidentas yra vyriausiasis ginkluotøjø pajëgø vadas. Jis 
Seimo pritarimu skiria kariuomenës vadà, suteikia aukðèiausius karinius 
laipsnius. Prezidentas vadovauja konsultacinei Valstybës gynimo tarybai, 
kuri svarsto ir koordinuoja svarbiausius valstybës gynybos klausimus. 
Sprendimus dël mobilizacijos, karo padëties, ginkluotøjø pajëgø panau-
dojimo ir sprendimà gintis nuo ginkluotos agresijos priima Respublikos 
Prezidentas. Taèiau ðalies vadovas privalo toká savo sprendimà pateikti 
tvirtinti artimiausiam Seimo posëdþiui. 

Jeigu Valstybëje iðkyla grësmë konstitucinei santvarkai ar visuomenës 
rimèiai, Seimas gali visoje valstybës teritorijoje ar jos dalyje ávesti nepa-
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prastàjà padëtá. Jos trukmë – iki ðeðiø mënesiø. Tarp Seimo sesijø neati-
dëliotinais atvejais toká sprendimà turi teisæ priimti Respublikos Prezi-
dentas, taip pat ðaukdamas neeilinæ Seimo sesijà ðiam klausimui svarstyti. 
Seimas patvirtina arba panaikina Respublikos Prezidento sprendimà. 
Taikos metu Prezidentas tvirtina kariuomenës dislokavimo vietas ir ma-
nevravimo teritorines ribas. Sprendimus dël kariuomenës daliniø perkë-
limo á kità dislokavimo vietà savo dekretu turi teisæ priimti tik Respubli-
kos Prezidentas. Tik ðalies vadovas savo dekretu gali ásakyti kraðto ap-
saugos ministrui suformuoti kariø padalinius valstybës sienø apsaugai. 

Respublikos Prezidentas sprendþia pagrindinius uþsienio politikos 
klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo uþsienio politikà. Politikos moks-
lø literatûroje pabrëþiamos didelës Lietuvos Respublikos Prezidento ga-
lios uþsienio politikoje: „Ágaliojimai vidaus ir uþsienio politikos srityje yra 
aiðkiai asimetriðki: pirmieji gana menki, o antrieji áspûdingi”4. Vyriausy-
bës teikimu Prezidentas skiria ir atðaukia Lietuvos Respublikos diploma-
tinius atstovus uþsienio valstybëse ir prie tarptautiniø organizacijø; prii-
ma uþsienio valstybiø diplomatiniø atstovø ágaliojamuosius ir atðaukia-
muosius raðtus; teikia aukðèiausius diplomatinius rangus ir specialius 
vardus. Be to, ðalies vadovas pasiraðo Lietuvos Respublikos tarptautines 
sutartis ir teikia jas Seimui ratifikuoti. 
 
 
2.5. Malonë. Pilietybë. Valstybiniai apdovanojimai 
 

Respublikos Prezidentas kaip valstybës vadovas suteikia ðalies piliety-
bæ, taip pat tenkina asmenø praðymus dël Lietuvos Respublikos piliety-
bës atsisakymo ar gràþinimo. Ðalies vadovui yra suteikta teisë suteikti 
ðalies pilietybæ iðimties tvarka. 

Lietuvos Respublikos pilietybës klausimams preliminariai svarstyti 
Respublikos Prezidentas sudaro Pilietybës reikalø komisijà, taip pat tvir-
tina pilietybës klausimø nagrinëjimo ðioje komisijoje taisykles. 

Pilietybës reikalø komisija teikia Respublikos Prezidentui pasiûlymus 
tenkinti praðymus dël Lietuvos Respublikos pilietybës, o atsisakiusi re-
komenduoti suteikti pilietybæ – pareiðkëjui apie tai praneða raðtu ir nu-
rodo atsisakymo motyvus. Taèiau galutiná sprendimà pilietybës klausimu 
priima ðalies vadovas. Lietuvos Respublikos pilietybës suteikimo, jos atsi-
sakymo, gràþinimo, netekimo, taip pat akto dël pilietybës suteikimo pri-
paþinimo negaliojanèiu klausimus sprendþia Respublikos Prezidentas 
leisdamas dekretus. Respublikos Prezidento dekretus dël pilietybës tei-

                                                           
4 Nekrašas E. Valstybës uþsienio politika: parlamento vaidmuo // Politologija. 1998. Nr. 

2(12). P. 83. 
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kimo pasiraðo ir vidaus reikalø ministras. 
Respublikos Prezidentas teikia malonæ nuteistiesiems. Malonë pa-

prastai teikiama pagal paèiø nuteistøjø praðymus. Svarstomi malonës 
praðymai tø asmenø, kuriuos yra nuteisæ Lietuvos Respublikos teismai, 
taip pat tø Lietuvos Respublikos pilieèiø, kuriuos nuteisë kitø valstybiø 
teismai ir kurie atlieka bausmæ Lietuvoje, jeigu Lietuvos Respublikos 
tarptautinë sutartis nenumato kitaip. Nuteistøjø malonës praðymus pre-
liminariai svarsto ir pasiûlymus dël jø teikia Malonës komisija, kurios 
posëdþiams vadovauja Respublikos Prezidentas. Malonës komisijà suda-
ro Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo pirmininkas, Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministras, Lietuvos Respublikos vidaus reikalø ministras, Lie-
tuvos Respublikos generalinis prokuroras, Respublikos Prezidento pata-
rëjas valstybës ir teisës klausimais, Respublikos Prezidento kanceliarijos 
vadovas, Lietuvos Respublikos policijos kapelionas, Lietuvos kaliniø glo-
bos draugijos atstovas. 

Malonë nuteistiesiems teikiama ðiais bûdais: 
1) mirties bausmæ pakeièiant laisvës atëmimu;  
2) visiðkai arba ið dalies atleidþiant ir nuo pagrindinës, ir nuo papil-

domosios bausmës;  
3) neiðbûtà laisvës atëmimo dalá pakeièiant ðvelnesne bausme. Malo-

në nuteistiesiems teikiama Respublikos Prezidento dekretu. 
 
 
 

3 poskyris 
RESPUBLIKOS PREZIDENTO TEISËS AKTAI. KITI RESPUBLIKOS 
PREZIDENTO STATUSO KLAUSIMAI 
 
 
 
3.1. Respublikos Prezidento teisës aktai 
3.2. Respublikos Prezidento imunitetas. Respublikos Prezidento vëliava,  
       antspaudas 
3.3. Respublikos Prezidento valstybinis aprûpinimas ir aptarnavimas 

 
 

3.1. Respublikos Prezidento teisës aktai 
 

Respublikos Prezidentas, ágyvendindamas jam suteiktus ágaliojimus, 
leidþia aktus – dekretus (Lietuvos Respublikos Prezidento ástatymo 15 
str.). Respublikos Prezidento dekretai registruojami Respublikos Prezi-
dento dekretø knygoje ir jiems suteikiamas eilës numeris. Respublikos 
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Prezidento dekretai nustatyta tvarka skelbiami „Valstybës þiniose”, laik-
raðèiuose, per radijà ir televizijà. Respublikos Prezidento dekretai ásiga-
lioja kità dienà po jø paskelbimo, jeigu dekretuose nenurodyta kita jø 
ásigaliojimo data. Respublikos Prezidento dekretus Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 85 str. nurodytais klausimais taip pat pasiraðo: 

1) dël Lietuvos Respublikos diplomatiniø atstovø uþsienio valstybëse 
ir prie tarptautiniø organizacijø skyrimo ir atðaukimo – Lietuvos 
Respublikos Ministras Pirmininkas; 

2) dël aukðèiausiø diplomatiniø rangø ir specialiø vardø teikimo – 
Lietuvos Respublikos uþsienio reikalø ministras; 

3) dël aukðèiausiø kariniø laipsniø suteikimo – Lietuvos Respublikos 
Ministras Pirmininkas; 

4) dël nepaprastosios padëties skelbimo – Lietuvos Respublikos Mi-
nistras Pirmininkas; 

5) dël Lietuvos Respublikos pilietybës teikimo – Lietuvos Respubli-
kos vidaus reikalø ministras. 

Respublikos Prezidentas dël savo rezidencijos, dël já aptarnaujanèiø 
padaliniø struktûros, dël etatø ir vidaus darbo organizavimo leidþia po-
tvarkius. 

Respublikos Prezidentas skiria valstybinius apdovanojimus. Valstybi-
niai apdovanojimai – ordinai, medaliai ir kiti pasiþymëjimo þenklai – ski-
riami taikos ir karo metu nusipelniusiems asmenims pagerbti bei Lietu-
vos pilieèiams skatinti atsidëjus dirbti Lietuvos valstybës ir visuomenës 
gerovei. 
 
 
3.2. Respublikos Prezidento imunitetas.  
       Respublikos Prezidento vëliava, antspaudas 

 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 86 str. 1 d. nustatyta: „Respubli-

kos Prezidento asmuo nelieèiamas: kol eina savo pareigas, jis negali bûti 
suimtas, patrauktas baudþiamojon ar administracinën atsakomybën”. 

Ðia Konstitucijos nuostata yra átvirtintas Respublikos Prezidento imu-
nitetas. Imunitetas – tai asmens nelieèiamybës papildomos garantijos, 
reikalingos ir bûtinos to asmens pareigoms tinkamai atlikti. Respublikos 
Prezidento kaip valstybës vadovo, ágyvendinanèio jam Konstitucijos ir 
ástatymø pavestas pareigas, imunitetas turi uþtikrinti Respublikos Prezi-
dentui nekliudomai vykdyti Konstitucijoje nustatytas funkcijas (Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. geguþës 8 d. nutarimas). 

Respublikos Prezidento asmuo nelieèiamas: kol eina savo pareigas, jis 
negali bûti suimtas, patrauktas baudþiamojon ar administracinën atsa-
komybën. Respublikos Prezidento garbæ ir orumà gina Lietuvos Respub-
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likos ástatymai. Ástatymai numato atsakomybæ uþ vieðà Respublikos Pre-
zidento áþeidimà arba ðmeiþimà. 

Respublikos Prezidentas turi vëliavà – valstybës vadovo simbolá. Res-
publikos Prezidento vëliava – purpurinis audeklas; jo abiejose pusëse 
centre – Lietuvos valstybës herbas, kurá ið deðinës laiko grifas, ið kairës – 
vienaragis. Respublikos Prezidento vëliavos ploèio ir ilgio santykis – 
1:1,2. Respublikos Prezidento vëliava ir jos atvaizdas visada turi atitikti 
Respublikos Prezidento vëliavos spalvø etalonà, kurá Lietuvos heraldikos 
komisijos teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. 

Respublikos Prezidento vëliava iðkeliama virð Respublikos Prezidento 
rezidencijos, kai ten yra Respublikos Prezidentas. Respublikos Preziden-
to vëliava taip pat iðkeliama laivuose ir ant kitø transporto priemoniø, 
kuriomis vyksta Respublikos Prezidentas. 

Respublikos Prezidentas naudojasi apvaliu antspaudu, dokumentø 
blankais su Lietuvos valstybës herbu. Antspaude áraðyta „Lietuvos Res-
publikos Prezidentas”. 
 
 
3.3. Respublikos Prezidento valstybinis aprûpinimas ir 
       aptarnavimas 

 
Nustatytas toks Respublikos Prezidento valstybinis aprûpinimas ir ap-

tarnavimas: 
1) darbo uþmokestis – 12 vidutiniø mënesiniø darbo uþmokesèiø dy-

dþio; 
2) rezidencija Vilniuje; vasaros rezidencija, taip pat ir tarnybinis bu-

tas Vilniuje; 
3) specialios paskirties lëktuvas ir 2 automobiliai; 
4) apsauga, kuria rûpinasi specialios paskirties tarnyba; 
5) atstovavimo iðlaidos ðalies viduje ir lankantis uþsienio valstybëse – 

pagal tarptautinæ diplomatinæ praktikà atsiskaitytinai ir 25 proc. 
Respublikos Prezidento mënesinio darbo uþmokesèio neatsiskaity-
tinai. 

Respublikos Prezidentui áteiktos dovanos, kurias jis gauna oficialiø vi-
zitø metu uþsienio valstybëse, taip pat dovanos, kurias jam áteikia uþsie-
nio valstybiø atstovai oficialiø vizitø metu Lietuvoje, yra valstybës turtas, 
saugomas Respublikos Prezidento rezidencijoje. Ðios dovanos nustatyta 
tvarka gali bûti perduodamos saugoti muziejams, o ypaè vertingos – Lie-
tuvos bankui. Tokia tvarka taikoma ir tada, kai Respublikos Prezidentui 
dovanos áteikiamos kaip valstybës vadovui Lietuvoje. 

Iðëjusiam ið valstybës tarnybos Respublikos Prezidentui iki gyvos gal-
vos: 

 



XIII skyrius 750 

1) nustatoma 50 proc. Respublikos Prezidento darbo uþmokesèio dy-
dþio pensija per mënesá; 

2) suteikiama poilsiavietë su aptarnavimu, taip pat apsauga ir trans-
portas. Aptarnaujanèiø asmenø, apsaugos ir transporto priemoniø 
skaièiø nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybë. 

Respublikos Prezidento vardas juo buvusiam asmeniui iðlieka iki gy-
vos galvos. Respublikos Prezidentai laidojami valstybës lëðomis. 

Respublikos Prezidentas turi rezidencijà, kurioje yra Respublikos 
Prezidento darbo, reprezentacijos ir gyvenamosios patalpos, taip pat já 
aptarnaujanèiø pareigûnø darbo patalpos. Lëðos, skirtos Respublikos 
Prezidento rezidencijai finansuoti, numatomos Valstybës biudþeto ásta-
tymo; atskirai nurodomos lëðos, skirtos Respublikos Prezidento aptar-
naujantiems padaliniams finansuoti.  

Respublikos Prezidento ágaliojimø laikui su já aptarnaujanèiø padali-
niø pareigûnais sudaroma terminuota darbo sutartis. Respublikos Prezi-
dento ágaliojimams nutrûkus, visais atvejais já aptarnaujantys pareigûnai 
atsistatydina. 

Respublikos Prezidentas dël savo rezidencijos, dël aptarnaujanèiø pa-
daliniø struktûros, dël etatø ir vidaus darbo organizavimo leidþia potvar-
kius. 

Lietuvos Respublikos Prezidento ástatymas numato, kad Respublikos 
Prezidento kanceliarijoje ir kituose padaliniuose sukaupta medþiaga yra 
Tautos ir Lietuvos valstybës istorijos ypatinga sudëtinë dalis bei naciona-
linis turtas. Todël Prezidento ástatymo 14 str. numato, kad Respublikos 
Prezidento kanceliarijoje, kituose padaliniuose sukaupta archyvinë me-
dþiaga tvarkoma, saugoma pagal taisykles, kurias nustato Lietuvos Res-
publikos archyvø ástatymo specialiosios nuostatos. Uþ ðios archyvinës 
medþiagos kaupimà, tvarkymà ir iðsaugojimà asmeniðkai atsako Respub-
likos Prezidento kanceliarijos vadovas.  

Respublikos Prezidentui kaip valstybës vadovui valstybiniame radijuje 
ir televizijoje suteikiamas laikas pasisakyti ðalies vidaus ir uþsienio politi-
kos klausimais. Esant neatidëliotinam reikalui, Respublikos Prezidentui 
turi bûti suteikiamas laikas, nenumatytas radijo ir televizijos programose. 
Respublikos Prezidento vardas juo buvusiam asmeniui iðlieka iki gyvos 
galvos.  
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1 poskyris. Vyriausybės samprata. Vyriausybės modelis 
2 poskyris.  Vyriausybės institutas Lietuvos Respublikos konstitucinėje teisėje 
 
 

1. Šiame skyriuje nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės – vyk-
domosios tvarkomosios šalies institucijos, – vykdančios įstatymus ir kitus 
teisės aktus, tvarkančios krašto reikalus, teisinė padėtis. 

2. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 91 str. Vyriausybę sudaro 
Ministras Pirmininkas ir ministrai. Nauja Vyriausybė gauna įgaliojimus 
veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma prita-
ria jos programai. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją Vyriausybė tvar-
ko krašto reikalus, saugo Lietuvos Respublikos teritorijos neliečiamybę, ga-
rantuoja valstybės saugumą ir viešąją tvarką; vykdo įstatymus ir kitus teisės 
aktus, koordinuoja ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų veiklą, rengia vals-
tybės biudžeto projektą ir teikia jį Seimui, vykdo valstybės biudžetą ir teikia 
Seimui biudžeto įvykdymo apyskaitą, rengia ir teikia Seimui svarstyti įstaty-
mų projektus, užmezga diplomatinius santykius ir palaiko ryšius su užsienio 
valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis.  

3. Vyriausybės instituto raida Lietuvoje, Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės sudarymas, jos veiklos pasibaigimas, pagrindinės Vyriausybės veiklos 
kryptys, Vyriausybės aktai ir atsakomybė – tai klausimai, kuriuos išsiaiškinus 
galima geriau suvokti šios valstybės valdžios institucijos padėtį valstybės val-
džios institucijų sistemoje.  
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1 poskyris 
VYRIAUSYBËS SAMPRATA. VYRIAUSYBËS MODELIS 

 
 
 

1.1. Vyriausybës samprata. Interesø grupës ir vyriausybë 
1.2. Vyriausybës modelis 
 
 
1.1. Vyriausybës samprata. Interesø grupës ir vyriausybë 

 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. nustatyta, jog „Valstybës 

valdþià Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybë, 
Teismas”. Tai labai prasmingas Konstitucijos straipsnis, kuris átvirtina 
pagrindiná demokratinës teisinës valstybës organizacijos ir veiklos princi-
pà – valstybës valdþios padalijimo principà. Vadinasi, ástatymø leidþiamo-
ji, vykdomoji ir teisminë valdþios turi bûti atskirtos ir savarankiðkos, 
prieðingu atveju jos virs „… paprastais priklausomais organais”1. Svarbu 
tai, jog Lietuvos Respublikos Konstitucija ne tik atskiria skirtingas val-
dþias, bet ir realizuoja valdþios padalijimo doktrinà visu savo reguliavimo 
turiniu detalizuodama ðià nuostatà atskiruose Konstitucijos straipsniuose 
bei veikianèiuose ástatymuose. Realizuojant valstybës valdþios padalijimo 
principà, siekiama ne tik sukurti darniai veikiantá valstybës mechanizmà, 
bet ir sukurti darnià þmogaus teisiø apsaugos sistemà bei uþtikrinti, kad 
valdþios ástaigos tarnautø þmonëms (Konstitucijos 5 str. 3 d.). 

Kiekvienai ið valdþiø Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato bûti-
nas funkcijas bei reikiamus ágaliojimus numatytiems tikslams pasiekti. 

Pasak S. E. Finerio, valstybë gali egzistuoti be prezidento, o autorita-
rinës valstybës – net ir be parlamento. Taèiau jokia valstybë negali egzis-
tuoti be teisminës valdþios ir be vyriausybës2. 

Vyriausybei tenka labai svarbi vieta valstybës valdþios institucijø si-
stemoje, nes jos veikla didþia dalimi turi átakos valstybingumo raidai. 

Vyriausybë yra vykdomoji tvarkomoji ðalies institucija, vykdanti ásta-
tymus ir kitus teisës aktus, tvarkanti kraðto reikalus. 

Þmonës ar þmoniø grupës visada siekia priversti vyriausybæ vykdyti jø 
interesus. Politika ir interesai yra neatskiriami. Todël literatûroje autoriai 
neretai vyriausybæ apibûdina kaip institucijà, vykdanèià specifinius atski-

                                                           
1 Römeris M. Valstybë. T. 2. Vilnius, 1995. P. 364. 
2 Finer S. E. The history of government. 1. Oxford, 1997. P. 11. 
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rø grupiø interesus3. 
Interesø grupës yra savarankiðki organizaciniai vienetai, egzistuojan-

tys nepriklausomai nuo vyriausybës, politikos bei partijø ir siekiantys 
veikti vieðàjà politikà4. Suprantama, kuo maþiau demokratiðka ðalis, tuo 
maþiau savarankiðkumo turi interesø grupës, nes jø veikla detaliai regla-
mentuojama ástatymais ir kitais teisiniais aktais. 

Kokiais bûdais interesai ar interesø grupës veikia politiniø sprendimø 
priëmimà?  

Galima bûtø iðskirti tokius pagrindinius poveikio kelius: a) tiesioginis 
poveikis vyriausybei ir kitoms institucijoms, b) netiesioginis poveikis mi-
nëtoms institucijoms formuojant vieðàjà nuomonæ bei per politines parti-
jas. 

Tiesioginis poveikis vyriausybei gali bûti iðreikðtas ávairiomis formo-
mis: peticijos, tiesioginis atstovavimas vyriausybëje, atskirø grupiø nariø 
kontaktai su valdþios bei valdymo institucijomis, teismais. 

Peticija yra bûdas kreiptis á vyriausybæ dël savo skriaudos ar kokio 
nors siekio ágyvendinimo. Tai bene labiausiai paplitusi nepasitenkinimo 
iðraiðkos forma daugelyje ðaliø.  

Interesø grupiø atstovø tiesioginis dalyvavimas politinio elito (parla-
mento, vyriausybës ir kt.) veikloje yra pats efektyviausias politiniø siekiø 
ágyvendinimo bûdas. 

Tiesioginis finansiniø bei regioniniø grupiø interesø atstovavimas pa-
rlamente bei vyriausybëje yra átvirtintas Airijos, Prancûzijos, Italijos, Ny-
derlandø bei kitø ðaliø ástatymais5. 

Jeigu tiesioginio atstovavimo politinio elito veikloje pasiekti nepa-
vyksta, siekiama uþmegzti ávairaus lygio kontaktus su politinius sprendi-
mus priimanèia aplinka. Kontaktai gali bûti patys ávairiausi, taip pat ir 
asmeniniai. 

Santykiai tarp partijø ir interesø grupiø paprastai bûna labai glaudûs. 
Taèiau politinës partijos daþnai reiðkiasi kaip interesø grupiø atðaka arba 
interesø grupës bûna politiniø partijø sudëtinë dalis. Pvz., Didþiosios Bri-
tanijos bei Australijos Darbo partijos yra susiformavusios profsàjungø 
judëjimo pagrindu. 

Tarp interesø grupiø ir politiniø partijø daþnai klostosi vadinamieji 
ðeimyninio pobûdþio santykiai. Suprantama, politinë partija nepalieèia 
smulkiø interesø, taèiau ji yra tarsi skëtis net ir smulkiesiems, pavieniams 

                                                           
3 Comperative government and politics. Third edition. Red Hague, Martin Harron, 

Macmillan, 1992. P. 209–210. 
4 Parliaments and Pressure groups in Western Europe. Philip Worton. London, 1999. P. 

2. 
5 Comperative government and politics. Third edition. Red Hague, Martin Harron, 

Macmillan, 1992. P. 216. 
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interesams. 
Netiesioginë átaka vyriausybei formuojant vieðàjà nuomonæ daþniau-

siai pasireiðkia santykiuose su þiniasklaida. Jai padedant interesø grupës 
gali formuoti vieðàjà nuomonæ reikiama linkme. Ðalia to gali bûti organi-
zuojami streikai, protesto akcijos ar kiti veiksmai, formuojantys vieðàjà 
nuomonæ.  

Santykiai tarp interesø grupiø visuomenëje pasireiðkia partijø kova. 
Kiekviena interesø grupë siekia kiek ámanoma platesniu mastu átvirtinti 
savo interesus teisiðkai, t.y. savo interesà paversti visuotinai privaloma 
teisës norma. Visiems þinomas aforizmas „Kas priimtina „General Mo-
tors”, tas priimtina visai Amerikai” ðiuo atveju yra labai prasmingas. 

Labai svarbus interesø grupës átakos determinantas yra finansinës ga-
limybës. Tai sàlygoja realø poveiká atskiroms institucijoms, ypaè pasinau-
dojant lobizmo praktika.  

Interesø grupiø veikla yra demokratinës visuomenës ypatumas. Tai 
skatina kurti bei tobulinti atstovavimo sistemà. Faktiðkai interesø grupës 
politiniø sprendimø priëmimui turi didesnæ átakà negu rinkimai ar parti-
jos. 

Reikia suvokti ir tai, kad interesø grupiø siekiai gali bûti labai specifi-
niai, o atskirais atvejais ir savanaudiðki. 

Gerai organizuota maþuma gali nugalëti prieð blogai organizuotà in-
diferentiðkà daugumà. 

Interesø grupiø veiklà demokratinëje visuomenëje ið esmës sàlygoja 
dvi aplinkybës – pliuralizmas ir korporatyvizmas. 

Pliuralistinis poþiûris interesø grupiø veikloje dominavo ankstyvuoju 
pokariniu laikotarpiu. 

Pliuralizmas reiðkësi kaip laisvai organizuota interesø grupiø veikla, 
nusakanti santykius tarp valdanèiøjø ir valdomøjø6. 

Kadangi dauguma visuomenës nariø priklauso nuo daugiau kaip vie-
no intereso, todël ir konfliktas tarp interesø grupiø nëra pernelyg ðiurkð-
tus. Tai sàlygojama palyginti neþymiu visuomenës susiskaldymu pagal 
interesø lygius. Visuomenës nariai yra sàlygiðkai lygûs, todël prioritetas 
atiduodamas valstybës interesams, kadangi valstybë savo institucijø pa-
galba sëkmingiausiai atstovauja universaliesiems interesams.  

Padëtis keièiasi apie 1970 m., kada pliuralizmà pradeda keisti korpo-
ratyvizmas. Ðiuo laikotarpiu kapitalo koncentracijos, taip pat vieðosios 
politikos pagrindu vyksta interesø diferenciacija, susikuria aiðkiai api-
brëþtos interesø grupës. 

Ðiam laikotarpiui bûdinga tai, kad prasideda derybos tarp interesø 
grupiø ir vyriausybës. Derybos tarp ðiø grupiø ir vyriausybës ágauna ávai-
                                                           

6 Comperative government and politics. Third edition. Red Hague, Martin Harron, 
Macmillan, 1992. P. 222. 
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rias formas. Ryðkus atskirø interesø grupiø dominavimas gali suformuoti 
net tokias formas kaip faðizmas, socializmas ir kt. Atskiruose regionuose 
(Skandinavija, Austrija, Nyderlandai, ið dalies Belgija) susiformavo kor-
poratyvinës valstybës7.  

Ðiose valstybëse susiklosèiusi tradicija sudaro galimybæ vyriausybei 
konsultuotis su interesø grupëmis. Daugelis ekonominiø bei socialiniø 
sprendimø priimama vadinamosios „Ekonominës ir socialinës partnerys-
tës” pagrindu. 
 
 
1.2. Vyriausybës modelis 
 

Vyriausybës statusas kiekvienoje valstybëje priklauso nuo daugelio 
aplinkybiø. Bene ryðkiausios jos yra visuomenëje, kur susiklosèiusios tei-
sës tradicijos bei valdymo forma. Nuo ðiø aplinkybiø tiesiogiai priklauso 
vyriausybës formavimo tvarka, jos pavaldumas bei atskaitomybë, kompe-
tencija, o kaip galutinis rezultatas – átaka valstybës valdþios sistemoje. 

Tose valstybëse, kur dominuoja anglosaksø teisës tradicija (Didþioji 
Britanija, Indija ir kt.), veikia vyriausybë ir kabinetas. Á vyriausybës sudëtá 
áeina visi ministrai, jaunesnieji ministrai, kurie kitose ðalyse yra kaip mi-
nistrø pavaduotojai, bei kiti asmenys. Tokiu bûdu susikuria gana didelë 
(apie 80 nariø) ir nepaslanki institucija, kuri nepajëgia operatyviai spræsti 
problemas8. Realiai ðalá valdo kabinetas, susidedantis ið 20 pagrindiniø 
ministrø. 

Tose valstybëse, kuriose tvarkomasi pagal kontinentinës teisës tradici-
jas (Prancûzija, kai kurios didesnëje Prancûzijos átakoje buvusios Afrikos 
valstybës), yra ministrø taryba ir kabineto taryba. 

Ministrø tarybos posëdis – tai oficialus vyriausybës posëdis, kuriam 
pirmininkauja prezidentas. Ðiuose posëdþiuose priimami patys svarbiausi 
sprendimai. Kabineto tarybos posëdþiams pirmininkauja premjeras. 
Ðiuose posëdþiuose svarstomi maþiau svarbûs klausimai. Taèiau ðios kla-
sikinës tradicijos vyriausybës veikloje taikomos nedaugelyje valstybiø. Jos 
papildomos nacionaline patirtimi. 

Pabrëþiant atskirus vyriausybës veiklos momentus, galima paminëtini 
keletà vyriausybës modeliø: 

1. Parlamentinë vyriausybë. Visos galios suteiktos ástatymø leidëjui. 
Vyriausybei tenka tik ágyvendinti parlamento teisës aktus. 

2. Ministro pirmininko vyriausybë. Labai iðplëstos vyriausybës vado-
vo galios, padidinta ir jo atsakomybë. Neretai toks vyriausybës 

                                                           
7 Comparative government and politics. Third edition. Red Hague, Martin Harron, 

Macmillan, 1992. P. 226. 
8 Rose R. Understanding big government. London, 1984. P. 3–11.  
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modelis tampa „opoziciniu” parlamentu. 
3. Partinë vyriausybë. Veikia labai grieþta partinë drausmë ir vyriau-

sybë nenukrypdama vykdo partijos, suformavusios vyriausybæ, 
nuostatas. 

4. „Kabinetinë” vyriausybë. Stiprûs kolegialumo pradai. Ministras 
pirmininkas neiðsiskiria savo ypatingomis galiomis. Dominuoja ko-
lektyvinës atsakomybës principai9 ir t.t. 

Vyriausybës formavimo tvarka tiesiogiai priklauso nuo valdymo for-
mos. 

Valstybëse, kuriose yra átvirtinta parlamentinë valdymo forma, valsty-
bës vadovas ministru pirmininku daþniausiai skiria partijos (ar partijos 
bloko), laimëjusios parlamentinius rinkimus, lyderá, o jo teikimu – mi-
nistrus (Graikija, Indija, Italija, Kanada). 

Kai kuriose valstybëse (Vokietija, Japonija, Ispanija) ministras pirmi-
ninkas parenkamas balsuojant parlamente ir vëliau parlamento valia pat-
virtinama valstybës vadovo aktu. Ðvedijoje monarchas net formaliai neda-
lyvauja formuojant vyriausybæ, kurios ministras pirmininkas skiriamas 
parlamento pirmininko aktu. 

Jeigu kuri nors partija (partijos blokas) turi aiðkià daugumà parla-
mente, tai jokiø problemø formuojant vyriausybæ nebûna, nes jos lyderis 
beveik automatiðkai tampa ministru pirmininku (Didþioji Britanija, Ka-
nada, Australija, Malaizija). Þymiai sudëtingiau bûna, kai në viena parti-
ja (partijø blokas) neturi parlamentinës daugumos (Austrija, Belgija, 
Danija, Italija). Suformuoti vyriausybæ bûna gana sudëtinga, o jos sudëtis 
ne visada atspindi rinkimø rezultatus. 

Prezidentinëse respublikose, taip pat valstybëse, kuriose yra monar-
chinë valdymo forma, vyriausybë formuojama valstybës vadovo nuoþiûra. 
Ðiomis teisëmis labai plaèiai naudojasi Lotynø Amerikos ðaliø preziden-
tai. Pvz., Kosta Rikos Konstitucijos 139 str. 1 d. yra átvirtinta, jog minist-
rus skiria ir keièia prezidentas10. 

Kai kuriose ðios grupës ðalyse (JAV) reikalaujama, jog valstybës va-
dovo paskirtoms kandidatûroms pritartø parlamentas. 

Valdymo formø klasifikacija – tai tik siekis surasti idealøjá modelá pa-
brëþiant jo atskirus aspektus. Taèiau realiai ðios idealios sistemos papil-
domos ávairiomis modifikacijomis11. Susikuria vadinamosios miðriosios 
valdymo formos. Visa tai sàlygoja vyriausybës teisinæ padëtá. 

                                                           
9 Lavel M., Shepde K. Cabinet minister and parliamentary Government. Cambridge uni-

versity, 1994. P. 3–10. 
10 Constitution of the Countries of the World. Republik of Costa Rika. New York, 1982. 
11 Ball A. R. Modern Politics and government. Third edition. London, 1983. P. 37. 
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2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybës instituto raida 

 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës statusas keitësi priklausomai nuo 

valstybingumo raidos, keièiantis valstybës valdymo formai. 
1918 m. paskelbus Lietuvà nepriklausoma valstybe, neatidëliotinai 

buvo sprendþiamos ir vykdomosios valdþios problemos. Lietuvos Valsty-
bës 1918 m. lapkrièio 2 d. Laikinosios Konstitucijos pamatiniø dësniø 10 
str. buvo sakoma, jog vykdomoji valdþia priklauso Valstybës Tarybos 
Prezidiumui. Ðià valdþià Prezidiumas vykdo per Ministrø Kabinetà. Mi-
nistrø Kabinetà suformuoti ir jo sudëtá pateikti tvirtinti Prezidiumui buvo 
pavedama Ministrui Pirmininkui. Taip pat ðis aktas átvirtina, jog Ministrø 
Kabinetas solidariai dirba ir atsako, o Valstybës Tarybai pareiðkus nepa-
sitikëjimà, atsistatydina. Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dësniai 
gana epizodiðkai bandë reglamentuoti atskirus vyriausybës formavimo, 
kompetencijos bei veiklos klausimus, nes ir pats dokumentas buvo gana 
lakoniðkas.  

Minëti teiginiai praktiðkai buvo pakartoti ir 1919 m. balandþio 4 d. 
priimtuose Lietuvos Valstybës Laikinosios Konstitucijos pamatiniuose 
dësniuose. 

Tuo tarpu 1920 m. birþelio 10 d. priimta Lietuvos Valstybës Laikinoji 
Konstitucija kur kas detaliau reglamentuoja vyriausybës veiklà. 

1922 m. rugpjûèio 6 d. Konstitucija yra þinoma kaip viena demokra-
tiðkiausiø konstitucijø Lietuvos istorijoje átvirtinant parlamentiná valdymo 
modelá, akcentuojant Seimo vaidmená valstybëje.  

Reglamentuodama vyriausybës veiklà, 1922 m. Konstitucija ðiek tiek 
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labiau paryðkino Prezidento vaidmená. Konstitucijos 47 str. buvo pasaky-
ta, jog Respublikos Prezidentas kvieèia Ministrà Pirmininkà, paveda jam 
sudaryti Ministrø Kabinetà. Prezidentas tvirtina sudarytà vyriausybæ, o 
taip pat priima jos atsistatydinimà. Konstitucijos 40 bei 54 str. átvirtina, 
jog Respublikos Prezidentas ir pats áeina á vyriausybës sudëtá, gali daly-
vauti Ministrø Kabineto posëdþiuose, juose pirmininkauti bei reikalauti 
ið Ministrø Kabineto ar atskirø ministrø praneðimø raðtu apie jø darbà. 
Tokia Prezidento ir Vyriausybës tarpusavio santykiø patirtis Vakarø Eu-
ropos ðalyse buvo þinoma, ir Lietuva jà pritaikë. Taèiau Respublikos Pre-
zidento átaka Vyriausybei buvo formalaus pobûdþio, o faktinës Vyriausy-
bës veiklos galios priklausë nuo Seimo, nes ir pats Prezidentas buvo ren-
kamas parlamento. 

Kaip ir dera parlamentinës respublikos konstitucijai, jos 59 str. pasa-
kyta, jog ministrai turi turëti Seimo pasitikëjimà. Ministrø Kabinetas ir 
kiekvienas ministras turi atsistatydinti, jei Seimas pareiðkia jiems nepasi-
tikëjimà. 

To meto Lietuvos vyriausybë apibrëþiama kaip bendrosios kompeten-
cijos institucija. Konstitucijos 61 str. buvo nustatyta, jog „Ministrø Kabi-
netas vykdo Respublikos Konstitucijà ir ástatymus, veda Respublikos vi-
daus ir uþsienio politikà, saugo Respublikos teritorijos nelieèiamybæ ir 
vidaus tvarkà”. 

Konstitucijoje bandoma formuluoti vyriausybës veiklos garantijas – 63 
str. buvo átvirtinta, jog iðkelti Ministrui Pirmininkui ar kitam kuriam mi-
nistrui baudþiamàjà bylà dël jø nusikaltimø ar dël valstybës iðdavimo gali 
tik Seimas absoliuèia visø atstovø balsø dauguma. Bylà nagrinëja Lietu-
vos Aukðèiausiasis Teismas. 

Padëtis keièiasi 1928 m. geguþës 15 d. paskelbus naujà Lietuvos Kons-
titucijà. Pagal ðià Konstitucijà Lietuva, kaip þinia, praranda parlamenti-
nës valstybës poþymius ir visa valdþia koncentruojama prezidento ranko-
se. Nors Konstitucijos 61 str. 6 d. formaliai ir áteisina Vyriausybës atsa-
komybæ prieð Seimà, taèiau tuo paèiu Konstitucijos 56, 57 str. realiai tai 
paneigia. Faktiniu vyriausybës vadovu tampa prezidentas. Jis turëjo teisæ 
vyriausybæ formuoti ar keisti savo nuoþiûra. Padëtis nesikeièia ir priëmus 
1938 m. geguþës 12 d. Konstitucijà. Atsiranda kai kuriø formaliø neesmi-
niø pokyèiø (vietoje Ministrø Kabineto vartojama sàvoka Ministrø Tary-
ba, atsiranda Ministro Pirmininko pavaduotojo pareigybë ir kt.), taèiau 
Vyriausybë ir toliau iðlieka stipri, turinti plaèius ágaliojimus prezidentinio 
valdymo institucija. 

1990 m. kovo 11 d. atkûrus Lietuvoje nepriklausomybæ ir priëmus 
Lietuvos Respublikos Laikinàjá Pagrindiná Ástatymà, Vyriausybës veikla 
buvo sprendþiama bendrame pereinamojo laikotarpio valstybingumo 
raidos kontekste. 
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Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Ástatymo (93 str.) buvo 
skelbiama, jog vykdomàjà valdþià Lietuvos Respublikoje ágyvendina Vy-
riausybë, kurià sudaro Ministras Pirmininkas, Ministro Pirmininko pava-
duotojai, ministrai. Pagal minëto ástatymo 94 str. Ministrà Pirmininkà 
skiria Aukðèiausioji Taryba Aukðèiausiosios Tarybos Pirmininko teikimu. 
Ministro Pirmininko pavaduotojus ir ministrus skiria Aukðèiausioji Tary-
ba Ministro Pirmininko teikimu. Detaliau Vyriausybës sudarymà bei 
veiklà reglamentuoja Vyriausybës ástatymas bei Aukðèiausiosios Tarybos 
reglamentas. Veikiantys ástatymai átvirtina, jog Lietuvos Vyriausybë atsa-
kinga Lietuvos Respublikos Aukðèiausiajai Tarybai ir jai atskaitinga, o 
laikotarpiu tarp Aukðèiausiosios Tarybos sesijø – Aukðèiausiosios Tary-
bos Prezidiumui, jam ir atskaitinga. 

Vyriausybë reguliariai atsiskaitë uþ darbà Aukðèiausiajai Tarybai ir 
privalëjo turëti jos pasitikëjimà. Jeigu Aukðèiausioji Taryba slaptu balsa-
vimu daugiau kaip pusës bendro deputatø skaièiaus balsø dauguma pa-
reiðkia nepasitikëjimà Vyriausybe ar jos nariu, visa Vyriausybë ar jos na-
rys turi atsistatydinti. Vyriausybë kaip bendrosios kompetencijos organas 
galëjo leisti nutarimus bei potvarkius, privalomus visoje Lietuvos teritori-
joje. Taip pat Vyriausybë galëjo panaudoti ministerijø ir kitø jai paval-
dþiø organø aktus, uþprotestuoti Aukðèiausiojoje Taryboje aukðtesniosios 
pakopos savivaldybës tarybos sprendimus, jeigu jie prieðtaravo Lietuvos 
ástatymams.  

Pagal Laikinojo Pagrindinio Ástatymo 99 str. Vyriausybë privalëjo grà-
þinti savo ágaliojimus naujai iðrinktai Aukðèiausiajai Tarybai jos pirmojo-
je sesijoje. 

Pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijà Lietuvai bûdinga 
parlamentinë valdymo forma su atskirais prezidentinio valdymo formos 
elementais. Tai lemia Lietuvos Seimo, Prezidento, Vyriausybës teisiná 
statusà bei jø tarpusavio santykius. 

Dabartiniu metu Vyriausybë savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Res-
publikos Konstitucija, ástatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinëmis 
sutartimis, Vyriausybës programa, Vyriausybës ilgalaikiu strateginiu pla-
nu ir kitais teisës aktais.  
 
 
2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybës sudarymas.  
       Vyriausybës veiklos pasibaigimas 

 
Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 91 str. Vyriausybæ sudaro 

Ministras Pirmininkas ir ministrai. 
Vadovaujantis Konstitucijos 92 str., Ministrà Pirmininkà Seimo prita-

rimu skiria ir atleidþia Respublikos Prezidentas. 
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Ministrus skiria ir atleidþia Ministro Pirmininko teikimu Respublikos 
Prezidentas.  

Pagal Europos ðalyse susiklosèiusià praktikà Prezidentas Vyriausybës 
vadovu skiria tà asmená, kurá remia parlamento dauguma. Tokios prakti-
kos laikomasi ir Lietuvoje, nes Prezidento tikslas yra sudaryti veiksmingà, 
Seimo pasitikëjimà turinèià vyriausybæ. Todël Prezidento pasirinkimo 
galimybes riboja pretendento á Ministrus Pirmininkus santykis su Seimo 
dauguma. 

Lietuvos Respublikos Seimo statutas (31 skirsnis) átvirtina detalià Mi-
nistro Pirmininko kandidatûros ir Vyriausybës programos svarstymo pro-
cedûrà. 

Gavæs Respublikos Prezidento teikimà dël Ministro Pirmininko kan-
didatûros, Seimas artimiausiame posëdyje suteikia galimybæ Respublikos 
Prezidentui pristatyti pretendentà. Prezidentas pristatytà kandidatûrà 
turi teisæ atðaukti bet kuriuo metu iki balsavimo dël pritarimo jai pra-
dþios. 

Ne vëliau kaip per savaitæ nuo Ministro Pirmininko kandidatûros pri-
statymo turi bûti surengtas kitas Seimo posëdis sprendimui dël pateiktos 
kandidatûros priimti. 

Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Vyriausybës ástatymas reikalauja, 
jog Ministras Pirmininkas ne vëliau kaip per 15 dienø nuo jo paskyrimo 
pristatytø Seimui savo sudarytà ir Respublikos Prezidento patvirtintà 
Vyriausybæ bei pateiktø svarstyti jos programà, kurià pagal Seimo statuto 
196 str. reikalavimà Seimas privalo apsvarstyti per 15 dienø. Jeigu Seimas 
motyvuotu nutarimu nepritaria ðiai programai, Ministras Pirmininkas ne 
vëliau kaip per 15 dienø nuo nepritarimo dienos pateikia svarstyti naujà 
programà. 

Jeigu Vyriausybës programai nepritarta arba ji gràþinta Vyriausybei 
tobulinti, nauja Vyriausybës programos redakcija Seimui turi bûti pateik-
ta per 10 dienø, o jos svarstymo procedûra kartojama ið naujo Seimo sta-
tuto 194–196 str. nustatyta tvarka. 

Nauja Vyriausybë gauna ágaliojimus veikti, kai Seimas posëdyje daly-
vaujanèiø nariø balsø dauguma pritaria jos programai. 

Jeigu Seimas du kartus ið eilës nepritaria naujai sudarytos Vyriausy-
bës programai, tai Vyriausybë, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 101 str. 3 d. 1 p., privalo atsistatydinti. Seimui pritarus pro-
gramai, Vyriausybë privalo per 3 mënesius parengti ir patvirtinti konkre-
èias priemones ðiai programai ágyvendinti. 

Pradëdami eiti pareigas Ministras Pirmininkas ir ministrai prisiekia. 
Prisiekiama Seimo posëdyje, á kurá kvieèiamas Respublikos Prezidentas. 

Priesaikos tekstas, iðskyrus leidþiamà neskaityti sakiná „Tepadeda 
man Dievas”, netaisomas ir nekeièiamas. Ðios nuostatos nesilaikymas, 
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kaip ir atsisakymas prisiekti ar pasiraðyti vardiná priesaikos lapà arba pa-
siraðymas su iðlyga, reiðkia, kad Ministras Pirmininkas ar ministras nepri-
siekë ir negali eiti pareigø. 

Vyriausybë gauna ágaliojimus veikti Seimo ágaliojimø laikotarpiu, t.y. 
ketveriems metams. Ðalia to Lietuvos Respublikos Konstitucijos 92 str. 4 
d. bei Vyriausybës ástatymo 8 str. numato, jog „Vyriausybë gràþina savo 
ágaliojimus Respublikos Prezidentui po Seimo rinkimø arba iðrinkus 
Respublikos Prezidentà”. Kaip þinia, Konstitucijos 101 str. numato Vy-
riausybës atsistatydinimo pagrindus. Kyla klausimas, ar Vyriausybës ága-
liojimø gràþinimas ir atsistatydinimas yra tapatus veiksmas. 

Todël Lietuvos Respublikos Vyriausybë kreipësi á Lietuvos Konstitu-
ciná Teismà praðydama iðtirti, ar Lietuvos Seimo 1996 m. gruodþio 10 d. 
nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës programos” neprieð-
tarauja Konstitucijos 92 str. 4 d. 

Minëtu nutarimu Seimas pritarë Vyriausybës veiklai 1997–2000 m., 
t.y. Seimo ágaliojimø laikotarpiu, o ne Respublikos Prezidento ágaliojimø 
laikotarpiui. 

Kilo abejoniø, ar po Respublikos Prezidento rinkimø Vyriausybës 
veikla bus teisëta ir neprieðtaraus Konstitucijai. Pareiðkëjas, sugretinæs 
Konstitucijos 92 str. 4 d. ir 101 str. vartojamas sàvokas „Vyriausybës atsi-
statydinimas” ir „Vyriausybës ágaliojimø gràþinimas”, abejoja, ar Respub-
likos Prezidentui yra suteikti ágaliojimai po Respublikos Prezidento rin-
kimø teikti Seimui svarstyti Ministro Pirmininko kandidatûrà ir tvirtinti 
naujà Vyriausybæ. 

Vyriausybës atsistatydinimo pagrindai átvirtinti Konstitucijos 101 str. 3 
d. Joje nustatyta, kad Vyriausybë privalo atsistatydinti ðiais atvejais: 

1. Kai Seimas du kartus ið eilës nepritaria naujai sudarytos Vyriausy-
bës programai. 

2. Kai Seimas visø Seimo nariø balsø dauguma slaptu balsavimu pa-
reiðkia nepasitikëjimà Vyriausybe ar Ministru Pirmininku. 

3. Kai Ministras Pirmininkas atsistatydina ar mirðta. 
4. Po Seimo rinkimø, kai sudaroma nauja Vyriausybë. 
Pagal Konstitucijos 101 str. 2 d. Vyriausybë turi atsistatydinti, kai pa-

sikeitus daugiau nei pusei ministrø, ið naujo ji nebegauna Seimo ágalioji-
mø. 

Konstitucinis Teismas paþymëjo, kad ðis Vyriausybës atsistatydinimo 
pagrindø sàraðas yra baigtinis. Taip pat paaiðkino, jog Vyriausybës ágalio-
jimø gràþinimas yra numatytas dviem atvejais: pirmu – po Seimo rinkimø, 
antru – po Respublikos Prezidento rinkimø (Konstitucijos 92 str. 4 d.). 

Konstitucinis Teismas padarë iðvadà, jog bûtinybæ Vyriausybei gràþin-
ti ágaliojimus lemia vieno ið Vyriausybæ sudariusiø subjektø ágaliojimø 
pabaiga. Taèiau konstitucinëse normose minëtø subjektø pasikeitimui ir 
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jø átakai formuojant Vyriausybæ teikiama skirtinga reikðmë. Po Seimo 
rinkimø Vyriausybë privalo ne tik gràþinti savo ágaliojimus, bet ir atsista-
tydinti, kadangi po Seimo rinkimø nebelieka subjekto, ið kurio Vyriausy-
bë gavo pasitikëjimà ir ágaliojimus veikti. Todël ji privalo atsistatydinti. 

Po Respublikos Prezidento rinkimø, kaip paþymi Konstitucinis Tei-
smas, Vyriausybë taip pat gràþina savo ágaliojimus naujai iðrinktam Pre-
zidentui. Taèiau Konstitucijos normose nenumatyta, kad tada Vyriausybë 
privalo atsistatydinti. Taip yra dël to, kad pasikeitus valstybës vadovui, 
toliau iðlieka Seimo pasitikëjimas Vyriausybe. Ágaliojimø gràþinimo po 
Respublikos Prezidento rinkimø atveju valstybës vadovas toliau eiti pa-
reigas turëtø pavesti tai paèiai Vyriausybei. 

Taigi Konstitucinis Teismas yra pabrëþæs, kad nëra pagrindo sàvokas 
„Vyriausybës atsistatydinimas” ir „Vyriausybës ágaliojimø gràþinimas” 
laikyti tapaèiomis. Jos susijusios su skirtingomis teisinëmis situacijomis. 
Tai lemia ir skirtingus teisinius padarinius. Vyriausybës ágaliojimø gràþi-
nimu iðreiðkiama pagarba valstybës vadovo institucijai, pripaþástama 
Respublikos Prezidento ir Vyriausybës santykiø svarba. Taèiau, kaip to-
liau teigia Konstitucinis Teismas, ágaliojimø gràþinimo procedûra yra ne 
tik tarpinstitucinio mandagumo iðraiðka – ji suteikia galimybæ Respubli-
kos Prezidentui patikrinti, ar Seimas ir toliau pasitiki Vyriausybe. Jei 
Seimas nepritartø Ministro Pirmininko kandidatûrai, tai reikðtø, kad Vy-
riausybë privalo atsistatydinti. Tai bûtø konstitucinis pagrindas pradëti 
naujos Vyriausybës sudarymo procedûrà. 

Tokiu bûdu Lietuvos Konstitucinis Teismas priëjo iðvadà, jog Seimo 
1996 m. gruodþio 10 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bës programos” neprieðtarauja Konstitucijos 92 str. 4 d. 

Remdamasis ðia Konstitucinio Teismo iðvada, Lietuvos Seimas 2000 
m. balandþio 28 d. bei 2000 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybës ástatymo redakcijoje patikslino Vyriausybës ágaliojimø gràþinimo 
pagrindus ir tvarkà: 

1. Vyriausybë gràþina ágaliojimus iðrinkus Respublikos Prezidentà. 
2. Po Seimo rinkimø Vyriausybë gràþina ágaliojimus Respublikos Pre-

zidentui tà dienà, kai naujasis Seimas susirenka á pirmàjá posëdá. 
3. Iðrinkus Respublikos Prezidentà, Vyriausybë ágaliojimus gràþina 

Respublikos Prezidentui tà dienà, kai ðis pradeda eiti pareigas. 
4. Kai pasikeièia daugiau nei pusë ministrø, Vyriausybë turi ið naujo 

gauti Seimo ágaliojimus. 
5. Vyriausybës ágaliojimai laikomi gràþinti, kai Ministras Pirmininkas 

ar pavaduojantis Ministrà Pirmininkà Vyriausybës narys áteikia Respub-
likos Prezidentui raðtiðkà pareiðkimà. 

6. Respublikos Prezidentas priima Vyriausybës gràþinamus ágalioji-
mus ir paveda jai eiti pareigas, kol Vyriausybë ið naujo gaus Seimo ágalio-
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jimus arba kol bus sudaryta nauja Vyriausybë. Jeigu Vyriausybë ágalioji-
mø raðtiðkai negràþina, Respublikos Prezidentas turi teisæ dekretu paves-
ti Vyriausybei eiti pareigas bei skirti Vyriausybës nará Ministrui Pirmi-
ninkui pavaduoti, kol bus sudaryta nauja Vyriausybë arba kol Vyriausybë 
ið naujo gaus Seimo ágaliojimus. 

7. Kai Vyriausybë gràþina ágaliojimus ðio straipsnio 1 d. numatytu pa-
grindu, Respublikos Prezidentas per 15 dienø teikia Seimui svarstyti ága-
liojimus gràþinusios Vyriausybës Ministro Pirmininko kandidatûrà. Kai 
Seimas pritaria Ministro Pirmininko kandidatûrai ir Respublikos Prezi-
dentas paskiria Ministrà Pirmininkà, jei Ministro Pirmininko pateiktoje ir 
Respublikos Prezidento patvirtintoje Vyriausybëje nepasikeitë daugiau 
nei pusë iki ágaliojimø gràþinimo dirbusiø ministrø, Vyriausybë ið naujo 
gauna ágaliojimus veikti pagal Seimo anksèiau patvirtintà programà. Jei-
gu Seimas nepritaria Ministro Pirmininko kandidatûrai, Vyriausybë pri-
valo atsistatydinti. 
 
 

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybës kompetencija.  
       Vyriausybës aktai 

 

Vyriausybës vietà valstybës valdþios sistemoje nusako jos kompetenci-
ja. Absoliuèioje daugumoje pasaulio valstybiø vyriausybë yra gana galinga 
bendrosios kompetencijos institucija. Jos ágalinimai apibrëþiami ávairiai. 

Daugumos valstybiø konstitucijos tik paèiu bendriausiu bûdu apibrë-
þia vyriausybës kompetencijà. Pvz., Prancûzijos konstitucijos 20 str. skel-
bia, jog „Vyriausybë formuluoja ir ágyvendina nacijos politikà. Ji taip pat 
tvarko valdymà ir ginkluotàsias pajëgas”. 

Parlamentinëse respublikose ir monarchinëse valstybëse (Vokietija, 
Italija, Didþioji Britanija ir kt.) vyriausybë daþniausiai vykdo dalá valsty-
bës vadovo funkcijø. Prezidentinëse valstybëse (JAV, Brazilija ir kt.) mi-
nistrai (sekretoriai) tik padeda valstybës vadovui realizuoti savo funkci-
jas.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 str. átvirtina tokias pagrindines 
Vyriausybës veiklos kryptis: 

1. Tvarko kraðto reikalus, saugo Lietuvos Respublikos teritorijos ne-
lieèiamybæ, garantuoja valstybës saugumà ir vieðàjà tvarkà. 

2. Vykdo ástatymus ir Seimo nutarimus dël ástatymø vykdymo, taip pat 
Respublikos Prezidento dekretus. 

3. Koordinuoja ministerijø ir kitø Vyriausybës ástaigø veiklà. 
4. Rengia valstybës biudþeto projektà ir teikia já Seimui, vykdo valsty-

bës biudþetà, teikia Seimui biudþeto ávykdymo apyskaità. 
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5. Rengia ir teikia Seimui svarstyti ástatymø projektus (Konstitucijos 
68 str. 1 d. Vyriausybei suteikia ástatymø leidybos iniciatyvos teisæ). 

6. Uþmezga diplomatinius santykius ir palaiko ryðius su uþsienio vals-
tybëmis ir tarptautinëmis organizacijomis. 

Vyriausybës ástatymo 22 str. patikslinamos Konstitucijos formuluotës 
ir átvirtinama, jog ðalia minëtos veiklos Vyriausybë: 

1. Koordinuoja ministerijø ir Vyriausybës ástaigø veiklà. 
2. Remdamasi ástatymais, disponuoja valstybiniu turtu, nustato jo 

valdymo ir naudojimo tvarkà. 
3. Teikia Seimui siûlymus dël ministerijø steigimo ir panaikinimo. 
4. Steigia ir panaikina Vyriausybës ástaigas bei ástaigas prie ministe-

rijø. 
5. Tvirtina ministerijø, Vyriausybës ástaigø ir ástaigø prie ministerijø 

nuostatus. 
6. Kartu su Respublikos Prezidentu vykdo uþsienio politikà; uþmez-

ga diplomatinius santykius ir palaiko ryðius su uþsienio valstybë-
mis bei tarptautinëmis organizacijomis; atsiþvelgdama á Seimo 
Uþsienio reikalø komiteto rekomendacijas, teikia Respublikos 
Prezidentui siûlymus dël Lietuvos Respublikos diplomatiniø at-
stovø uþsienio valstybëse ir prie tarptautiniø organizacijø skyrimo 
bei atðaukimo. 

7. Ástatymo nustatyta tvarka organizuoja aukðtesniøjø administraci-
niø vienetø valdymà. 

8. Ástatymo numatytais atvejais siûlo Seimui ávesti tiesioginá valdymà 
savivaldybës teritorijoje. 

9. Turi teisæ kreiptis á Konstituciná Teismà praðydami iðtirti, ar Lie-
tuvos Respublikos ástatymai ir kiti Seimo priimti teisës aktai ne-
prieðtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 

10. Skiria ir atleidþia ið pareigø apskrièiø virðininkus bei savivaldybiø 
veiklos administracinæ prieþiûrà vykdanèios Vyriausybës atstovus. 

11. Sudaro komisijas bei komitetus. 
Ðis Vyriausybës veiklos sàraðas nëra baigtinis, nes Konstitucijos 94 str. 

7 d. sakoma, jog Vyriausybë vykdo ir kitas pareigas, kurios jai pavedamos 
vadovaujantis Konstitucija ir kitais ástatymais. 

Atskirais atvejais gali susiklostyti netipiðki Vyriausybës santykiai su 
Seimu bei Respublikos Prezidentu. Tokiais atvejais Vyriausybei sutei-
kiamos specifinës teisës. Vyriausybës ástatymo 15 str. numato, jog Vy-
riausybë turi teisæ teikti siûlymà Respublikos Prezidentui paskelbti pir-
malaikius Seimo rinkimus, jeigu Seimas pareiðkia tiesioginá nepasitikëji-
mà Vyriausybe. To paties ástatymo 16 str. sako: „Jeigu Lietuvos Respub-
likos Konstitucijos 89 straipsnio pirmojoje dalyje numatytais atvejais 
Seimas negali per 10 dienø susirinkti ir paskelbti Respublikos Prezidento 
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rinkimø, rinkimus skelbia Vyriausybë, priimdama nutarimà”. 
Toká Vyriausybës nutarimà Vyriausioji rinkimø komisija privalo vyk-

dyti. 
Vyriausybë yra kolegiali institucija. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 95 str., valstybës 

valdymo reikalus Vyriausybë sprendþia posëdþiuose priimdama nutari-
mus. Vyriausybës nutarimai – tai poástatyminiai aktai, priimti visø Vy-
riausybës nariø balsø dauguma. 

Vyriausybës nutarimus pasiraðo Ministras Pirmininkas ir tos valdymo 
srities ministras, nepaisant, kaip jis balsavo posëdþio metu. Tais atvejais, 
kai nutarimas apima kelias valdymo sritis, nutarimà pasiraðo Ministras 
Pirmininkas ir projektà pateikæs ministras. 

Vyriausybës nutarimus, kuriais keièiami ar papildomi anksèiau priimti 
nutarimai, pasiraðo Ministras Pirmininkas ir tos valdymo srities ministras, 
kuris buvo pasiraðæs ankstesnájá nutarimà, nepaisant to, kas pateikë Vy-
riausybei svarstyti naujàjá nutarimo projektà. 

Vyriausybës nutarimai pasiraðomi per 3 darbo dienas nuo jø priëmi-
mo, jeigu Vyriausybë nenumato kitaip, ir ásigalioja ástatymø nustatyta 
tvarka. 

Dalis Vyriausybës kompetencijos ágyvendinama Ministro Pirmininko 
asmeniðkai. 

Pabrëþtina tai, kad pastaruoju metu visose ðalyse Ministro Pirmininko 
vaidmuo itin iðaugo. 

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 97 str. Ministras Pirminin-
kas atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir vadovauja jos veiklai. 
Taèiau realiai jis yra asmuo, kuriam pavaldûs visi ministrai, ir asmuo, 
kuris formuoja vyriausybës politikà. 

Kaip jau minëta, Lietuvoje kaip parlamentinëje respublikoje Seimas 
turi átakos tik skiriant Ministrà Pirmininkà. Tolesnis Vyriausybës forma-
vimas ið esmës priklauso nuo Ministro Pirmininko. Todël visi ministrai 
yra visiðkai jam pavaldûs ir atskaitingi. 

Ministras Pirmininkas pagal savo kompetencijà organizaciniais, pe-
rsonaliniais ir kitais klausimais leidþia potvarkius arba priima operatyvius 
sprendimus – pavedimus, áforminamus rezoliucijomis. Potvarkiai ásigalio-
ja jø pasiraðymo dienà, jeigu paèiuose potvarkiuose nenumatyta vëlesnë 
jø ásigaliojimo diena. 

Uþ atskiros ûkio ðakos vystymà ar valstybës funkcijos ágyvendinimà at-
sakingos ministerijos, kurias Vyriausybës siûlymu steigia ir panaikina 
Seimas priimdamas ástatymà. Ministerijai vadovauja ministras. Kaip pata-
riamoji ministro institucija yra kolegija. Vakarø ðalyse tokios institucijos, 
kaip kolegija, nëra. Tuo tarpu valstybëse, kuriose yra ar buvo totalitarinis 
valdymas, kolegijos yra. Jos egzistuoja kaip dirbtinës demokratijos, pa-
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brëþtinai kolegialios veiklos, iðkaba. Tai daþnai leidþia ministrams iðveng-
ti personalinës atsakomybës uþ nekompetencijà ir aplaidumà.  
 
 
 

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybës atsakomybës problema.  
       Vyriausybës veiklos garantijos 

 
Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 96 str. 1 d. Vyriausybë soli-

dariai atsako Seimui uþ visà savo veiklà. Toks Vyriausybës atsakomybës 
principas buvo átvirtintas jau 1918 m. Lietuvos laikinosios Konstitucijos 
pamatiniø dësniø 17 str. 

Minëtame Konstitucijos 96 str. átvirtinama politinë atsakomybë, kuri 
gali bûti ágyvendinama ávairiais bûdais. 

Lietuvos Respublikos Seimo statuto 207 str. reikalaujama ið Vyriau-
sybës kiekvienais metais (iki kovo 1 d.) pateikti savo metinæ veiklos ata-
skaità, kurioje taip pat turi bûti aptarti ir artimiausio laikotarpio veiklos 
prioritetai. 

Taip pat Vyriausybë arba atskiri ministrai turi atsiskaityti uþ savo 
veiklà Seimui pareikalavus ar iðkilus bûtinumui. 

Pagal Seimo statuto 205 str. Vyriausybë privalo informuoti Seimà apie 
priimtus nutarimus bei potvarkius. Ástatymas reikalauja, jog per 3 dienas 
po Vyriausybës nutarimø, Ministro Pirmininko potvarkiø priëmimo Sei-
mui turi bûti perduotos ðiø dokumentø kopijos. Jos iðdalijamos Seimo 
valdybos nariams, visiems komitetams ir frakcijoms. 

Kaip þinia, prisilaikant Konstitucijos 95 str. 1 d. reikalavimø, Vyriau-
sybës posëdþiuose gali dalyvauti valstybës kontrolierius. 

Jeigu valstybës kontrolierius nesutinka su Vyriausybës priimtu nuta-
rimu ir dël to pareiðkia savo nuomonæ, tai jis per 3 darbo dienas po Vy-
riausybës posëdþio raðtu apie tai praneða Seimui. 

Taip pat Seimo narys ar nariø grupë gali kreiptis á Ministrà Pirminin-
kà ar ministrus su paklausimu. Ðie privalo atsakyti þodþiu ar raðtu Seimo 
sesijoje Seimo nustatyta tvarka (Konstitucijos 61 str. 1 d.). 

Bene ryðkiausia Vyriausybës politinës atsakomybës forma yra interpe-
liacija ir nepasitikëjimo Vyriausybe pareiðkimas. 

Pirmà kartà Lietuvos konstitucinio reguliavimo praktikoje interpelia-
cijos institutas minimas 1922 m. Konstitucijoje. Ðios Konstitucijos 28 str. 
skelbë, jog „Seimas priþiûri Vyriausybës darbus duodamas jai paklausi-
mus bei interpeliacijà ir skirdamas revizijas”. 

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 61 str. 2 d. sesijos metu ne 
maþiau kaip penktadalis Seimo nariø gali pateikti interpeliacijà Ministrui 
Pirmininkui ar ministrui. 

Gavæs interpeliacijà, Vyriausybës narys privalo ne vëliau kaip per 2 
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savaites perduoti Seimo Pirmininkui raðtiðkà atsakymà. Su juo supaþin-
dinami Seimo nariai. 

Minëto Konstitucijos straipsnio 3 d. numatoma, jog Seimas, apsvars-
tæs Ministro Pirmininko ar ministro atsakymà á interpeliacijà, gali nutarti, 
jog atsakymas esàs nepatenkinamas, ir pusës visø Seimo nariø balsø dau-
guma pareikðti nepasitikëjimà Ministru Pirmininku ar ministru. 

Seimo statuto 222 str. 4 d. sakoma, jog Seimui priëmus nutarimà dël 
interpeliacijos, Ministras Pirmininkas ar ministras, kuriam pareikðtas 
nepasitikëjimas, privalo atsistatydinti. 

To paties straipsnio 5 d. teigiama, jog Ministrui Pirmininkui atsistaty-
dinus, privalo atsistatydinti ir visa Vyriausybë. 

Ðis ástatymas, manome, nëra pakankamai nuoseklus. Kadangi Vyriau-
sybë solidariai atsako uþ savo veiklà, tai pareiðkus nepasitikëjimà bet ku-
riam Vyriausybës nariui, turëtø atsistatydinti visa Vyriausybë, kaip tai 
daroma, pvz., Prancûzijoje, Ispanijoje ar kitose valstybëse, kur átvirtinta 
solidari vyriausybës atsakomybë. 

Anksèiau minëtà konstitucinæ nuostatà papildo Seimo statuto 223 str., 
kuriame numatoma, jog penktadalis Seimo nariø gali pareikðti nepasiti-
këjimà ne tik Ministru Pirmininku ar ministru, bet ir visa Vyriausybe. 

Nutarimas dël tiesioginio nepasitikëjimo Vyriausybe gali bûti priimtas 
slaptu balsavimu daugiau nei pusës visø Seimo nariø balsø dauguma. 

Kad Vyriausybë galëtø tinkamai vykdyti savo pareigas, numatomos 
tam bûtinos garantijos. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 100 str. yra 
átvirtinta, jog Ministras Pirmininkas ir ministrai negali bûti patraukti 
baudþiamojon atsakomybën, suimti, negali bûti kitaip suvarþyta jø laisvë 
be iðankstinio Seimo sutikimo, o tarp Seimo sesijø – be iðankstinio Res-
publikos Prezidento sutikimo. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 99 str. bei Vyriausybës ástatymo 
13 str. átvirtina Vyriausybës nariø darbo sàlygas bei socialines garantijas, 
taip pat pabrëþiama, jog Vyriausybës nariai ir jø skiriami politiniai parei-
gûnai negali turëti socialiniø privilegijø. Todël ðio ástatymo 14 str. sako-
ma, jog Ministras Pirmininkas, ministrai bei politiniai pareigûnai negali 
eiti jokiø kitø renkamø ar skiriamø pareigø (iðskyrus galimybæ Seimo 
nariams eiti Ministro Pirmininko ar ministro pareigas12), negali dirbti 
verslo, komercijos ar kitose privaèiose ástaigose ar ámonëse, taip pat gauti 
kità atlyginimà, iðskyrus jiems nustatytà pagal pareigas Vyriausybëje ar 
politinio pareigûno atlyginimà bei uþmokestá uþ kûrybinæ veiklà. Atlygi-
nimas uþ kûrybinæ veiklà yra antrinis honoraras uþ paskaitas, meno kûri-
nius bei jø atlikimà, uþ publikacijas bei knygas, uþ dalyvavimà radijo bei 
                                                           

12 Ði taisyklë buvo átvirtinta dar 1918 m. Lietuvos Valstybës laikinosios Konstitucijos 
pamatiniø dësniø 20 str., 1920 m. Laikinosios Lietuvos Valstybës Konstitucijos 13 str. bei 
akcentuojama vëlesnio Konstitucijos straipsnio. 
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televizijos laidose bei uþ ðiø laidø áraðus, taip pat atlygis uþ pedagoginá 
darbà valstybinëse mokslo ástaigose.  
 
 

2.5. Valdymo sistemos raidos perspektyvos 
 

Tradicinë valdymo sistema atsilaikë daug deðimtmeèiø ir buvo labai 
sëkminga. Ji pergyveno keletà karø, sëkmingai administravo socialines 
ekonomines programas, skatino patrauklià politikà. Padëtis pasaulyje 
keièiasi 1980–1990 m. Vienareikðmiai nurodyti pokyèiø prieþastis labai 
sunku. Vyksta intensyvûs, tiesiog dramatiðki, demokratinës sistemos po-
kyèiai. Tradicinë valstybinë tarnyba pradeda panaðëti á senamadæ religijà. 
Viena ið aplinkybiø, sàlygojanèiø naujus procesus, yra labai spartus eko-
nomikos augimas, jog vyriausybë nebesugeba jo kontroliuoti13. 

Keièiasi ekonominë struktûra. Valstybinio sektoriaus dalis ekonomi-
koje nuolat maþëja. Ekonominiø procesø valdyme vis stipriau reiðkiasi 
privati iniciatyva. 

Labai svarbi aplinkybë yra demografiniai pokyèiai. Visuomenë, kuri 
buvo tradicinës industrinës demokratijos kûrëja, sparèiai sensta. Ði vi-
suomenës dalis tampa iðlaikoma gyventojø, kurie ðià situacijà vertina kri-
tiðkai vien todël, kad reikia mokëti mokesèius. Ðie ásipareigojimai varþo 
jø ateities gerovæ.  

Itin veikia ir populistinës idëjos. Nuolat visuomenei „kalama” mintis, 
jog vyriausybë ir visa biurokratija yra tik aptarnaujantis personalas, tei-
kiantis ekonomines–socialines paslaugas. Ði populistinë tezë sustiprina 
viduriniosios ir skurdesniosios visuomenës dalies pozicijas. Tai skatina ir 
valdymo reformà. Dauguma Vakarø ðaliø pertvarko administravimà atsi-
þvelgdamos á rinkos sàlygas. Rinkos sàlygomis ekonomika ir kiti sociali-
niai veiksniai maþiau pasiduoda valdymui. 

Susiklostë stabilûs korporaciniai interesai, kurie siekia pajungti vy-
riausybæ savo tikslams arba konkuruoti su ja. 

Suprantama, visoms valstybëms negali bûti taikomas tas pats vyriau-
sybës veiklos modelis. 

Pleèiantis privaèiai iniciatyvai, kuriasi nevyriausybiniø organizacijø 
tinklas: ávairûs patarëjø klubai, ávairios korporacinës visuomeninës insti-
tucijos ir kt., kurios, decentralizuojant valdymà, gana racionaliai spren-
dþia problemas. Vyriausybei vis daþniau pavedama spræsti tuos klausi-
mus, kuriems reikia centralizuotai sutelktø galiø (valstybës gynybos, sau-
gios aplinkos uþtikrinimo ir kt.) 

Ðios tendencijos ateityje neiðvengiamai plësis. 

                                                           
13 The future of Governming: Four emerging models. B. Goy, Peters University Press of 

Kansas, 1996. P. 13. 
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1.1. Teisminës valdþios ypatumai 
 

Teismai ir jø sistema yra vienas ið valstybës atributø. Taèiau iki pat 
XVIII a. pabaigos nebuvo net minties, kad teismai gali tapti savarankiðka 
valstybës valdþios dalimi. Dabartiniu metu nepriklausomos teisminës 
valdþios buvimas ir jos atskyrimas nuo kitø valstybës valdþios ðakø laiko-
mas bûtinu demokratinës ir teisinës valstybës poþymiu. Tik demokratinë-
se valstybëse, pripaþástanèiose valdþiø padalijimo principà, teismai lai-
komi tautos ásteigta savarankiðka valstybës valdþia. Vykdydami savo 
funkcijas, jie nëra pavaldûs nei ástatymø leidþiamajai, nei vykdomajai 
valdþiai. Në viena ið ðiø valstybës valdþios ðakø negali kiðtis á teismø veik-
là. 

Kita vertus, negalima suabsoliutinti teisminës valdþios savarankiðku-
mo ir nepriklausomumo. Teisminæ valdþià su kitomis valdþiomis sieja 
tam tikri ryðiai. Ástatymø leidþiamoji valdþia priima ástatymus, nustatan-
èius teismø sistemà, teismø veiklos principus, teismø kompetencijà, teisë-
jø statusà, bylø nagrinëjimo tvarkà ir kt. Vykdomoji valdþia uþtikrina tei-
smø veiklos materialines sàlygas, ágyvendina specialistø rengimo progra-
mas, padeda racionaliai panaudoti ir teismø sistemai, ir atskiriems tei-
smams skirtas biudþeto lëðas ir t.t. Abi ðios valdþios dalyvauja formuojant 
teismus. Savo ruoþtu teisminë valdþia ástatymø nustatyta tvarka gali tik-
rinti ástatymø leidþiamosios ir vykdomosios valdþios priimamø aktø teisë-
tumà, spræsti ginèus tarp valstybës institucijø, nagrinëti pilieèiø skundus 
dël valstybës institucijø ir pareigûnø veiksmø. Visa tai ágyvendindama, 
teisminë valdþia uþtikrina Konstitucijos ir ástatymø átvirtintà pusiausvyrà 
tarp ástatymø leidþiamosios ir vykdomosios valdþios, jø veiklos teisëtumà, 
apsaugo asmená nuo valstybës valdþios savivalës.  

Konstitucinës teisës mokslas nepateikia tikslaus teisminës valdþios 
apibrëþimo. Daþnai apsiribojama teiginiu, jog teisminë valdþia yra viena 
ið valstybës valdþiø, kuriai skirta teisingumo vykdymo funkcija.  

Teisminei valdþiai bûdingi visi valstybës valdþios pagrindiniai poþy-
miai. Pagrindinis ir svarbiausias poþymis – tai privalomumas paklusti ðios 
valdþios sprendimams. Teismas priima sprendimus valstybës vardu. Savo 
galia ðie sprendimai prilygsta ástatymams: jie yra privalomi visoms valsty-
bës institucijoms, ástaigoms, organizacijoms, pareigûnams ir pilieèiams, jø 
vykdymas garantuojamas valstybës prievarta. Patys teismø sprendimai 
daugeliu atvejø yra valstybës prievartos aktai. Teisminës valdþios institu-
cijos turi teisæ taikyti ávairias, net paèias grieþèiausias, valstybinës prievar-
tos priemones, pvz., laisvës atëmimà iki gyvos galvos, turto konfiskavimà 
ir kt.  

Teisminë valdþia, priimdama privalomus sprendimus, taip pat atlieka 
ir socialinio reguliavimo funkcijà konkreèioje visuomeniniø santykiø sri-
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tyje: nustato konkreèiø asmenø teises, pareigas ir atsakomybæ. „Priimant 
ir vykdant teismo sprendimus, garantuojamas ásiteisëjusiø teismo spren-
dimø nustatytø ir patvirtintø teisiniø santykiø stabilumas”1. 

Be bendrøjø valstybës valdþios poþymiø, teisminei valdþiai bûdingi 
specifiniai poþymiai ir funkcijos.  

Teisminës valdþios paskirtis – uþtikrinti teisës vieðpatavimà, konstitu-
cinës santvarkos stabilumà, þmogaus ir pilieèiø teisiø ir teisëtø interesø 
apsaugà. Demokratinëje valstybëje teismas yra svarbiausia paþeistø þmo-
gaus teisiø ir laisviø gynimo institucija. Teisë ginti savo teises nepriklau-
somame ir neðaliðkame teisme yra viena ið svarbiausiø asmens teisiø ga-
rantijø. Tokia þmogaus teisiø ir laisviø gynyba átvirtinta Konstitucijos 30 
str. 1 d. Asmuo, kurio konstitucinës teisës ir laisvës paþeidþiamos, turi 
teisæ kreiptis á teismà. Ði konstitucinë nuostata uþtikrina kiekvienam as-
meniui galimybæ savo teises ginti nuo kitø asmenø, taip pat ir nuo netei-
sëtø valstybës institucijø ar pareigûnø veiksmø. Su minëta Konstitucijos 
norma siejasi Konstitucijos 31 str. 2 d.: asmuo, kaltinamas padaræs nusi-
kaltimà, turi teisæ, kad jo bylà vieðai ir teisingai iðnagrinëtø nepriklauso-
mas ir neðaliðkas teismas. 

Uþtikrinant Konstitucijoje ir ástatymuose átvirtintø teisiø ir laisviø ap-
saugà teismams suteikiami ypatingi ágaliojimai, kuriø neturi në viena kita 
valdþia. Tik teismas gali priimti sprendimà, kuriuo þmogui atimama ar 
apribojama laisvë, konfiskuojamas fiziniø ar juridiniø asmenø turtas, uþ-
draudþiama politinës partijos veikla, panaikinamas valstybës institucijos 
neteisëtas aktas, valstybës institucija ápareigojama atlyginti asmeniui pa-
darytà neteisëtais veiksmais þalà ir kt.  

Iðskirtinæ teisminës valdþios vietà valstybës valdþios sistemoje apibû-
dina tai, kad teisminë valdþia ágyvendina teisingumo vykdymo valstybëje 
funkcijà. Tai pagrindinë teisminës valdþios funkcija, átvirtinta Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 109 str. 1 d. Jos negali ágyvendinti jokia kita 
valstybës valdþios institucija ar pareigûnas, iðskyrus teismà.  

Dël teisingumo funkcijos apimties ir ribø konstitucinës teisës moksle 
nëra vieningos nuomonës. Neretai teigiama, kad konstituciniai teismai, 
atliekantys konstitucinës prieþiûros funkcijà, teisingumo nevykdo ir ne-
priklauso teisminei valdþiai. Kita vertus, tai priklauso ir nuo to, kokia 
konstitucinës kontrolës sistema egzistuoja konkreèioje valstybëje. Lietu-
vos Respublikos Konstitucinio Teismo ástatymo 1 str. 2 d. teigiama, kad 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra savarankiðkas ir nepri-
klausomas teismas, kuris teisminæ valdþià ágyvendina Konstitucijos ir ásta-
tymø nustatyta tvarka. Tokiu apibrëþimu Lietuvos ástatymø leidëjas su-
formulavo savo pozicijà, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 
                                                           

1 Jarašiūnas E. Teisminës valdþios funkcionavimo apsaugos problemos konstitucinëje 
justicijoje // Teisminë valdþia ir visuomenë. Vilnius, 1999. P. 47. 
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yra teisminës valdþios dalis. Taèiau vien ástatymø leidëjo pozicija neturë-
tume remtis aiðkindami Konstitucinio Teismo vietà valdþios institucijø 
sistemoje. Klausimas yra sudëtingas, juolab, kad Konstitucinio Teismo 
priskyrimo teisminei valdþiai dël tam tikrø motyvø negalëtume laikyti 
neginèytinu. 

Teisingumo turiná sudaro teismø veikla sprendþiant konkreèius ginèus 
dël teisës, atsirandanèius visuomenëje dël ávairiø konfliktø (turtinius, 
darbo, politinio pobûdþio ginèus, pilieèiø skundus dël neteisëtø valstybës 
tarnautojø veiksmø ir kt.). Teismai ðiuos ginèus sprendþia nagrinëdami 
baudþiamàsias, civilines ir administracines bylas, grieþtai laikydamiesi 
ástatymø nustatytos teisminio proceso tvarkos. Teisminio proceso tvarkos 
reikalavimai ágyvendinant teisminæ valdþià yra esminiai: aukðtesniajam 
teismui visi procesinës teisës paþeidimai gali bûti pagrindas teismo 
sprendimui panaikinti.  

Teisminei valdþiai bûdinga specifinë teisingumo funkcijos vykdymo 
kontrolës sistema. Ði kontrolë gali bûti tik teisinë: kontroliuojama, ar 
teismo sprendimai yra teisëti, ar jie atitinka materialinës ir procesinës 
teisës normas. Ði kontrolë gali bûti tik vidinë: þemesniojo teismo spren-
dimà gali pakeisti ar panaikinti tik aukðtesnë (apeliacinë ar kasacinë) 
teisminë institucija. 

Iðskirtinis teisminës valdþios poþymis – jos politinis ir socialinis neu-
tralumas. Vykdant teisingumà, pagrindinë teismo pareiga – iðspræsti tei-
siná konfliktà: visapusiai, pilnutinai ir objektyviai iðtirti visas bylos aplin-
kybes ir priimti teisëtà bei pagrástà teismo sprendimà. Toká sprendimà 
gali priimti tik nepriklausomas ir neðaliðkas teismas. Vykdydamas ðià pa-
reigà, teismas privalo bûti politiðkai ir socialiai neutralus bei laisvas nuo 
bet kokio poveikio ið ðalies. Nagrinëdamas ir spræsdamas bylas, jis turi 
vadovautis tik ástatymu ir savo teisine sàmone bei vidiniu ásitikinimu. Tei-
sinë sàmonë ir vidinis ásitikinimas yra itin svarbûs ágyvendinant teisminæ 
valdþià.  

Teisingumo vykdymas nëra vienintelë teisminës valdþios funkcija. Ne 
maþiau svarbi yra valstybës institucijø, padedanèiø vykdyti teisingumà, 
veiksmø teisëtumo ir pagrástumo teisminës prieþiûros funkcija. Pvz., tik 
teismas gali sankcionuoti asmens suëmimà. Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos 20 str. 3 d. teigiama, kad nusikaltimo vietoje sulaikytas asmuo per 
48 valandas turi bûti pristatytas á teismà, kur, jam dalyvaujant, spren-
dþiamas sulaikymo pagrástumas. Jeigu teismas nepriima nutarimo asmená 
suimti, sulaikytasis tuojau pat paleidþiamas. Reikia pastebëti, kad ðià 
Konstitucijos nuostatà buvo pradëta nuosekliai ágyvendinti 1996 m. gegu-
þës 28 d. Seimui priëmus tam tikrus Baudþiamojo proceso kodekso pa-
keitimus. Iki ðiø pakeitimø ásigaliojimo asmenø suëmimà ar suëmimo 
pratæsimà sankcionuodavo prokurorai. Suëmimas – pati grieþèiausia 
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Baudþiamojo proceso kodekse numatyta kardomoji priemonë, skiriama 
tik tada, kai ðvelnesnëmis kardomosiomis priemonëmis negalima uþtik-
rinti kaltinamojo dalyvavimo procese, netrukdomo bylø tyrimo, teisminio 
nagrinëjimo ir uþkirsti kelio naujiems sunkiems nusikaltimams (BPK 104 
str.). 

Teismai atlieka arba gali atlikti visuomenëje ir kitas teisines funkcijas, 
pvz., teisës normø aiðkinimo funkcijà. Lietuvoje, be Konstitucinio Tei-
smo, ðià funkcijà ágyvendina Aukðèiausiojo Teismo Teisëjø senatas, ap-
robuodamas teismø sprendimus, á kuriø iðaiðkinimus turi atsiþvelgti tei-
smai, valstybinës ir kitos institucijos, taip pat kiti subjektai, taikydami 
tuos paèius ástatymus. Kai kuriose valstybëse teismai atlieka teisës kûri-
mo funkcijà (pvz., anglosaksø teisinës tradicijos valstybëse). Tiesa, kai 
kurie Lietuvos teisininkai mano, kad ástatymø aiðkinimas per Aukðèiau-
siojo Teismo Teisëjø senato aprobuotus sprendimus – tai „kelias á teismo 
sprendimo, kaip precedento, ásitvirtinimà mûsø teisës sistemoje”2. 

Konstitucinis teisminës valdþios nepriklausomumo pripaþinimas uþ-
tikrina teismams savivaldos teisæ – teisæ savarankiðkai spræsti tam tikrus, 
su jø veikla susijusius, klausimus. Tuo tikslu yra steigiamos specialios 
ástatymo numatytos teisëjø institucijos. Jos turi teisæ spræsti klausimus dël 
teisëjø paskyrimo, paaukðtinimo, perkëlimo ar atleidimo ið pareigø, dël 
drausminiø nuobaudø skyrimo ir kt. Ástatymø leidþiamosios ir vykdomo-
sios valdþios institucijos, nors ir renka arba skiria teisëjus, tokiø teisiø 
neturi. Specialios teisëjø institucijos, patarianèios Respublikos Preziden-
tui dël teisëjø skyrimo ar atleidimo, ásteigimà numato Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos 112 str. 5 d. Dabartiniu metu tokius ágaliojimus turi 
Teisëjø taryba. Jos sudarymo ir veiklos organizavimo tvarkà nustato Lie-
tuvos Respublikos teismø ástatymas. Teisëjø drausmines bylas, vadovau-
damasis ðiuo ástatymu, nagrinëja Teisëjø garbës teismas.  
 
 
1.2. Istorinës teisminës valdþios iðtakos Lietuvoje 
 

Istoriniø teisminës valdþios iðtakø reikëtø ieðkoti Lietuvos Didþiosios 
Kunigaikðtystës teismø organizacijos ir funkcionavimo praktikoje. Taèiau 
ðiuo atveju pasitenkinsime maþiausiai istoriðkai nutolusiu ir dabartinës 
teismø organizacijos problemoms artimiausiu tarpukario Lietuvos laiko-
tarpiu. Pagrindinis dëmesys bus koncentruojamas teisminës valdþios ir teisë-
jø statuso teisinio reglamentavimo bei kai kurioms teismø veiklos proble-
moms Lietuvoje 1918–1940 m.  

                                                           
2 Teismø praktika. 1995. Nr. 1. P. 6.  
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Pirmajame Lietuvos konstituciniame akte – 1918 m. lapkrièio 2 d. Lietu-
vos Valstybës Laikinosios Konstitucijos pamatiniuose dësniuose – apie tei-
smus visai nebuvo uþsimenama. Pasekus tolesnæ Lietuvos konstitucinæ raidà 
paaiðkëja, kad ir vëliau, jau ðiek tiek stabilizavusis politinei padëèiai, dar kurá 
laikà reiðkësi akivaizdus politinës valdþios nenoras teisiðkai átvirtinti teismui 
deramà vietà valstybëje. Antai 1919 m. balandþio 4 d. tos paèios Valstybës 
tarybos priimti antrieji Lietuvos Valstybës Laikinosios Konstitucijos pamati-
niai dësniai vël nereglamentavo teismø. Vargu ar bûtø galima tai paaiðkinti 
ðio akto, didele dalimi paþodþiui pakartojusio pirmojo dokumento tuo paèiu 
pavadinimu tekstà, leidëjø inercija ar skubotumu, nes, ðalia to meto Lietuvai 
naujos Valstybës prezidento institucijos konstitucionavimo, jie vis tik nepa-
mirðo reglamentuoti taip pat naujai ávedamo valstybës kontrolieriaus statu-
so.  

Dar daugiau – teismai liko nekonstitucionuoti taip pat ir Steigiamojo 
Seimo 1920 m. birþelio 10 d. priimtoje Laikinojoje Konstitucijoje.  

Sugretinæs visus ðiuos reiðkinius, M. Römeris darë prielaidà, kad besiku-
rianèios Lietuvos valstybës valdþia sąmoningai norëjo iðlaikyti teismà vyriau-
sybës þinioje, neiðskirti jo paritetinës autonominës funkcijos su atskiromis 
autonominëmis institucijomis3. Tam Lietuvos valdþia turëjo rimtà pagrindà.  

Dël sunkiø, didelio pasiðventimo ir materialiniø iðtekliø reikalaujanèiø 
sàlygø iðsimokslinimui ágyti, taip pat dël to, kad ilgiau nei aðtuoniasdeðimt 
penkerius metus (uþdarius Vilniaus universitetà) nebuvo galimybiø savo 
kraðte siekti teisinio iðsilavinimo, teisininkø atsikurianèioje Lietuvoje buvo 
nedaug, o ir tuos paèius grobstë ávairios besiformuojanèios valstybës þinybos. 
Todël pirmasis teisingumo ministras Petras Leonas disponavo vos dviem 
deðimtimis kvalifikuotø lietuviø teisininkø, savo laiku baigusiø daugiausia 
Maskvos, Peterburgo ar Dorpato (Tartu) universitetus. Maþdaug kita tiek 
Lietuvoje gyvenusiø teisininkø nelietuviø daþniausiai nemokëjo lietuviðkai 
kalbëti, juolab – raðyti. Ðtai todël visai tikëtina, kad Lietuvos valdþia negalëjo 
pasikliauti kuriamu teismu ir neturinèiais patenkinamos kvalifikacijos teisë-
jais; galëjo bûti nusistaèiusi, bent kol organizuojami teismai ir ieðkoma pre-
tendentø á teisëjus, iðlaikyti sau priklausomà teismo padëtá. Toká bendrà po-
litinës valdþios nusiteikimà teismo atþvilgiu atitiko ir pagrindinës jo padëtá 
besikurianèioje valstybëje reglamentavusiø ástatymø nuostatos.  

Priëmus Lietuvos Valstybës Laikinosios Konstitucijos pamatinius dës-
nius, 1918 m. lapkrièio 28 d. Valstybës taryba priëmë Laikinàjá Lietuvos tei-
smø ir jø darbo sutvarkymo ástatymà. 

Lietuvos teismai Laikinajame Lietuvos teismø ir jø darbo sutvarkymo 
ástatyme buvo konstruojami pagal Rusijos teismø, veikusiø Lietuvoje iki 

                                                           
3 Römeris M. Lietuvos konstitucinës teisës paskaitos. D. 1. Kaunas, 1937. P. 67. 
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Pirmojo pasaulinio karo, pavyzdá, pakoreguojant juos organizacijos ir kom-
petencijos poþiûriu. 

Ástatymas nustatë trijø pakopø teismà. Þemiausia grandis teismø siste-
moje kiekvienai apskrièiai ir miestui, turinèiam daugiau nei 20 tûkstanèiø 
gyventojø, buvo numatyti taikos teisëjai. Buvusiose gubernijose (Vilniaus, 
Kauno ir Suvalkø) turëjo bûti sudaromi apygardø teismai. Pastaràjà nuosta-
tà 1924 m. patikslinus, buvo ásteigti Kauno, Marijampolës, Ðiauliø ir Panevë-
þio apygardos teismai. Ájungus á Lietuvos sudëtá autonominio kraðto teisëmis 
Klaipëdos kraðtà, jame ásteigti valsèiø teismai ir Klaipëdos apygardos tei-
smas. Aukðèiausiàja teismine instancija numatytas vienas visai valstybës teri-
torijai Vyriausiasis Lietuvos tribunolas.  

Laikinasis Lietuvos teismø ir jø darbo sutvarkymo ástatymas kiekvienai 
teismø sistemos grandþiai paskirstë kompetencijà nagrinëjant civilines ir 
baudþiamàsias bylas pirmàja instancija, taip pat taikos teisëjams ir apygardø 
teismams suteikë teisæ tam tikrais atvejais nagrinëti skundus dël administra-
ciniø ástaigø ir pareigûnø nutarimø. Kaip apeliacinë instancija, apygardø 
teismai gavo teisæ nagrinëti taikos teisëjø, o Vyriausiasis tribunolas – apy-
gardos teismø iðnagrinëtas bylas.  

Skirti ir ðalinti taikos teisëjus, nenumatant jokiø apribojimø ar garantijø, 
Laikinasis Lietuvos teismø ir jø darbo sutvarkymo ástatymas pavedë teisin-
gumo ministrui, o apygardos teismo ir Vyriausiojo tribunolo pirmininkus ir 
narius – teisingumo ministro teikimu Valstybës tarybos prezidiumui. Tokia 
tvarka (ypaè ástatymo neribojamas teisëjø ðalinimas) buvo visiðkai supranta-
ma, kadangi teismo darbuotojais pasitaikydavo paskirti atsitiktinius asmenis. 
Teisingumo ministras, aplinkybiø verèiamas, kvietë ir skyrë teisëjais specia-
liai tam nepasirengusius þmones. Tad galima suprasti, jog daþna byla buvo 
nagrinëjama diletantiðkai, nesugebant taikyti ástatymø. Teisingumo ministras 
tegalëjo guostis tuo, jog padarytas klaidas iðtaisys aukðtesnioji teisminë ins-
tancija. Svarbiausia jis reikalavo sàþiningo poþiûrio á darbà. Taèiau ir tai pa-
siekti nebuvo lengva. 

Itin stingant specialistø darbui teismuose ir siekiant nors ðiek tiek dalyki-
niu poþiûriu parengti tam pretendentus, 1919 m. gruodþio 11 d. buvo priim-
tas Teismo kandidatø ástatymas. Sutinkamai su ðio ástatymo reikalavimais, 
uþteko 20 metø amþiaus ir vidurinio iðsilavinimo, kad asmuo galëtø bûti pri-
imtas teismo kandidatu. Kandidatai 1–2 metus turëjo staþuotis teisme, reng-
tis teoriðkai ir laikyti egzaminus. Po to jau galëjo bûti skiriami á laisvas þe-
mesniøjø teismo darbuotojø vietas.  

Bylas taikos teisëjams buvo pavesta nagrinëti asmeniðkai, kitiems tei-
smams – trijø teisëjø teisminëms kolegijoms. To meto Lietuvos sàlygomis, 
stingant teismo nariø, Laikinasis Lietuvos teismø ir jø darbo sutvarkymo 
ástatymas apygardos teismams leido kviesti á posëdá taikos teisëjà, o Vyriau-
siajam tribunolui – apygardos teismo nará. 
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Teismø steigimo datà ástatymas pavedë nustatyti teisingumo ministrui su-
sitarus su okupacine valdþia. Teisingumo ministras paskyrë 1918 m. gruo-
dþio 15 d. ir pavedë teismams nuo tos dienos pradëti perimti bylas ið Lietuvà 
paliekanèios okupacinës valdþios. 

Teigiamà poveiká ir teisiná apibrëþtumà Lietuvos teismø sistemai padarë 
1922 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Jos 2 str. pirmà kartà Lietuvos 
konstitucionalizmo istorijoje skelbiama, kad valstybës valdþià vykdo Seimas, 
Vyriausybë ir Teismas. Teismas jau laikomas vienu ið trijø pagrindiniø val-
dþios struktûros elementø, paritetiniu kitiems – ástatymø leidybai ir valdy-
mui.  

Teisiðkai átvirtinant teismo padëtá valstybëje, principinæ reikðmæ turëjo 
Konstitucijos 64 ir 65 str. Juose suformuluotos trys ðia prasme svarbios tai-
syklës: 1. Teismas priima sprendimus vadovaudamasis tik ástatymu; 2. Tei-
smo sprendimai daromi Respublikos vardu; 3. Keisti ar naikinti teismo 
sprendimus gali tik teismas. Tuo Konstitucija teismo veiklà formaliai atpa-
laidavo nuo bet kokio tikslingumo poveikio, pabrëþë, kad savo veikloje tei-
smas tiesiogiai atstovauja valstybei ir jokia kita valstybës valdþios institucija 
negali veikti teismo veiklos rezultatø. Beje, visos ðios taisyklës buvo dekla-
ruojamos ir vëlesnëse Lietuvos konstitucijose. Taèiau në viena ið jø neuþsi-
minë apie priemones, uþtikrinanèias teisëjø nepriklausomumà, be kurio ne-
ámanoma èia pat deklaruojamas taisykles realizuoti.  

Reglamentuoti teismø organizacijà, kompetencijà ir jurisdikcijà, vadina-
si, ir teisëjø asmens statusà, Konstitucija pavedë ástatymui.  

Deja, ðiai Konstitucijai galiojant, toks ástatymas nebuvo iðleistas. Nepai-
sant kritiðko 1918 m. Laikinojo Lietuvos teismø ir jø darbo sutvarkymo ásta-
tymo paèiø rengëjø poþiûrio á kai kurias ðio teisës akto nuostatas, visas ásta-
tymas pasirodë esàs pakankamai gyvybingas ir visuomenei priimtinas, ka-
dangi në viena politinë grupë Seime nereikalavo jo perþiûrëti. Tiesa, nuo 
1924 m. buvo parengti keli Teismø santvarkos ástatymo projektai, taèiau jie 
nustatyta tvarka net nebuvo svarstomi, o oficialiai laikyto laikinu ástatymu 
laikinumas truko beveik 15 metø.  

Laikinàjá Lietuvos teismø ir jø darbo sutvarkymo ástatymà pakeitë Vals-
tybës tarybos parengtas, Respublikos prezidento priimtas ir 1933 m. liepos 
11 d. paskelbtas Teismø santvarkos ástatymas. Tai iðties didelës apimties 
(488 straipsniø) teisës aktas, reglamentavæs teismø sistemà, kompetencijà, 
posëdþiø tvarkà, teisëjø statusà, teismo tardytojø, prokurorø ir jø padëjëjø, 
advokatø teisinæ padëtá.  

Ðis ástatymas ávedë keturiø pakopø teismà. Þemutine teisminës sistemos 
pakopa tapo apylinkiø teismai. Juose galëjo dirbti ir po kelis teisëjus, o jø 
veiklos formos ir kompetencija buvo panaðios á anksèiau buvusiø taikos tei-
sëjø. Kita teismø sistemos pakopa iðliko apygardø teismai, sprendæ svarbes-
nes civilines ir baudþiamàsias bylas, iðskyrus politines, o kaip apeliacinë ins-
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tancija – apylinkiø teismuose iðnagrinëtàsias bylas. Á teismø sistemà Teismø 
santvarkos ástatymas ávedë naujà pakopà –Apeliacinius rûmus visai respubli-
kai. Jie apeliacine tvarka nagrinëjo bylas, pirmàja instancija jau nagrinëtas 
apygardø teismuose, o kaip pirmosios instancijos teismas – bylas dël nusikal-
timø valstybës saugumui, anksèiau buvusias teismingas apygardos teismams. 

Aukðèiausioji teisminës sistemos pakopa ir toliau liko Vyriausiasis tribu-
nolas. Jis neteko apeliaciniø funkcijø ir veikë iðimtinai kaip kasacinë instan-
cija byloms, iðnagrinëtoms apylinkiø, apygardø ir Klaipëdos kraðto teismuo-
se, Apeliaciniuose rûmuose bei Kariuomenës teisme. Kaip pirmosios instan-
cijos teismui jam buvo pavesta nagrinëti bylas, kuriose kaltinami vyriausybës 
nariai.  

Apygardos teismai, Apeliaciniai rûmai ir Vyriausiasis tribunolas jiems 
teismingas bylas nagrinëjo trijø teisëjø kolegijomis; kai kuriems klausimams 
spræsti buvo numatyti visuotiniai ðiø teismø nariø susirinkimai. Vyriausiojo 
tribunolo Visuotiniam nariø susirinkimui priklausë ástatymø aiðkinimo teisë, 
ginèø tarp teismø bei tarp teismø ir administracijos organø dël bylø priklau-
somybës nagrinëjimas ir kai kurie kiti klausimai. 

Apie prisiekusiuosius sprendëjus ástatymas nebeuþsiminë.  
Teisëjais, pagal ðá ástatymà, galëjo tapti tik 25 metø amþiaus ir turintys 

aukðtàjá iðsimokslinimà pilieèiai. Jais negalëjo bûti asmenys, kuriems teismo 
sprendimu atimtos teisës, kurie paskelbti neiðsigalinèiais skolininkais, numa-
tyti ir dar kai kurie kiti apribojimai. Be to, apylinkës teismo teisëjais skiriami 
asmenys turëjo bûti ne maþiau kaip dvejus metus iðtarnavæ teismo kandida-
tais, iðlaikæ nustatytus egzaminus ir po to bent vienerius metus teisme ëjæ 
sekretoriaus ar panaðias pareigas; apygardos teismø teisëjas turëjo bûti ne 
maþiau kaip trejus metus dirbæs apylinkës teisëju; Apeliaciniø rûmø ir Vy-
riausiojo tribunolo nariams reikëjo atitinkamai trejø ir ðeðeriø metø apygar-
dos teismo teisëjo staþo. Dar didesni reikalavimai buvo keliami visø teismø 
pirmininkams.  

Naujasis 1933 m. ástatymas neávedë teisëjø rinkimø. Nustatydamas, kad 
visus be iðimties teismø sistemos pakopø teisëjus skiria Prezidentas, teisin-
gumo ministro teikimu ástatymas tuo paèiu metu numatë galimybæ á skyri-
mus veikti ir patiems teismams: kandidatø á apygardos teismø bei Apeliaci-
niø rûmø teisëjus sàraðus pavesta sudarinëti atitinkamo teismo visuotiniams 
susirinkimams. Tie sàraðai turëjo bûti pristatomi ministrui, o jis turëjo teisæ 
savo nuoþiûra parinkti asmenis ið pasiûlytø kandidatø (arba ir ne ið jø) ir su 
tam tikra atestacija teikti juos prezidentui.  

Reikia pasakyti, kad metams bëgant, Lietuvos teismams pavyko tapti pa-
tikima aukðtos kvalifikacijos ir moralës institucija, pasiþymëjusia „aukðtu 
teisës ir teisingumo pajautimu, sàþiningumu ir pareigingumu. Labai ðviesus 
nepriklausomos Lietuvos poþymis buvo tas, kad visuomenëj jau buvo iðnykus 
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net mintis, jog teismà bûtø galima papirkti ar kitaip paveikti teisenos ástaty-
mø nenustatytu keliu”.  

Labai svarbu, kad 1933 m. Teismø santvarkos ástatymas pagaliau nustatë 
keletà visuotinai pripaþintø priemoniø, kuriomis paprastai stengiamasi tei-
smà apdrausti nuo politinës galios institucijø poveikio.  

Viena tokiø priemoniø – teisëjø drausminës atsakomybës sutelkimas pa-
èiø teisëjø kolegijoje. Ástatymas numatë, kad teisëjai drausmës tvarka atsako 
Teisëjø drausmës teisme, susidedanèiame ið pirmininko – Vyriausiojo tribu-
nolo pirmininko – ir keturiø teisëjø, kasmet renkamø Vyriausiojo tribunolo 
visuotiniame susirinkime ið ðio tribunolo nariø.  

Senajam teismø santvarkos ástatymui galiojant, neapsieita be priekaiðtø, 
kad Lietuvoje nepasirûpinta teisiðkai átvirtinti „teisëjø nepakeièiamumo” 
principo. 

Reglamentuodamas „teisëjø nepakeièiamumo” principà, 1933 m. Tei-
smø santvarkos ástatymas nustatë, kad teisëjas, iðtarnavæs ðiose pareigose ne 
maþiau kaip trejus metus, ið tarnybos gali bûti atleidþiamas tik pareiðkæs savo 
sutikimà. Be teisëjo sutikimo jis galëjo bûti atleidþiamas: jei be pateisinamos 
prieþasties nustatytu laiku neatvyko á paskirtàjà teisëjo vietà; jei neteko Lie-
tuvos pilietybës; jei paskelbtas neiðsimokanèiu skolininku; jei teismo spren-
dimu uþdëta globa; jei dël ligos nesugeba eiti pareigø; taip pat dël kai kuriø 
kitø konkreèiø prieþasèiø. Atleisti teisëjà galëjo Prezidentas teisingumo mi-
nistro teikimu.  

Ástatymas taip pat ribojo teisëjo perkëlimà: á þemesnæ vietà teisëjas be jo 
sutikimo galëjo bûti perkeltas iðimtinai Teisëjø drausmës teismo sprendimu; 
perkeliant teisëjà á kità tarnybos vietà, buvo reikalaujama jo sutikimo, iðsky-
rus atvejus, kai jis dar nëra iðtarnavæs teisëju trejø metø ir kai já reikia pe-
rkelti „dël teisingumo darymo naudos ar dël teisëjo vardo orumo” (186 str.).  

Lietuvoje galiojæ konstitucijos ir ástatymai teismo galià ribojo ið esmës tik 
civiline ir baudþiamàja sritimi, reglamentavo tik bendruosius teismus ir ne-
lietë teismø, skirtø valstybës institucijø ir valdininkø, privalanèiø veikti kons-
titucijos ribose, veiklai kontroliuoti. Dël jø tarpukario Lietuvos politiniuose 
sluoksniuose bei visuomenëje daugiau buvo diskutuojama, nei daroma 
þingsniø realiai juos ágyvendinti. Bene aktyviausias tokiø teismø ðalininkas 
buvo M. Römeris. Laikydamas teismà valstybine institucija, labiausiai iðlais-
vinta nuo politiniø veiksniø átakos ir kurios pagrindinë funkcija – „neteisës” 
konstatavimas ir sudraudimas4, jis nuolat pabrëþdavo, kad ði funkcija gali 
bûti sëkmingai panaudota prieð kiekvienà „neteisæ”, nesvarbu, ar ji reiðkiasi 
gyventojø, ar valstybës institucijø veikloje. Apskritai tokius teismus jis laikë 
„kertinëmis institucijomis teisinës valstybës organizacijoje”5. 
                                                           

4 Römeris M. Konstitucinës ir teismo teisës pasieniuose. Kaunas, 1931. P. 4–5.  
5 Römeris M. Teisinës valstybës organizacija // Lietuvos universitetas 1927–1928 mokslo 

metais (1927-09-15–-1928-02-16). Kaunas, 1928. P. 24, 29. 
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1940 m. sovietinë okupacija nutraukë Lietuvos teismø sistemos raidà. 
Pagal sovietinius ástatymus Lietuvoje buvo ávestas dviejø pakopø teismø si-
stemos modelis. 

1990 m. atkûrus nepriklausomybæ, imta planuoti ir rengti teisminës val-
dþios reformà. 
 
 
 
2 poskyris 
TEISMINË VALDÞIA LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCINËJE TEISËJE 
 
 
 
2.1. Ðiuolaikinë Lietuvos Respublikos teismø sistema 
2.2. Teisminës valdþios ir prokuratûros santykiø klausimas 
2.3. Teisëjai ir jø statusas 
2.4. Teismø veiklos konstituciniai principai 
 
 
2.1. Ðiuolaikinë Lietuvos Respublikos teismø sistema 
 

Teisminæ valdþià sudaro valstybëje veikianti teismø sistema. Teismø 
sistema – tai valstybës teisminës valdþios institucijø, kurias sieja bendri 
organizavimo ir veiklos principai, visuma.  

Yra kelios nuomonës dël teismø sistemà apibûdinanèiø poþymiø. 
Vieni teisininkai aiðkina, kad valstybës teismø sistemà apibûdina teismø 
hierarchiniai ryðiai. Pagal ðá kriterijø valstybëje gali veikti viena arba kele-
tas teismø sistemø. Kita vertus, yra nemaþai nuomoniø, jog tai ne vienin-
teliai ryðiai, siejantys valstybëje veikianèius teismus, pvz., juos jungia ta 
pati funkcija, veiklos principai, teisinë bazë ir kt. Ðiuo poþiûriu kai kurio-
se valstybëse veikia viena vieninga teismø sistema (pvz., Didþiojoje Bri-
tanijoje), o daugumos valstybiø teismø sistemà sudaro keletas santykinai 
savarankiðkø teismø grupiø (posistemiø). Ðiuo poþiûriu visi teismai, kurie 
nurodyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos IX skirsnyje, sudaro Lietu-
vos Respublikos teismø sistemà6.  

Ðià sistemà sudaro bendrosios kompetencijos teismai ir specializuoti 
teismai. Ðiuo metu Lietuvoje veikia specializuoti administraciniai teismai. 

                                                           
6 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, kaip teisminës valdþios dalies, teisinë pa-

dëtis yra nagrinëta VI vadovëlio skyriuje „.Konstitucijos apsauga. Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas”. Ðiame vadovëlio skyriuje nagrinëjama tik Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos IX skirsnyje átvirtinta bendra Lietuvos Respublikos teismø sistema. 
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Prireikus ástatymu gali bûti ásteigti ir kiti specializuoti teismai darbo, ðei-
mos ir kitø kategorijø byloms nagrinëti. Lietuvos Respublikoje drau-
dþiama steigti teismus su ypatingais ágaliojimais taikos metu. 

Bendrosios kompetencijos teismai. Lietuvoje ðiuo metu veikia 4 pa-
kopø (grandþiø) bendrosios kompetencijos teismai: Lietuvos Aukðèiau-
siasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apygardø ir apylinkiø tei-
smai. Jø kompetencijà nustato Teismø ástatymas ir Lietuvos Aukðèiausio-
jo Teismo statutas. 

Apylinkės teismas yra pirmoji instancija civilinëms, baudþiamosioms, 
administraciniø teisës paþeidimø byloms; byloms, susijusioms su spren-
dimø ir nuosprendþiø vykdymu; priimti sprendimams (nutarimams) dël 
ástatymø numatytø prievartos priemoniø taikymo; ástatymo nustatytais 
atvejais nagrinëti skundams dël kvotëjo, tardytojo ar prokuroro veiksmø. 
Ástatymo nustatytais atvejais apylinkës teismo teisëjai vykdo ikiteisminio 
tyrimo teisëjo funkcijas. Apylinkës teismo teisëjas negali nagrinëti tø by-
lø, kuriose vykdë ikiteisminio tyrimo teisëjo funkcijas.  

Prie apylinkës teismo veikia hipotekos skyrius. Hipotekos skyrius ásta-
tymø nustatytais atvejais ir tvarka registruoja turto ákeitimus ir turto areð-
to aktus, tvarko hipotekos ir turto areðto aktø registrà, priima sprendi-
mus dël skolos iðieðkojimo ið ákeisto turto bei paskirsto iðieðkotas sumas 
iðieðkotojams. Hipotekos skyriui vadovauja, jo darbà organizuoja ir kont-
roliuoja hipotekos teisëjas. Hipotekos teisëjas turi tokias paèias teises ir 
pareigas kaip ir kiti apylinkës teismo teisëjai. 

Prie apylinkës teismo veikia teismo antstoliø kontora. Teismo antsto-
liai vykdo teismo sprendimus ir kitus ástatymø nustatytus vykdomuosius 
dokumentus. Teismo antstolis yra valstybës pareigûnas. Jo reikalavimai 
vykdymo procese yra privalomi visiems Lietuvos Respublikos fiziniams 
asmenims ir ámonëms, ástaigoms bei organizacijoms.  

Apygardos teismas yra pirmoji instancija civilinëms ir baudþiamosioms 
byloms, ástatymo priskirtoms jo kompetencijai; apeliacinë instancija apy-
linkiø teismø sprendimams, nuosprendþiams, nutartims ir nutarimams; 
atlieka kitas su teisingumo vykdymu susijusias ir ástatymu priskirtas jo 
kompetencijai funkcijas.  

Apeliacinis teismas yra apeliacinë instancija byloms, kurias iðnagrinëjo 
apygardø teismai kaip pirmosios instancijos teismai. Jis taip pat nagrinëja 
kitas bylas, kurias Lietuvos Respublikos ástatymai priskiria jo kompeten-
cijai, bei atlieka kitas ðio teismo kompetencijai ástatymo priskirtas su tei-
singumo vykdymu susijusias funkcijas. 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelë kasacinë instancija ási-
teisëjusiems teismø sprendimams, nuosprendþiams, nutartims ir nutari-
mams. Ðioje instancijoje Baudþiamojo proceso ir Civilinio proceso ko-
deksø nustatytais atvejais bylà nagrinëja arba trijø teisëjø kolegija, arba 
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iðplëstinë septyniø teisëjø kolegija, arba Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo 
plenarinë sesija.  

Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas formuoja vienodà teismø praktikà 
taikant ástatymus. Jis skelbia kolegijø ar Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo 
plenarinës sesijos pasiûlytas ir kasacine tvarka priimtas nutartis. Á ðiose 
nutartyse esanèius ástatymø taikymo iðaiðkinimus turi atsiþvelgti teismai, 
valstybinës ir kitos institucijos, taip pat kiti subjektai taikydami tuos pa-
èius ástatymus. Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas analizuoja teismø prak-
tikà ástatymø taikymo klausimais, susipaþindamas su apygardø teismø ir 
Apeliacinio teismo darbu vietose bei kitais bûdais, konsultuoja teisëjus 
bendraisiais ástatymø taikymo klausimais. 

Lietuvos Aukðèiausiajame Teisme yra sudaromas Teisëjø senatas. Tai 
kolegiali teisëjø institucija, turinti savarankiðkà ástatymo nustatytà kom-
petencijà. Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo Teisëjø senatà sudaro Lietuvos 
Aukðèiausiojo Teismo pirmininkas, skyriø pirmininkai, taip pat po septy-
nis Civiliniø bylø skyriaus ir didesná Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo teisë-
jo darbo staþà turinèius Baudþiamøjø bylø skyriaus teisëjus. Kiti Lietuvos 
Aukðèiausiojo Teismo teisëjai gali dalyvauti senato posëdþiuose su pata-
riamojo balso teise. Senato posëdþiuose taip pat gali dalyvauti kitø tei-
smø pirmininkai, jø pavaduotojai, skyriø pirmininkai ir kiti teisëjai.  

Pagrindinë Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo senato funkcija – apro-
buoti teismø sprendimus ir nagrinëti ástatymø taikymo teismø praktikoje 
apibendrinimo rezultatus. Senato aprobuotos teismø praktikos apibend-
rinimo apþvalgos skelbiamos Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo biuletenyje. 
Senatas turi ir kitus ástatymo nustatytus ágaliojimus: svarsto Lietuvos 
Aukðèiausiojo Teismo pirmininko pasiûlytas ðio teismo skyriø pirmininkø 
kandidatûras; teikia Respublikos Prezidentui Lietuvos Aukðèiausiojo 
Teismo teisëjø garbës teismo nariø kandidatûras ir tvirtina ðio teismo 
nuostatus; nagrinëja skundus dël teisëjø egzaminø komisijos iðvadø ir 
teisëjø garbës teismø sprendimø, sprendþia kitus organizacinius Lietuvos 
Aukðèiausiojo Teismo veiklos klausimus. 

Administraciniai teismai. 1999–2000 m. Lietuvos administraciniø tei-
smø sistemà sudarë apygardø administraciniai teismai, Aukðtesnysis ad-
ministracinis teismas ir Lietuvos apeliacinio teismo Administraciniø bylø 
skyrius. Ðiø teismø kompetencijà nustatë Administraciniø bylø teisenos 
ástatymas. 

2000 m. rugsëjo 19 d. Administraciniø teismø ásteigimo ástatymo 2, 3, 
4, 5, 6 str. pakeitimo ir papildymo ástatymu ði sistema buvo reorganizuo-
ta. Vadovaujantis ðiuo ástatymu, buvo ásteigti: 

1. Administraciniai teismai: 
1.1. Vilniaus apygardos administracinis teismas; 
1.2. Kauno apygardos administracinis teismas; 
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1.3. Klaipëdos apygardos administracinis teismas; 
1.4. Panevëþio apygardos administracinis teismas; 
1.5. Ðiauliø apygardos administracinis teismas; 

2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. 
Administraciniø teismø sistemà sudaro: 1) apygardø administraciniai 

teismai ir 2) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Konkreèios 
apygardos administracinio teismo veiklos teritorija sutampa su atitinka-
mo bendrosios kompetencijos apygardos teismo veiklos teritorija. Lietu-
vos vyriausiasis administracinis teismas veikia visoje valstybëje. 

Kadangi administraciniø teismø sistema – nauja struktûra, jos sudëti-
niø daliø jurisdikcijà reikëtø plaèiau aptarti. Pagal Administraciniø bylø 
teisenos ástatymo 15 str. administraciniai teismai sprendþia bylas: 

1) dël valstybinio administravimo subjektø priimtø teisës aktø ir 
veiksmø teisëtumo, taip pat dël ðiø subjektø atsisakymo atlikti jø kompe-
tencijai priskirtus veiksmus teisëtumo ir pagrástumo ar vilkinimo atlikti 
tokius veiksmus; 

2) dël savivaldybiø administravimo subjektø priimtø aktø ir veiksmø 
teisëtumo, taip pat dël ðiø subjektø atsisakymo atlikti jø kompetencijai 
priskirtus veiksmus teisëtumo ir pagrástumo ar vilkinimo atlikti tokius 
veiksmus; 

3) dël turtinës ir neturtinës (moralinës) þalos, padarytos fiziniam as-
meniui ar organizacijai neteisëtais valstybës ar vietos savivaldos instituci-
jos, ástaigos, tarnybos bei jø tarnautojø veiksmais ar neveikimu vieðojo 
administravimo srityje, atlyginimo; 

4) dël mokesèiø, kitø privalomø mokëjimø, rinkliavø sumokëjimo, 
gràþinimo ar iðieðkojimo, finansiniø sankcijø taikymo, taip pat dël mokes-
tiniø ginèø; 

5) dël tarnybiniø ginèø, kai viena ðalis yra valstybës ar savivaldybës 
tarnautojas, turintis vieðojo administravimo ágaliojimus (áskaitant parei-
gûnus ir ástaigø vadovus); 

6) dël Vyriausiosios tarnybinës etikos komisijos sprendimø ir ðios ko-
misijos kreipimøsi dël tarnybos santykiø su valstybës tarnautojais nutrau-
kimo; 

7) dël ginèø tarp nepavaldþiø vienas kitam vieðojo administravimo 
subjektø dël kompetencijos ar ástatymø paþeidimo, iðskyrus civilinius gin-
èus, priskirtus bendrosios kompetencijos teismams; 

8) dël rinkimø ir Referendumo ástatymø paþeidimo; 
9) dël nutarimo administracinio teisës paþeidimo byloje apskundimo; 
10) dël vieðøjø ástaigø, ámoniø ir nevyriausybiniø organizacijø, turin-

èiø vieðojo administravimo ágaliojimus, priimtø sprendimø ir veiksmø 
vieðojo administravimo srityje teisëtumo, taip pat dël ðiø subjektø atsisa-
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kymo atlikti jø kompetencijai priskirtus veiksmus teisëtumo ir pagrástu-
mo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus; 

11) dël visuomeniniø organizacijø, bendrijø, politiniø partijø, politiniø 
organizacijø ar asociacijø priimtø bendro pobûdþio aktø teisëtumo; 

12) dël uþsienieèiø skundø dël atsisakymo iðduoti leidimà gyventi ar 
dirbti Lietuvoje ar tokio leidimo panaikinimo, taip pat dël skundø dël 
pabëgëlio statuso. 

Administraciniø teismø kompetencijai ástatymu gali bûti priskiriamos 
ir kitos bylos. 

Apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija administra-
cinëms byloms, nurodytoms Administraciniø bylø teisenos ástatymo 15 
str., kai pareiðkëjas ar atsakovas yra teritorinis valstybinio administravi-
mo ar savivaldybiø administravimo subjektas, iðskyrus bylas, nurodytas 
Administraciniø bylø teisenos ástatymo 15 str. 1 d. 6, 11 ir 12 p. 

Netaikant iðankstinio nagrinëjimo ne teismo tvarka procedûros, apy-
gardos administracinis teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagri-
nëja bylas dël norminiø administraciniø aktø, kuriuos priëmë teritoriniai 
ar savivaldybiø administravimo subjektai, teisëtumo; taip pat bylas: pagal 
Seimo kontrolieriø pareiðkimus remiantis Seimo kontrolieriø ástatymu, 
kai atsakovai yra teritoriniai ar savivaldybiø administravimo subjektai; 
pagal savivaldybiø tarybø pareiðkimus dël jø teisiø paþeidimo, kai atsako-
vai yra teritoriniai valstybiniai administravimo subjektai; pagal Vyriausy-
bës atstovo pareiðkimus dël vietos savivaldos institucijø ir jø pareigûnø 
aktø, prieðtaraujanèiø Konstitucijai ir ástatymams, dël ástatymø ir Vyriau-
sybës sprendimø nevykdymo, dël aktø ar veiksmø, paþeidþianèiø gyvento-
jø ir organizacijø teises, teisëtumo; dël turtinës ir moralinës þalos, pada-
rytos fiziniam asmeniui ar organizacijai teritoriniø valstybës ar vietos sa-
vivaldos institucijø, ástaigø, tarnybø bei jø tarnautojø, einanèiø tarnybines 
pareigas, neteisëtais veiksmais ar neveikimu vieðojo administravimo srity-
je, atlyginimo (Civilinio kodekso 485 str.); pagal pareiðkimus, kai kyla 
ginèai tarp nepavaldþiø vienas kitam vieðojo administravimo subjektø dël 
kompetencijos ar ástatymø paþeidimo (ðio ástatymo 15 str. 1 d. 7 p.), ið-
skyrus atvejus, kai viena ið ginèo ðaliø yra centrinë administravimo insti-
tucija, ástaiga, tarnyba; pagal skundus dël valstybës institucijø (pareigûnø) 
nutarimø administraciniø teisës paþeidimø bylose; pagal skundus dël apy-
linkës rinkimø komisijos sprendimo arba apylinkës referendumo komisi-
jos sprendimo dël rinkëjø sàraðe ar pilieèiø, turinèiø teisæ dalyvauti refe-
rendume, sàraðe padarytø klaidø; pagal praðymus uþtikrinti administraci-
niø ginèø komisijø sprendimø vykdymà.  

Jis taip pat nagrinëja tarnybinius ginèus, kai viena ginèo ðalis yra vals-
tybës ar savivaldybës tarnautojas, turintis vieðojo administravimo ágalio-
jimus, iðskyrus atvejus, kai pareiðkëjas ar atsakovas yra centrinë administ-

 



XV skyrius 784 

ravimo institucija, ástaiga, tarnyba ar jos tarnautojas ir jeigu Valstybës 
tarnybos ástatymas nenustato kitokios tokiø ginèø sprendimo tvarkos. 

Apygardos administracinis teismas, kaip pirmoji instancija, taip pat 
nagrinëja skundus (praðymus) dël savivaldybiø ir apskrièiø administraci-
niø ginèø komisijø, o ástatymø numatytais atvejais – ir dël kitø iðankstinio 
ginèø nagrinëjimo ne teismo tvarka institucijø priimtø sprendimø. 

Be ðios kompetencijos, Vilniaus apygardos administraciniam teismui 
numatyta papildoma kompetencija. Pagal Administraciniø bylø teisenos 
ástatymo 19 str. Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji 
instancija Administraciniø bylø teisenos ástatymo 15 str. nurodytoms by-
loms, kai pareiðkëjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas, 
iðskyrus bylas dël norminiø administraciniø aktø, kuriuos priëmë centri-
niai valstybinio administravimo subjektai, teisëtumo, taip pat bylas, nu-
rodytas ðio ástatymo 15 str. 1 d. 11 p. 

Netaikant iðankstinio nagrinëjimo ne teismo tvarka procedûros, Vil-
niaus apygardos administracinis teismas, kaip pirmosios instancijos tei-
smas, nagrinëja bylas pagal Seimo kontrolieriø pareiðkimus remdamasis 
Seimo kontrolieriø ástatymu, kai atsakovai yra centriniai valstybinio ad-
ministravimo subjektai; taip pat bylas pagal savivaldybiø tarybø pareiðki-
mus dël jø teisiø paþeidimo, kai atsakovai yra centriniai valstybinio admi-
nistravimo subjektai. 

Vilniaus apygardos teismas nagrinëja tarnybinius ginèus, kai viena 
ginèo ðalis yra valstybës tarnautojas, turintis vieðojo administravimo ága-
liojimus, ir kai pareiðkëjas ar atsakovas yra centrinë administravimo insti-
tucija, tarnyba ar jos tarnautojas, jeigu Valstybës tarnybos ástatymas ne-
nustato kitos tokiø ginèø sprendimo tvarkos; taip pat bylas pagal skundus 
dël Vyriausiosios tarnybinës etikos komisijos sprendimø ir ðios komisijos 
kreipimøsi dël tarnybos santykiø su valstybës tarnautojais nutraukimo ir 
kt. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas, kaip pirmoji instancija, 
taip pat nagrinëja skundus (praðymus) dël Vyriausiosios administraciniø 
ginèø komisijos, Mokestiniø ginèø komisijos, o ástatymø numatytais atve-
jais – ir dël kitø iðankstinio ginèø nagrinëjimo ne teismo tvarka institucijø 
priimtø sprendimø. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra: 
1) apeliacinë instancija byloms, kurias iðnagrinëjo administraciniai 

teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, taip pat bylas dël ad-
ministraciniø teisës paþeidimø; 

2) apeliacinë instancija administraciniø teisës paþeidimø byloms, ku-
rias iðnagrinëjo apylinkiø teismai; 

3) vienintelë ir galutinë instancija byloms dël norminiø administraci-
niø aktø, kuriuos priëmë centriniai valstybinio administravimo 
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subjektai, teisëtumo, taip pat ðio ástatymo 15 str. 1 d. 11 p. nurody-
toms byloms; 

4) galutinë instancija byloms pagal skundus dël Vyriausiosios rinkimø 
komisijos sprendimø ar neveikimo, iðskyrus tuos, kurie priskirti 
Konstitucinio Teismo kompetencijai; 

5) galutinë instancija administraciniø bylø priskyrimo tam tikriems 
teismams klausimais. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinëja praðymus dël 
proceso atnaujinimo administracinëse bylose, taip pat ir administraciniø 
teisës paþeidimø bylas, kurios uþbaigtos ásiteisëjusiu teismo sprendimu, 
nutarimu ar nutartimi. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formuoja vienodà admi-
nistraciniø teismø praktikà taikant ástatymus. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atlieka ir kitas jo kompe-
tencijai ástatymø priskirtas funkcijas. 
 
2.2. Teisminës valdþios ir prokuratûros santykiai 
 

Prie Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos teismø veikia 
santykinai savarankiðka institucija – prokuratûra. Jos struktûrà sudaro 
Generalinë prokuratûra prie Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo, apygardø 
prokuratûros prie apygardø teismø ir apylinkiø prokuratûros prie apylin-
kiø teismø.  

Prokuratûros pagrindines funkcijas apibrëþia Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 118 str. 1 d.: valstybiná kaltinimà baudþiamosiose bylose 
palaiko, baudþiamàjá persekiojimà vykdo ir kvotos organø veiklà kontro-
liuoja prokurorai. Ðios prokurorø funkcijos detalizuojamos Prokuratûros 
ástatymo 25 str.: prokuroras baudþiamojo proceso ástatymo nustatyta 
tvarka pradeda baudþiamàjá persekiojimà; tirdamas nusikaltimà, vykdo 
persekiojimo veiksmus ir, jei yra pagrindas, perduoda bylà teismui. Pro-
kurorø kompetencijà, jø teises ir pareigas apibrëþia ir kiti ðio ástatymo 
straipsniai. Prokurorai, vykdydami savo ágaliojimus, yra nepriklausomi ir 
klauso tik ástatymo. Prokuratûra nevykdo teisingumo. Jos paskirtis – pa-
dëti teismams vykdyti teisingumà. 
 
2.3. Teisëjai ir jø statusas 
 

Teisminæ valdþià ágyvendina teismas – kolegiali teisëjø institucija (ar-
ba vienas teisëjas). Bûtent teisëjams yra suteikiami ypatingi teisminës 
valdþios atstovo ágaliojimai ir teisë priimti privalomus sprendimus, vie-
naip ar kitaip lieèianèius ar keièianèius konkretaus þmogaus gyvenimà. 
Konkreèios bylos nagrinëjimas ir sprendimas reikalauja ne tik dideliø 
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asmeniniø teisëjo pastangø, bet ir moralinës bei pilietinës atsakomybës, 
profesiniø sugebëjimø ir gyvenimiðkos patirties. Neatsitiktinai teisëjams 
keliami aukðti profesiniai ir moraliniai reikalavimai. Kuo aukðtesnës ins-
tancijos teismas, tuo didesni reikalavimai teisëjui.  

Bendras konstitucinis reikalavimas – teisëjais Lietuvoje gali bûti tik 
Lietuvos Respublikos pilieèiai (Konstitucijos 112 str. 1 d.). Konkreèius 
reikalavimus asmenims, galintiems bûti teisëjais, nustato Teismø ástaty-
mas, Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo statutas ir Administraciniø teismø 
ásteigimo ástatymas.  

Ir bendrosios kompetencijos, ir administraciniø teismø teisëjais gali 
bûti skiriami ne jaunesni kaip 25 metø asmenys. Tai turi bûti nepriekaið-
tingos reputacijos asmenys. Ástatymo 22(3) str. nurodyta, kad asmuo ne-
laikomas nepriekaiðtingos reputacijos, jeigu buvo nuteistas uþ tyèiná nusi-
kaltimà, nesvarbu, ar iðnyko teistumas; buvo nuteistas uþ neatsargø nusi-
kaltimà ir nëra iðnykæs teistumas; buvo atleistas ið teisëjø garbës teismo 
sprendimu; piktnaudþiauja psichotropinëmis, narkotinëmis, toksinëmis 
medþiagomis ar alkoholiu; jo elgesys ar veikla nëra suderinama su teisëjo 
profesinës etikos taisykliø reikalavimais. Teisëjais gali bûti skiriami tik 
asmenys, atitinkantys profesinius reikalavimus: turintys aukðtàjá teisiná 
iðsilavinimà – teisës magistro arba teisininko profesiná kvalifikaciná laips-
ná (vienpakopá teisiná universitetiná iðsilavinimà) – ir iðlaikæ teisëjo egza-
minus (kai kuriais ástatymo nustatytais atvejais to nereikalaujama).  

Reikalavimai teisinio darbo staþui skiriasi priklausomai nuo to, ar as-
muo pretenduoja bûti apylinkës, apygardos ar kito teismo teisëju.  

Pvz., apylinkës teismo teisëju gali bûti skiriamas asmuo, atlikæs kandi-
dato á apylinkës teismo teisëjus praktikà apylinkës bei apygardos tei-
smuose ir iðlaikæs teisingumo ministro nustatyta tvarka teisëjo egzami-
nus. Ðios praktikos trukmë priklauso nuo teisinio darbo staþo: asmenys, 
turintys 3 metø ástatyme nurodyto teisinio darbo staþà atlieka 5 mënesiø, 
o jos neturintys – vieneriø metø kandidato á apylinkës teismo teisëjus 
praktikà. Reikalavimai atlikti kandidato á apylinkës teismo teisëjus prak-
tikà nëra taikomi teisës krypties socialiniø mokslø daktarams bei habili-
tuotiems daktarams, asmenims, turintiems 1 metø teisëjo darbo staþà ar 
3 metø darbo Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo teisëjø padëjëjø, teismo 
pirmininkø ar skyriaus pirmininko patarëjø, prokurorø, prokurorø pava-
duotojø, advokatø, notarø ar Seimo kontrolieriø darbo staþà, ar ne ma-
þesná kaip 5 metø teisinio darbo staþà pagal Vyriausybës patvirtintà pa-
reigybiø sàraðà, bei asmenims, skiriamiems hipotekos teisëjais. Iðvardyti 
asmenys skiriami apylinkës teismo teisëjais iðlaikæ teisëjo egzaminus. 
Asmenys, turintys teisëjo darbo staþà, jeigu nuo darbo teisëju praëjo ne 
daugiau kaip 5 metai, ið karto gali bûti skiriami apylinkës teismo teisëjais. 
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Apygardos teismo teisëju gali bûti skiriamas asmuo, turintis ne ma-
þesná kaip 5 metø apylinkës teisëjo darbo staþà. Prokurorai, turintys ne 
maþesná kaip 10 metø prokuroro ar tardytojo darbo staþà, advokatai, tu-
rintys ne maþesná kaip 10 metø advokato darbo staþà, gali bûti skiriami 
apygardos teismo teisëjais, jeigu jie teisingumo ministro nustatyta tvarka 
atliko 5 mënesiø praktikà teismuose ir iðlaikë teisëjø egzaminà. 

Apeliacinio teismo teisëju gali bûti skiriamas asmuo, turintis ne ma-
þesná kaip 5 metø apygardos teismo teisëjo darbo staþà. 

Apygardos ar Apeliacinio teismo teisëjo kandidatûrai iðrinkti Teisin-
gumo ministerija skelbia vieðà konkursà. Konkursas vyksta teisingumo 
ministro nustatyta tvarka. Teisës krypties socialiniø mokslø daktarai ir 
habilituoti daktarai, turintys ne maþesná kaip 10 metø bendràjá teisinio 
pedagoginio ir (ar) mokslinio darbo staþà, buvæ Lietuvos Aukðèiausiojo 
Teismo teisëjai, atleisti ið pareigø savo noru, iðrinkti á kitas pareigas arba 
sutikæ bûti perkeliami á kità darbà, apylinkiø, ið karto gali bûti skiriami 
apygardø teismø ir Apeliacinio teismo teisëjais. 

Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo teisëju gali bûti skiriamas apygardos 
teismo arba Apeliacinio teismo teisëjas, turintis ne maþesná kaip 5 metø 
apygardos teismo ar Apeliacinio teismo teisëjo darbo staþà; buvæs Lietu-
vos Aukðèiausiojo Teismo teisëjas, atleistas ið pareigø savo noru, iðrinktas 
á kitas pareigas arba sutikæs bûti perkeliamas á kità darbà; teisës krypties 
socialiniø mokslø habilituotas daktaras arba daktaras, turintis ne maþesná 
kaip 10 metø teisinio darbo staþà pagal Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bës patvirtintà pareigybiø sàraðà; Generalinës prokuratûros prie Lietuvos 
Aukðèiausiojo Teismo prokuroras, turintis ne maþesná kaip 10 metø pro-
kuroro darbo staþà.  

Konstitucinio Teismo teisëjas, pasibaigus jo ágaliojimø laikui, jam pa-
geidaujant, gali bûti ið karto paskirtas apylinkës, apygardos teismø, Ape-
liacinio ar Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo teisëju. 

Administraciniø teismø teisëjai skiriami bei atleidþiami ið pareigø 
Konstitucijos bei ástatymø nustatyta tvarka. 

Administraciniø teismø teisëjais gali bûti skiriami ne jaunesni kaip 25 
metø, nepriekaiðtingos reputacijos asmenys, turintys aukðtàjá teisiná iðsi-
lavinimà, atitinkantá Vyriausybës nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, 
ir iðlaikæ teisëjo egzaminus. 

Pretendentai á apygardø administraciniø teismø teisëjus turi turëti ne 
maþesná kaip 3 metø teisëjo, Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo teisëjo pa-
dëjëjo, teismo pirmininko ar skyriaus pirmininko patarëjo, prokuroro, 
prokuroro pavaduotojo, advokato, notaro ar Seimo kontrolieriaus darbo 
staþà, 5 metø darbo staþà valstybës tarnyboje ar ne maþesná kaip 5 metø 
teisinio darbo staþà pagal Vyriausybës patvirtintà teisiniø pareigybiø sà-
raðà, taip pat Teismø ástatymo nustatyta tvarka laimëti konkursà. 
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Pretendentai á Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisëjus tu-
ri turëti ne maþesná kaip 10 metø teisëjo darbo staþà, ið jø ne maþiau kaip 
5 metø apygardos, apygardos administracinio ar Lietuvos apeliacinio tei-
smo teisëjo darbo staþà, arba teisës krypties socialiniø mokslø daktaro ar 
habilituoto daktaro moksliná laipsná ir ne maþesná kaip 10 metø teisinio 
pedagoginio darbo staþà, arba 10 metø darbo staþà valstybës tarnyboje, 
taip pat Teismø ástatymo nustatyta tvarka laimëti konkursà. 

Administraciniø teismø teisëjais be egzaminø gali bûti skiriami Kons-
titucinio Teismo, Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio 
teismo teisëjai (taip pat buvæ iðvardytø teismø teisëjai), apygardø, apylin-
kiø teismø teisëjai, teisës krypties socialiniø mokslø daktarai bei habili-
tuoti daktarai. 

Administraciniø teismø teisëjø teisinë padëtis yra tolygi bendrosios 
kompetencijos teismø teisëjø teisinei padëèiai, t.y. jiems taikomos Tei-
smø ástatymo nuostatos, iðskyrus ðiame ástatyme numatytas iðimtis. Ad-
ministraciniø teismø teisëjams taip pat taikoma darbo uþmokesèio siste-
ma, socialinio aprûpinimo bei kitos garantijos, nustatytos bendrosios 
kompetencijos teismø teisëjams. 

Teismø ástatymas numato tam tikrus apribojimus eiti teisëjo pareigas. 
Ðio ástatymo 25 str. nustatyta, kad teisëju negali bûti asmuo, prieð tai bu-
væs teisëju, prokuroru, advokatu, notaru, policijos ar vidaus reikalø si-
stemos darbuotoju ir atleistas uþ profesinës veiklos paþeidimus. Teisëjas 
negali bûti skiriamas dirbti teisme, kuriame teisëju dirba jo sutuoktinis 
(buvæs sutuoktinis), vaikai (ávaikiai), tëvai (átëviai), broliai, seserys (ábro-
liai, áseserës), pusbroliai, pusseserës.  

Teisëjai skiriami ir atleidþiami ið pareigø Lietuvos Respublikos Kons-
titucijos ir ástatymø nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
112 str. numatyta, kad Aukðèiausiojo Teismo teisëjus, o ið jø – pirminin-
kà, skiria ir atleidþia Seimas Respublikos Prezidento teikimu. Apeliacinio 
teismo teisëjus, o ið jø – pirmininkà, skiria Respublikos Prezidentas Sei-
mo pritarimu. Apylinkiø, apygardø ir specializuotø teismø teisëjus ir pir-
mininkus skiria, jø darbo vietas keièia Respublikos Prezidentas.  

Dël teisëjø paskyrimo, paaukðtinimo, perkëlimo ar atleidimo ið parei-
gø Respublikos Prezidentui pataria speciali Teismø ástatymo numatyta 
institucija – Teisëjø taryba. Teisëjø taryba svarsto apylinkiø, apygardø ir 
apeliacinio teismo teisëjø, ðiø teismø pirmininkø kandidatûras, kurias 
parenka teisingumo ministras Teismø departamento direktoriaus teiki-
mu. Aukðèiausiojo Teismo teisëjø kandidatûras parenka Aukðèiausiojo 
Teismo pirmininkas. 

Asmuo, paskirtas teisëju, pradeda eiti pareigas tik po to, kai prisiekia 
já paskyrusiems Seimui arba Respublikos Prezidentui bûti iðtikimas Lie-
tuvos Respublikai, vykdyti teisingumà tik pagal ástatymà. 
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Panaði teismø formavimo tvarka (t.y. skiriant teisëjus ðioms parei-
goms) yra daugelyje valstybiø, taèiau tai nëra vienintelis galimas teismø 
sudarymo bûdas. Kai kuriose valstybëse teismai yra formuojami rinkimø 
bûdu, pvz., daugelyje JAV valstijø teisëjus renka pilieèiai. Teisëjai gali 
bûti skiriami neribotam laikui – iki gyvos galvos (nors daþniausiai nusta-
toma tam tikra virðutinë amþiaus riba, pvz., iki 70 metø) arba skiriami 
apibrëþtam laikui (skiriant pirmà kartà 5–10 metø, antrà kartà – iki gyvos 
galvos). Visuotinai pripaþinta, kad skiriant teisëjus neribotam laikui (iki 
gyvos galvos), uþtikrinamas jø nepriklausomumas nuo politiniø jëgø ir jø 
pasikeitimo valstybëje.  

Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 36 str. 1 ir 2 d. nustatyta, kad 
apylinkiø teismø teisëjai pirmà kartà skiriami penkeriems metams. Pasi-
baigus ðiam terminui, Teisëjø tarybai patarus, jie be egzaminø skiriami 
iki 65 metø amþiaus. Kitø Lietuvos Respublikos teismø, iðskyrus Lietuvos 
Aukðèiausiojo Teismo, teisëjai ið karto skiriami iki 65 metø amþiaus. Pa-
gal Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo statuto 17 str. 6 d. Lietuvos Aukðèiau-
siojo Teismo teisëjai skiriami iki 70 metø amþiaus. Apylinkiø teismø pir-
mininkai skiriami penkeriems, apygardø teismø pirmininkai ir skyriø 
pirmininkai – septyneriems, Apeliacinio teismo pirmininkas ir skyriø 
pirmininkai – aðtuoneriems, o Aukðèiausiojo Teismo pirmininkas ir sky-
riø pirmininkai – devyneriems metams. 

Prisiekæs já paskyrusiems Seimui arba Respublikos Prezidentui, teisë-
jas ágyja visus teisminës valdþios vykdytojo ágaliojimus. Teisminës val-
dþios iðskirtinë funkcija lemia ypatingà ðià valdþià ágyvendinanèiø parei-
gûnø teisinæ padëtá ir jø veiklos principus. Visø teisëjø statusas yra vie-
nodas. Skiriasi tik jø ágaliojimai priklausomai nuo teismo kompetencijos. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje átvirtintos trys pagrindinës nuo-
statos, apibûdinanèios teisëjø statusà. Tai teisëjø nepriklausomumas, ne-
keièiamumas ir nelieèiamumas. 

Teisëjo nepriklausomumas – ypatingas jo teisinio statuso elementas. 
Teisëjo ir teismø nepriklausomumas – viena ið svarbiausiø teisminës val-
dþios demokratinëje valstybëje funkcionavimo sàlygø. Konstitucijos 109 
str. 1 ir 2 d. nustatyta, kad teisëjas ir teismai, vykdydami teisingumà, yra 
nepriklausomi, kad teisëjai, nagrinëdami bylas, klauso tik ástatymo. Ði 
konstitucinë norma sukonkretinta Teismø ástatymo 46 str. ir Lietuvos 
Aukðèiausiojo Teismo statuto 21 str. Juose nurodoma, kad priimdamas 
sprendimà, teismas vadovaujasi tais ástatymais, kurie neprieðtarauja Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijai, ástatymams neprieðtaraujanèiais Vyriau-
sybës nutarimais, ástatymams ir Vyriausybës nutarimams neprieðtarau-
janèiais kitais norminiais aktais.  

Su Konstitucijos 109 str. 1 ir 2 d. siejasi ir minëta 31 str. 2 d., átvirti-
nanti kaltinamo padarius nusikaltimà asmens teisæ, kad jo bylà vieðai ir 
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teisingai iðnagrinëtø nepriklausomas ir neðaliðkas teismas. Ði norma ápa-
reigoja teisëjà priimti ne tik teisëtà, bet ir pagrástà árodymais teismo 
sprendimà. Procesiniai ástatymai numato, kad teismas ávertina árodymus 
pagal vidiná savo ásitikinimà, pagrástà visapusiu, pilnutiniu ir objektyviu 
visø bylos aplinkybiø iðnagrinëjimu, vadovaudamasis ástatymu ir teisine 
sàmone.  

Konstitucinis Teismas 1995 m. gruodþio 6 d. nutarime paþymëjo, kad 
„teisëjo ir teismo nepriklausomumo apskritai negalima vertinti pagal ko-
ká nors vienà, kad ir labai reikðmingà, poþymá. Kita vertus, negalima ne-
pripaþinti, kad paþeidus bet kurià ið teisëjo ir teismo nepriklausomumo 
garantijø gali bûti pakenkta ir teisingumo ágyvendinimui, þmoniø teisiø ir 
laisviø uþtikrinimui”. Ðiame Konstitucinio Teismo nutarime paþymëta, 
kad „teisëjø ir teismo nepriklausomumo vykdant teisingumà garantijø 
turiná pirmiausia lemia jø nepriklausomumas: a) nuo byloje dalyvaujan-
èiø ðaliø bet kokio kiðimosi, b) nuo valstybës valdþios, valdymo, taip pat 
visuomenës institucijø, korporaciniø, neteisëtø asmeniniø ar kitokiø inte-
resø átakos”. 

Valstybës valdþios ir valdymo institucijø, Seimo nariø ir kitø pareigû-
nø, politiniø partijø ir visuomeniniø organizacijø ar pilieèiø kiðimasis á 
teisëjo ar teismo veiklà draudþiamas ir uþtraukia ástatymo numatytà atsa-
komybæ (Konstitucijos 114 str. 1 d.). Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo sta-
tuto 21 str. 3 d. konkreèiai nurodyta ir teisinës atsakomybës rûðis – bau-
dþiamoji atsakomybë. Konstitucijos 114 str. átvirtintà normà sukonkretina 
Baudþiamojo kodekso 298 str., numatantis atsakomybæ uþ mëginimà bet 
kokia forma paveikti teisëjà norint sukliudyti teisingai iðnagrinëti bylà 
teisme: pvz., pagal teismø ástatymus kiðimusi á teisëjo arba teismo veiklà 
laikomi mitingai, piketai bei kitokie grupiø ar pavieniø asmenø veiksmai 
arèiau negu 75 metrai iki Teismo pastato ir Teisme, jeigu jais siekiama 
paveikti teisëjà arba teismà.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje átvirtintos dvi pagrindinës teisëjo 
nepriklausomumo garantijos: teisëjø nekeièiamumas ir teisëjø nelieèia-
mumas. 

Teisëjø nekeièiamumas arba teisëjø ágaliojimø trukmës nelieèiamu-
mas yra tai, kad teisëjas negali bûti skiriamas á kitas pareigas ar kità tei-
smà be jo paties sutikimo, o jo ágaliojimai gali bûti nutraukti tik Konsti-
tucijos ir ástatymo nustatytais pagrindais ir tvarka.  

Lietuvos Respublikos Konstitucija garantuoja teisëjui, kuris sàþiningai 
atlieka savo pareigas ir laikosi duotos teisëjo priesaikos, kad jis nebus 
atleistas ar paðalintas ið pareigø kitais negu Konstitucijos 115 ir 116 str. 
nustatytais pagrindais. Konstitucijos 115 str. nustatyta, kad teisëjai atlei-
dþiami ið pareigø ástatymo nustatyta tvarka ðiais atvejais: savo noru; pasi-
baigus ágaliojimø laikui arba sulaukæ ástatyme nustatyto pensinio am-
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þiaus; dël sveikatos bûklës; iðrinkus á kitas pareigas arba jø sutikimu pe-
rkëlus á kità darbà; kai savo poelgiu paþemino teisëjo vardà; kai ásiteisëja 
juos apkaltinæ teismø nuosprendþiai. Pastarieji du reikalavimai árodo, 
kad Konstitucijos leidëjas kelia teisëjams labai aukðtus profesinius ir mo-
ralinius reikalavimus. 

Konstitucijos 116 str. nustatyta, kad Aukðèiausiojo Teismo pirmininkà 
ir teisëjus, taip pat Apeliacinio teismo pirmininkà ir teisëjus uþ ðiurkðtø 
Konstitucijos paþeidimà arba priesaikos sulauþymà, taip pat paaiðkëjus, 
jog padarytas nusikaltimas, Seimas gali paðalinti ið pareigø apkaltos pro-
ceso tvarka. 

Antroji teisëjø nepriklausomumo garantija uþtikrina teisëjo asmens 
nelieèiamybæ. Konstitucijos 114 str. 2 d. nustatyta, kad teisëjas negali bûti 
patrauktas baudþiamojon atsakomybën, suimtas, negali bûti kitaip suvar-
þyta jo laisvë be Seimo, o tarp Seimo sesijø – be Respublikos Prezidento 
sutikimo. Baudþiamàjà bylà teisëjui gali iðkelti tik generalinis prokuroras. 

Teismø ástatymai taip pat nustato, kad teisëjas negali bûti patrauktas 
administracinën atsakomybën. Teisëjui padarius administraciná teisës 
paþeidimà, medþiaga perduodama teisingumo ministrui arba Aukðèiau-
siojo Teismo pirmininkui drausminei bylai iðkelti.  

Teisëjo nelieèiamumo garantija – tai taip pat ir jo asmens garbës ir 
orumo apsauga. Ástatymai numato atsakomybæ uþ vieðà teisëjo ar teismo 
áþeidimà, ðmeiþimà ar jo autoriteto þeminimà. 

Konstitucijoje neátvirtinta, taèiau beveik visuotinai pripaþástama dar 
viena teisëjø nepriklausomumo garantija – jø materialinis nepriklauso-
mumas. Ði garantija pasireiðkia pirmiausia tuo, kad teisëjui, kol jis eina 
ðias pareigas, negali bûti sumaþintas atlyginimas. Ðis principas buvo su-
formuluotas ir átvirtintas JAV Konstitucijoje XVIII a. pabaigoje. Vëliau 
ði taisyklë paplito ir kitose valstybëse. Mëginimai maþinti teisëjo atlygi-
nimà ar kitas socialines garantijas arba teismø finansavimo ribojimas lai-
koma kësinimusi á teisëjø ir teismø nepriklausomumà. Daugelyje ðaliø 
teisëjø atlyginimai, palyginti su valdininkø atlyginimais, yra gerokai di-
desni.  

Konstitucijos kûrëjas, siekdamas uþtikrinti teisëjø nepriklausomumà 
ir neðaliðkumà, numato ir tam tikrus apribojimus. Vienas ið tokiø apribo-
jimø – teisëjø depolitizavimo principas, átvirtintas Konstitucijos 113 str. 2 
d. Ðis principas reiðkia, kad teisëjas negali dalyvauti politiniø partijø ir 
kitø politiniø organizacijø veikloje. Ðio straipsnio 1 d. átvirtintas ir kitas 
teisëjø apribojimas: teisëjas negali uþimti jokiø kitø renkamø ar skiriamø 
pareigø, dirbti verslo, komercijos ar kitokiose privaèiose ástaigose ar 
ámonëse. Jis taip pat negali gauti jokio kito atlyginimo, iðskyrus teisëjo 
atlyginimà bei uþmokestá uþ pedagoginæ ar kûrybinæ veiklà. Ðie Konstitu-
cijoje átvirtinti apribojimai nereiðkia, kad teisëjams apskritai apribojama 
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asociacijø laisvë. Konstitucija ir teismø ástatymai nedraudþia teisëjams 
burtis á teisëjø asociacijas ar kitas organizacijas, atstovaujanèias jø intere-
sams.  
 
 
2.4. Teismø veiklos konstituciniai principai 
 

Teisminæ valdþià ágyvendina teisëjas asmeniðkai arba teisëjø kolegija, 
laikydamiesi nustatytos procesinës tvarkos. 

Pagrindinius teismø veiklos principus apibrëþia Lietuvos Respublikos 
Konstitucija. Dauguma ið jø yra bendro pobûdþio. Procesinius teismø 
veiklos principus átvirtina procesiniai civiliniai, baudþiamieji ir administ-
raciniai ástatymai. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje átvirtinti ðie bendrieji teismø 
veiklos principai:  

Teisingumà vykdo tik teismas. Teismas priima sprendimus ir nuo-
sprendþius Lietuvos Respublikos vardu. Ðiø funkcijø negali atlikti jokios 
kitos valstybës valdþios institucijos ir pareigûnai.  

Teisëjø nepriklausomumas ir jø veiklos teisëtumas. Ðio principo es-
më – teisëjas ir teismai, vykdydami teisingumà, yra nepriklausomi ir klau-
so tik ástatymo. Teisëjø nepriklausomumas – tai ne tik pagrindinis teisëjø 
statuso elementas, kurá jau aptarëme, bet ir svarbiausia procesinë teismo 
garantija, bûtina teisingumo ágyvendinimo sàlyga. Taip pat tai ir viena ið 
svarbiausiø þmogaus teisiø ir laisviø apsaugos garantijø. Tik nepriklau-
somas ir neðaliðkas teismas gali objektyviai ávertinti nagrinëjamos bau-
dþiamosios, civilinës ar administracinës bylos aplinkybes ir priimti teisin-
gà sprendimà. Teisëjø ir teismø nepriklausomumo principas – vienas ið 
esminiø teisinës valstybës bruoþø. Jo laikomasi visose demokratinëse 
valstybëse.  

Konstitucijos virðenybës principas. Lietuvos Respublikos Konstituci-
jos 110 str. grieþtai draudþia teisëjui taikyti ástatymà, kuris prieðtarauja 
Konstitucijai. Tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad ástatymas ar ki-
tas teisinis aktas, kuris turëtø bûti taikomas konkreèioje byloje, prieðta-
rauja Konstitucijai, teisëjas sustabdo ðios bylos nagrinëjimà ir kreipiasi á 
Konstituciná Teismà praðydamas spræsti, ar ðis ástatymas ar kitas teisinis 
aktas atitinka Konstitucijà. 

Teisë á teisminæ gynybà (teisminës gynybos prieinamumas). Konstitu-
cijos 30 str. 1 d. skelbia, kad asmuo, kurio konstitucinës teisës ar laisvës 
paþeidþiamos, turi teisæ kreiptis á teismà. Vadinasi, kiekvienas Lietuvos 
teritorijoje esantis asmuo turi teisæ á teisminæ gynybà nuo kësinimosi á jo 
gyvybæ ir sveikatà, asmeninæ laisvæ, nuosavybæ, garbæ ir orumà, kitas Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos ir ástatymø jam garantuotas teises ir lais-
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ves, taip pat á teisminæ gynybà nuo valstybës valdþios ir valdymo instituci-
jø bei pareigûnø neteisëtø veiksmø ar neveikimo. Ðià konstitucinæ teisæ 
asmuo gali ágyvendinti tiesiogiai, remdamasis Konstitucija (Konstitucijos 
6 str. 2 d.). Kita vertus, realiai ðiandien Lietuvoje ðia teise pasinaudoti 
gali ryþtis ne kiekvienas – teismo procesas reikalauja nemaþø iðlaidø. 

Lygybë ástatymui ir teismui. Ástatymui, teismui ir kitoms valstybës ins-
titucijoms ar pareigûnams visi asmenys lygûs (Konstitucijos 28 str. 1 d.). 
Þmogaus teisiø negalima varþyti ir teikti privilegijø dël jo lyties, rasës, 
tautybës, kalbos, kilmës, socialinës padëties, tikëjimø ar paþiûrø. Ðis 
principas teisminiame procese pasireiðkia rungimosi principu. Teismi-
niame procese ðaliø procesinës teisës yra lygios, kiekviena ðalis turi lygias 
galimybes árodyti aplinkybes, kuriomis remiasi.  

Valstybinës proceso kalbos principas átvirtintas Konstitucijos 117 str. 
2 ir 3 d. Teismo procesas vyksta, sprendimai priimami ir skelbiami lietu-
viø kalba. Asmenims, nemokantiems lietuviø kalbos, garantuojama teisë 
dalyvauti tardymo ir teisminiuose veiksmuose per vertëjà. 

Teismo proceso vieðumo principas. Ðis principas átvirtintas Konstitu-
cijos 31 str. 2 d. ir 117 str. 1 d. Visuose teismuose bylos nagrinëjamos vie-
ðai. Teismo posëdis gali bûti uþdaras tik þmogaus asmeninio ar ðeimyni-
nio gyvenimo slaptumui apsaugoti, taip pat jeigu vieðai nagrinëjama byla 
gali atskleisti valstybinæ, profesinæ ar komercinæ paslaptá. 

Galimybë apskøsti ir perþiûrëti teismo sprendimà. Ðis principas ne-
tiesiogiai átvirtintas Konstitucijos 111 str. 1 d. Nustatoma 4 pakopø ben-
drosios kompetencijos teismø sistema, leidþianti pasinaudoti galimybe 
apskøsti teismo sprendimà aukðtesnës instancijos teismui. Asmuo, nepa-
tenkintas pirmosios instancijos teismo sprendimu, turi teisæ apeliacine ar 
kasacine tvarka já apskøsti.  

Valstybës atsakomybë uþ teismo klaidas. Konstitucijos 30 str. 2 d. 
átvirtinta, kad asmeniui padaryta materialinë ir moralinë þala turi bûti 
atlyginta ástatymo nustatyta tvarka. Atsakomybës uþ þalà, padarytà kvo-
tos, tardymo, prokuratûros ir teismo neteisëtais veiksmais, bendruosius 
pagrindus nustato civiliniai ástatymai. Civiliniame kodekse nustatyta, kad 
turtinæ ir moralinæ þalà fiziniam asmeniui, padarytà dël neteisëto nutei-
simo, dël neteisëto patraukimo baudþiamojon atsakomybën, dël neteisë-
to suëmimo taikant kardomàjà priemonæ, dël neteisëtos administracinës 
nuobaudos – suëmimo arba pataisos darbø – paskyrimo, valstybë atlygina 
visa apimtimi, nepriklausomai nuo kvotos, parengtinio tardymo, prokura-
tûros organø pareigûnø ir teismo kaltës ástatymo nustatyta tvarka. Ðià 
tvarkà nustato specialus Þalos, padarytos neteisëtais kvotos, tardymo, 
prokuratûros ir teismo veiksmais, atlyginimo ástatymas. 

Konstitucijos kûrëjas, suteikdamas teismams teisæ taikyti paèias grieþ-
èiausias valstybës prievartos priemones (skirti kriminalines bausmes as-
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menims, padariusiems nusikaltimus), apibrëþia ir tam tikrus baudþiamojo 
proceso principus – teisingumo garantijas. Tai nekaltumo prezumpcija: 
asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neárodytas ástatymo nustatyta 
tvarka ir pripaþintas ásiteisëjusiu teismo nuosprendþiu; teisë á gynybà: 
asmeniui, kuris átariamas padaræs nusikaltimà, ir kaltinamajam nuo jø 
sulaikymo arba pirmosios apklausos momento garantuojama teisë á gyny-
bà, taip pat teisë turëti advokatà; draudimas versti duoti parodymus prieð 
save, savo ðeimos narius ar artimus giminaièius; draudimas bausti uþ tà 
patá nusikaltimà antrà kartà. 
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1 poskyris.  Vietos savivalda 
2 poskyris.  Vietos valdymo organizavimas 
 

1. Šiame skyriuje apžvelgsime valstybėje organizuojamą vietos savivaldą 
ir valdymą.  

2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 str. nustatyta, kad savivaldos 
teisė garantuojama įstatymo numatytiems valstybės teritorijos administraci-
niams vienetams. Vietos savivalda suprantama kaip valstybės teritorijos ad-
ministracinio vieneto – savivaldybės – teisė laisvai ir savarankiškai tvarkytis 
pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus per gyventojų tiesiogiai 
išrinktų atstovų savivaldybės tarybą bei jos sudarytas vykdomąsias instituci-
jas. 

3. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 123 str. numatyta, kad aukštes-
niuosiuose administraciniuose vienetuose įstatymo nustatyta tvarka valdymą 
organizuoja Vyriausybė. Apskrities valdymas – sudedamoji valstybės valdy-
mo dalis. Apskrities valdymo organizavimą reguliuoja įstatymai. 

4. Norint suprasti vietos savivaldos ir vietos valdymo ypatumus Lietuvoje, 
teks nagrinėti savivaldos ir vietos valdymo teisinį pagrindą, savivaldos ir vie-
tos valdymo organizavimą, savivaldybės institucijų rūšis bei jų įgaliojimų 
ribas, savivaldybės institucijų tarpusavio santykius, jų santykius su valstybės 
institucijomis, taip pat savivaldybių administracinę priežiūrą ir laikinojo 
tiesioginio valdymo įvedimo pagrindus bei tvarką, savivaldos istorinę raidą 
Lietuvoje. 

 
 
 

 



XVI skyrius 796 

1 poskyris 
VIETOS SAVIVALDA 

 
 
 

1.1. Vietos savivaldos ir valdymo samprata bei teisinis pagrindas,  
       savivaldos sistema 
1.2. Vietos savivaldos raida Lietuvoje 
1.3. Vietos savivaldybës institucijos: 

1.3.1. Taryba 
1.3.2. Valdyba 
1.3.3. Meras 
1.3.4. Savivaldybës kontrolës institucija 
1.3.5. Savivaldybës vieðojo administravimo ástaigos 

1.4. Savivaldybiø funkcijos 
1.5. Savivaldybiø ekonominës veiklos pagrindas 
1.6. Savivaldybiø atstovavimas ir santykiai su valstybës institucijomis 
1.7. Lietuvos Respublikos savivaldybiø administracinë prieþiûra 
1.8. Laikinas tiesioginis savivaldybiø valdymas 

 
 
 

1.1. Vietos savivaldos ir valdymo samprata bei teisinis pagrindas,  
       savivaldos sistema 

 
Konstitucijos 10 str. skelbia, kad Lietuvos valstybës teritorija yra vien-

tisa ir nedalijama á jokius valstybinius darinius. Tai parodo valstybës san-
daros formà. Lietuva yra unitarinë valstybë ir atskiros teritorijos dalys 
neturi valstybiniø dariniø elementø.  

Demokratinës valstybës valdymas negali bûti sutelkiamas vienos ar 
keliø aukðèiausiøjø institucijø galios ribose ir vykdomas vien centralizuo-
tai. Esant decentralizacijai, centrinës valdþios funkcijos perduodamos 
savivaldybëms. Joms vadovauja iðrinkti vadovai; jos disponuoja patvirtin-
tu biudþetu. Atskiros valstybës teritorijos dalys turi ekonominiø, sociali-
niø ir kultûriniø ypatumø, todël vieðøjø reikalø tvarkymas negali bûti 
nutolæs nuo gyventojø bendruomenës. Vietinës bendruomenës intere-
sams atstovauja vietos savivaldybës institucijos, kurios nëra pavaldþios 
valstybës institucijoms. Tais atvejais, kai su savivaldybës interesais susiju-
sius reikalus svarsto valstybës institucijos, jos apie tai turi praneðti savi-
valdybei. Valstybës valdþios ir vietos savivaldos institucijø atskyrimas në-
ra valstybës atsisakymas remti savivaldà.  

Savivaldos institucijø organizavimas ir jø veikla yra bet kurios demok-
ratinës santvarkos pagrindas. Savivaldos teisinis pagrindas yra valstybës 
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ástatymai, savivaldybiø veiklos reglamentai ir kiti teisës aktai. Vietos savi-
valdos santykiø pagrindinius principus reguliuoja ir Europos vietos savi-
valdos chartija. Pilieèiø teisë dalyvauti tvarkant vieðuosius reikalus pripa-
þástama kaip vienas ið demokratijos principø. Todël Europos vietos savi-
valdos chartija numato, jog vietos savivaldos principà turi pripaþinti ðalies 
vidaus ástatymai, o kur bûtina, – ir konstitucija (2 str.). Europos vietos 
savivaldos chartija yra Europos Tarybos dokumentas, sudarytas Strasbûre 
1985 m. spalio 15 d. anglø ir prancûzø kalbomis. Lietuvos Respublikos 
Seimas jà ratifikavo 1999 m. geguþës 25 d. 

Vietos savivalda ástatymais laiduojama savivaldybëms – valstybës teri-
torijos administraciniams vienetams. Vietos savivalda suprantama kaip 
valstybës teritorijos administracinio vieneto – savivaldybës – teisë laisvai 
ir savarankiðkai tvarkytis pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijà ir ásta-
tymus per gyventojø tiesiogiai iðrinktø atstovø savivaldybës tarybà bei jos 
sudarytas vykdomàsias institucijas (Lietuvos Respublikos vietos savival-
dos ástatymo 3 str. 2 d.). 

Vietos savivalda – tai vietos valdþios organø teisë ir gebëjimas tvarkyti 
ir valdyti ástatymø nustatytose ribose pagrindinæ vieðøjø reikalø dalá, uþ 
tai prisiimant visà atsakomybæ ir vadovaujantis vietos gyventojø interesais 
(Europos vietos savivaldos chartijos 3 str. 1 d.). 

Reglamentuojant vietos savivaldybiø ir valstybës institucijø santykius, 
yra nustatomas ðiø santykiø mechanizmas. Konstitucinës teisës doktrino-
je santykiai tarp centrinës valdþios ir vietos valdymo organizavimo aiðki-
nami per vietos savivaldos sistemas.  

Vietos savivalda Europoje ir Lietuvoje pradëjo kurtis dar viduram-
þiais. XIX a. pasaulyje susikûrë ir iki ðiol veikia trys pagrindinës vietos 
savivaldos sistemos: 

– anglosaksø, kurioje visiðkai nëra jokiø centrinës valdþios institucijø 
atstovø vietose, municipalitetai savarankiðkai vykdo valdþià savo 
ágaliojimø ribose (paþeidus ágaliojimø ribas, vyriausybë gali ásikiðti); 

– prancûzø, leidþianti centrinës valdþios ásikiðimà per specialiai ski-
riamus atstovus ar kitomis formomis; 

– vokieèiø, pagal kurià vietos savivaldos institucijos veikia valstybës 
ágaliojimu, o bendruomenë savarankiðkai ir savo atsakomybe spren-
dþia uþdavinius savo lygmenyje pagal ástatymø reikalavimus1. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 120 str. numato, kad valstybë re-
mia savivaldybes. Savivaldybës pagal Konstitucijos bei ástatymø apibrëþtà 
kompetencijà veikia laisvai ir savarankiðkai. Konstitucinis vietos savival-
dos organø savarankiðkumo principas reiðkia, kad savo kompetencijos 

                                            
1 Baglaj M. V. Konstitucionnoje pravo Rosijskoj Federaciji. Uèebnik dlia vuzov. Moskva, 

1999. S. 724. 
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ribose jie laisvi reikðti iniciatyvà ir priiminëti sprendimus. Jø priimtas 
teisëtas sprendimas neturi bûti suderinamas ar vëliau patvirtinamas vals-
tybës organø ir negali bûti pakeistas administracine tvarka. Taèiau savi-
valdos institucijos veikia teritorijoje, kuri tuo paèiu metu yra valstybës 
teritorija, todël vienas ið savivaldos principø yra valstybës ir savivaldybës 
interesø derinimas. 

Konstitucijoje vietos savivalda átvirtinama kaip savaveiksmiðkais pa-
grindais veikianti vietos vieðojo administravimo sistema, kuri tiesiogiai 
nëra pavaldi valstybës valdþios institucijoms. Konstituciniø normø analizë 
leidþia iðskirti ðiuos konstitucinius vietos savivaldos principus: atstovau-
jamosios demokratijos, vykdomøjø institucijø atskaitingumo atstovybei, 
savivaldybiø veiklos laisvës ir savarankiðkumo pagal ástatymo apibrëþtas 
ribas, savivaldybës ir valstybës interesø derinimo (Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimas „Dël Lietuvos 
Respublikos apskrities valdymo ástatymo pakeitimo ir papildymo bei Vy-
riausybës atstovo ástatymo pripaþinimo netekusiu galios ástatymo ir Lie-
tuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodþio 12 d. nutarimo „Dël Lietuvos 
Respublikos Valstybës valdymo tarnybos „A” lygio valdininkø pareigybiø 
sàraðo papildymo” atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai”). 

Pagal Europos vietos savivaldos chartijà savivaldos teisæ turi tarybos 
ar susirinkimai, sudaryti slaptu balsavimu, tiesioginiø, lygiø ir visuotiniø 
rinkimø bûdu laisvai iðrinkti nariai, kurie gali turëti joms pavaldþius vyk-
domuosius organus. Ði nuostata neturi daryti átakos galimybei pilieèiams 
rinktis á susirinkimus, rengti referendumus ar naudoti bet kurià kità tie-
sioginæ pilieèiø dalyvavimo formà, kur tai leidþia Statutas. Pvz., anglosak-
sø teisinës sistemos ðalyse savivaldos (municipalinës) teisës vienas ið po-
þymiø apibûdinamas, kad tai yra teisë, veikianti valstybës viduje, prieðin-
gai tarptautinei teisei2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 str. skel-
bia, jog savivaldos teisë laiduojama ástatymo numatytiems valstybës teri-
torijos administraciniams vienetams. Ji ágyvendinama per savivaldybiø 
tarybas. 1996 m. gruodþio 12 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos pakeitimas, ir dabar savivaldybiø tarybø narius renka tre-
jiems metams administracinio vieneto gyventojai – Lietuvos Respublikos 
pilieèiai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimø teise, slaptu 
balsavimu.  

Be pilieèiø dalyvavimo rinkimuose, yra kitos tiesioginës demokratijos 
formos vietos savivaldybëje: 

– sueigos,  
– apklausos, 
– peticijos, 

                                            
2 Dictionary of Law. Peter Collin Publishing. London, 1996. P. 157. 
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– gyventojø tiesioginis dalyvavimas rengiant sprendimø projektus. 
Gyventojø bendruomenæ savivaldybëje atstovauja gyvenamosios vie-

tovës bendruomenës atstovas, kuris rûpinasi bendruomenës interesais ir 
atstovauja bendruomenei seniûnijoje, prireikus – ir savivaldybës instituci-
jose bei savivaldybës teritorijoje veikianèiose valstybës ástaigose. Taip pat 
jis supaþindina seniûnijos, kuriai priskirta bendruomenës teritorija, se-
niûnà apie vieðus bendruomenës reikalus. Jeigu reikalai susijæ su seniûno 
veikla, gyvenamosios vietovës bendruomenës atstovas gali apie juos pra-
neðti merui. Gyvenamosios vietovës bendruomenës atstovas pareigas 
atlieka visuomeniniais pagrindais (Vietos savivaldos ástatymo 32 str.). 

Vietos savivalda yra sudedamoji demokratijos procesø dalis ir viena ið 
tautos valios iðraiðkos formø. Vietos savivalda konkretizuoja ir prapleèia 
pilieèiø teises bei pareigas.  

Svarbiausia vietos savivaldos garantija – ástatymø numatytas draudi-
mas apriboti vietos savivaldos teises. Gyventojø sprendimai, priimti tie-
sioginës demokratijos bûdu, negali bûti panaikinti. Savivaldos institucijø 
sprendimai kompetencijos ribose yra privalomi visiems subjektams, ku-
riems jie adresuoti. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos X skirsnis „Vietos savivalda ir 
valdymas” reglamentuoja vietos savivaldà ir valdymà Lietuvoje. Savival-
dos institucijø organizavimo ir veiklos tvarkà nustato ástatymas. Dabar 
galiojantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymas priimtas 
2000 m. spalio 12 d. Vietos savivaldà ir valdymà bei vietos savivaldos ir 
valstybës institucijø santykius reguliuoja daugelis teisës aktø. Jø nuostatas 
apþvelgsime vëliau. 

Savivalda suponuoja tam tikrà veiklos laisvæ ir savarankiðkumà, ne-
priklausomumà nuo valstybës valdþios institucijø. Taèiau ði laisvë nëra 
beribë, o savarankiðkumas nëra galimybë ignoruoti valstybës interesus. 
Todël ypaè svarbus yra savivaldybiø ir valstybës interesø derinimo princi-
pas. Vienu atveju tai reiðkiasi valstybei ávairiais bûdais ir formomis re-
miant savivaldybes, kitu – koordinuojant bendrus veiksmus, kai siekiama 
svarbiø socialiniø tikslø, treèiu – valstybei ástatymo apibrëþtomis formo-
mis priþiûrint savivaldybiø veiklà (Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos ap-
skrities valdymo ástatymo pakeitimo ir papildymo bei Vyriausybës atstovo 
ástatymo pripaþinimo netekusiu galios ástatymo ir Lietuvos Respublikos 
Seimo 1996 m. gruodþio 12 d. nutarimo „Dël Lietuvos Respublikos Vals-
tybës valdymo tarnybos „A” lygio valdininkø pareigybiø sàraðo papildy-
mo” atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai”). 
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1.2. Vietos savivaldos raida Lietuvoje 

 
Lietuvoje vietos savivaldos iðtakø randama jau viduramþiais: tai Mag-

deburgo teisës ir kitø savivaldos teisiø suteikimas miestams bei seimeliø 
veikla. Á Lietuvà savivaldos teisë atëjo ið vokieèiø þemiø.  

Magdeburgo savivaldos teisë vakarø Europoje susiklostë XII–XIII a. 
ir átvirtino miestø kovoje su feodalais ágytà teisæ turëti miesto valdþià 
(magistratà), atskirà teismà ið miestieèiø rinktø prisiekusiøjø posëdinin-
kø, vadinamø suolininkø. Magdeburgo teisë taip pat leido miestams pa-
tiems tvarkyti prekybà ir amatus. Jos pagrindas – arkivyskupo Vichmano 
antroje XII a. pusëje Magdeburgo miestieèiams suteiktos privilegijos ir 
pirmoje XIII a. pusëje sudarytas vokieèiø paprotinës teisës rinkinys „Sak-
sø veidrodis”3. 

Priklausomai nuo vietos sàlygø ir paproèiø, savivaldos teisë kartais 
bûdavo keièiama ir ágaudavo naujus pavadinimus: pvz., Kulmo (Chelm-
no) miestui 1233 m. buvo suteikta Magdeburgo teisë, o vëliau, á savival-
dybinæ privilegijà ávedus nemaþai pakeitimø, ji buvo vadinama Kulmo 
teise. Ji reguliavo miesto þemës nuosavybæ, valstieèiø (vadinamøjø kul-
miðkiø) atleidimà nuo dalies prievoliø feodalams, ávedë vienà matø ir 
pinigø sistemà. Vëliau ði teisë buvo teikiama ne tik miestams, bet ir vals-
tieèiø gyvenvietëms. 

Liubeko teisë susiklostë XII–XIII a. Tai privilegijos vokieèiø pirk-
liams ir amatininkams, suteikusios palankø iðimtiná statusà. Nuo kitø 
miestø teisës Liubeko teisë skyrësi normomis, reguliuojanèiomis ðeimos 
ir turto reikalus4. 

Lietuvoje Magdeburgo teises pirmieji gavo Vilniaus gyventojai (1387 
m.), vëliau, XV a. ir XVI a., ji buvo suteikta ir kitiems miestams – Kau-
nui, Trakams, Merkinei, Veliuonai ir kt. Kulmo teisë suteikta Medinin-
kams – 1491 m., Nidai – 1610 m., Juodkrantei – 1697 m. 

Seimeliai egzistavo nuo 1566 iki 1863 m. Tai buvo Lietuvos Didþiosios 
Kunigaikðtystës apskrities valdþios institucija. Seimeliai buvo renkami 
bajorø iniciatyva arba Lietuvos III Statuto bei Þeèpospolitos seimo nu-
statyta tvarka. Jø bûta ávairios paskirties – rinkiminiai (rinko kandidatus á 
apskrities pareigûnus), tribunoliniai, ûkiniai (sprendë vietos finansinius 
bei administracinius klausimus) ir kt. Po paskutinio Lietuvos ir Lenkijos 
padalinimo 1795 m., kai Lietuva buvo prijungta prie Rusijos, seimeliai 

                                            
3 Stačiokas R. Lietuvos savivaldybiø raida. VU tyrimo ir mokymo centras. 1991. P. 13–

14. 
4 Ibid. P. 14–15. 

 



Vietos savivalda ir valdymas  801

prilyginti Rusijos apskrities bajorø suvaþiavimui, o po 1863 m. sukilimo ið 
viso panaikinti. Taip pat nustojo galioti ir Magdeburgo bei Kulmo teisës. 

Tarpukario Lietuvoje vietos valdþios klausimas pirmà kartà Lietuvos 
Valstybës Taryboje buvo iðkeltas 1918 m. lapkrièio 3 d.5 Norëdamos áves-
ti tvarkà ir visur uþtikrinti Lietuvos valdþiai paramà, Valstybës Taryba ir 
Vyriausybë paragino visos ðalies þmones nedelsiant kurti savivaldybes6. 
1918 m. savivaldybës buvo ákurtos ne tik daugumoje apskrièiø, Kaune ir 
Ðiauliuose, bet ir daugelyje didesniø Lietuvos miestø bei miesteliø – Jur-
barke, Prienuose, Kraþiuose ir kitur. Kai kûrësi pirmosios savivaldybës, 
jokiø valstybës norminiø aktø, reglamentuojanèiø vietos valdþios suda-
rymà, nebuvo7. 

1918 m. gruodþio 17 d. vidaus reikalø ministras iðleido aplinkraðtá   
Nr. 1 „Dëlei savivaldybiø Lietuvoje”8. Aplinkraðtis laikinai turëjo atstoti 
savivaldybiø ástatymà. Aplinkraðtyje nurodoma, kad ðalis padalijama á 
apskritis ir valsèius. Valsèius pripaþintas svarbiausiu administraciniu vie-
netu, o valsèiaus savivaldybë turëjo tapti svarbiausia savivaldos grandimi. 
Aplinkraðtyje pirmà kartà kalbama ir apie miestø bei miesteliø savivaldà. 
Minëtu aplinkraðèiu Vyriausybë nustatë tokià vietos savivaldos sistemà: 

1. Valsèiaus savivaldybë (visateisiø (moterys ir vyrai ne jaunesni nei 
21 metø) valsèiaus pilieèiø susirinkimas, valsèiaus vykdomasis ko-
mitetas, valsèiaus virðaitis ir padëjëjas); 

2. Apskrities savivaldybë (apskrities Susirinkimas arba Seimelis ir ap-
skrities komitetas); 

3. Miesto, kuriame gyvena per 10 tûkstanèiø gyventojø, savivaldybë 
(miesto taryba, miesto valdyba ið 3–8 nariø, miesto prezidentas 
(burmistras ir jo padëjëjas). 

1919 m. spalio 10 d. priimtas Savivaldybiø ástatymas nustatë valsèiø, 
apskrièiø ir miestø Tarybø rinkimø principus bei tvarkà9. Pagal Savival-
dybiø ástatymà rinkimus á valsèiø ir miestø Tarybas reikëjo surengti iki 
1919 m. gruodþio 15 d., bet tai buvo nerealus terminas. Visuotiniai rin-
kimai nepriklausomoje Lietuvoje buvo organizuojamai pirmà kartà. Ne-
turëta jokios rinkimø organizavimo patirties, trûko lëðø. Todël savivaldy-
biø rinkimai, kurie prasidëjo 1919 m. gruodþio mënesá, uþsitæsë iki 1920 
m. pradþios, o Kauno miesto Taryba buvo iðrinkta tiktai 1920 m. liepos 

                                            
5 Sireika J. Lietuvos savivaldybës ir savivaldybininkai (1919–1931 metai). Ðiauliai, 1998. 

P. 12. 
6 Ibid. P. 15. 
7 Ibid. P. 23. 
8 Lietuvos Respublikos valstybës ástatymai 1918-02-16–1940-06-15. Vilnius, TIC, 1996. 
9 Sireika J. Lietuvos savivaldybës ir savivaldybininkai (1919–1931 metai). Ðiauliai, 1998. 
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mënesá10. Teisæ dalyvauti rinkimuose turëjo 21 metø amþiaus pilieèiai, o 
bûti iðrinktais – 24 metø. Savivaldybiø ástatymas numatë skirtingas rinki-
mø sistemas kaime ir mieste. Valsèiø tarybos turëjo bûti renkamos pagal 
maþoritarinæ rinkimø sistemà, balsuojant kamuoliukais, o miestø Tarybos 
– pagal proporcinæ rinkimø sistemà. Balsavimas kamuoliukais buvo pasi-
rinktas dël to, kad norëta kiek galima labiau supaprastinti rinkimø siste-
mà kaime – dauguma valstieèiø buvo neraðtingi. Miestuose balsavimas 
vyko pagal partijø, organizacijø, grupiø sàraðus. Savivaldybiø rinkimø 
eigà stebëjo ir apie jø rezultatus Vidaus reikalø ministerijos Savivaldybiø 
departamentà informavo apskrièiø virðininkai. 

Pirmuosiuose visuotiniuose vietos valdþios rinkimuose iðrinktø valsèiø 
ir miestø Tarybø kadencija pagal ástatymà buvo vieneri metai – iki 1920 
m. gruodþio 31 d. Dauguma savivaldybiø Tarybø buvo iðrinktos vëliau 
negu numatyta ástatyme, todël jos dirbo iki 1921 m. vidurio. 1921 m. pra-
dþioje, baigiantis vietos valdþios kadencijai, Lietuvos vadovybei vël teko 
galvoti apie savivaldybiø sudarymà.  

1921 m. kovo 11 d. po netrumpø diskusijø Steigiamasis seimas priëmë 
Savivaldybiø rinkimø ástatymà11. 1921 m. kovo 11 d. Steigiamajame seime 
priimtas Savivaldybiø rinkimø ástatymas buvo vienas demokratiðkiausiø 
Europoje. Rinkimai á savivaldybes pagal proporcinæ rinkimø sistemà 
1921 m. ávyko birþelio 19–20 d.12 Teisæ dalyvauti rinkimuose turëjo 21 
metø amþiaus pilieèiai. Savivaldybës Tarybos nariais galëjo bûti renkami 
vyrai ir moterys, kuriems buvo sukakæ 24 m., neatsiþvelgiant á jø gyvena-
màjà vietà ir á tai, ar jie átraukti á rinkimø sàraðà, ar ne. Asmuo galëjo bûti 
iðrinktas Tarybos nariu ne vienoje savivaldybëje.  

1924 m. liepos 29 d. Seimas ið esmës pakeitë ir papildë ástatymà. Ap-
skrities virðininkas, kuris nebuvo gyventojø renkamas, bet paskiriamas 
Vidaus reikalø ministro, tapo ir apskrities valdybos pirmininku. Be jo, 
valdybà sudarë dar du ið savivaldybës Tarybos nariø iðrinkti asmenys. 
Ástatymas buvo papildytas straipsniu dël valsèiaus virðaièio skyrimo: já 
skiria apskrities virðininkas ið trijø valsèiaus Taryboje parinktø kandidatø. 
Pasibaigus 1921 m. iðrinktø Tarybø trejø metø kadencijai, 1924 m. rugsë-
jo 19–20 d. ávyko nauji savivaldybiø rinkimai, kurie seimø demokratijos 
laikotarpiu buvo paskutiniai13. 1924 m. iðrinktos didþiøjø miestø tarybos 
veikë iki 1931 m., o valsèiø tarybos – iki 1929 m.14 

                                            
10 Ibid. P. 52. 
11 Ibid. P. 68. 
12 Ibid. P. 70. 
13 Sireika J. Lietuvos savivaldybës ir savivaldybininkai (1919–1931 metai). Ðiauliai, 1998. 
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1926 m. gruodþio 17 d. ávyko karinis perversmas. Jis turëjo átakos ir 
savivaldos padëèiai Lietuvoje. 1927 m. vasarà pasibaigë savivaldybiø tary-
bø kadencija, bet nauji rinkimai nebuvo paskirti. Autoritarinë valdþia, 
siekdama politiniø tikslø, negalëjo organizuoti vietos valdþios rinkimø 
pagal demokratiðkà 1921 m. savivaldybiø rinkimø ástatymà. Ji norëjo 
pirmiau pakeisti savivaldybiø ástatymus ir tik tada vykdyti rinkimus. Ta-
èiau 1927 m. balandþio mën. paleidus Seimà, nebuvo kam tokiø ástatymø 
priimti. Savivaldybiø Tarybø kadencijà teko pratæsti15. Vietos savivalda 
buvo gyvybinga, svarbi demokratinës sistemos dalis. Taèiau A. Smetonos 
ir A. Voldemaro valdþiai savivaldos nereikëjo, nes ji buvo þalinga, prieð-
taraudama klusnumu grindþiamos politikos principams. Todël savivaldos 
reforma, faktiðkai savivaldos likvidavimas, buvo numatytas paèioje auto-
ritarinio reþimo pradþioje16. 

1928 m. geguþës 15 d. paskelbtoje naujoje Lietuvos Respublikos Kon-
stitucijoje nebeliko 1922 m. Pagrindiniame Ástatyme skelbtos teisës, kad 
„vietos savivaldybës organø rinkimo pagrindan dedamas visuotinas lygus, 
tiesus ir slaptas balsavimas”17. Vietoj to teigiama, kad „savivaldybës or-
ganø rinkimo bûdà ir tvarkà nustato ástatymas”18. Nebeliko ir nuostatos, 
kad savivaldos ginèus su vyriausybe galutinai sprendþia teismas. 

Savivaldybiø pertvarkymas, jø „pritaikymas” autoritariniam reþimui 
buvo pradëtas 1929 m. spalio 7 d. paskelbto Vietos savivaldybës ástatymo 
ágyvendinimu. Ðis ástatymas buvo skirtas tiktai valsèiø ir apskrièiø savival-
dai reformuoti. Iki tol veikusi demokratinë valsèiø Tarybø formavimo 
tvarka buvo panaikinta19. 1929 m. spalio 9 d. Vietos savivaldybës ástaty-
mui vykdyti buvo paskelbtos taisyklës. Valsèiø tarybø netiesioginiai rin-
kimai pagal naujàjá ástatymà ávyko 1929 m. spalio mënesá. 1929 m. seniû-
nijø, valsèiø ir apskrièiø rinkimai ávyko tyliai, be rinkiminës kovos ákarð-
èio, nedalyvaujant politinëms partijoms20. Vietos savivaldos sistemos 
aðimi buvo áteisinta seniûnija – þemiausias tuometinës Lietuvos teritori-
nis padalijimas. Valsèiaus tarybà (vienà atstovà nuo 300 gyventojø, bet ne 
maþiau kaip 12 nariø) dvejiems metams rinko pilieèiai, ne jaunesni kaip 
20 metø, gyvenantys valsèiuje, turintys ten butà, tarnybà ar kità nuolatiná 
uþsiëmimà ne maþiau kaip pusæ metø iki rinkimø sàraðø sudarymo. Á 
valsèiø tarybà, be virðaièio, dar rinko po vienà kiekvienos seniûnijos at-
stovà. Virðaitá rinkdavo trejiems metams, ir juo galëjo bûti ne jaunesnis 

                                            
15 Ibid. P. 98. 
16 Ibid. P. 99. 
17 Lietuvos valstybës konstitucijos. Vilnius, 1991. P. 27. 
18 Lietuvos valstybës konstitucijos. Vilnius, 1991. P. 27. 
19 Sireika J. Lietuvos savivaldybës ir savivaldybininkai (1919–1931 metai). Ðiauliai, 1998. 
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20 Ibid. P. 104. 
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kaip 30 metø, mokantis lietuviðkai raðyti ir skaityti asmuo. Virðaitis ir jo 
pavaduotojas, padedami valsèiaus sekretoriaus ir kitø tarnautojø, atliko 
valsèiaus vykdomosios valdþios funkcijas. Valsèiø ir miestø, veikianèiø 
valsèiaus teisëmis, gyventojai rinkdavo atstovus á apskrities tarybà. Ði ið 
savo nariø iðsirinkdavo vykdomosios valdþios organà – apskrities valdybà. 
Pastaràjà sudarë pirmininkas ir du nariai. Valdybos pirmininko pareigas 
ëjo apskrities virðininkas. Já skyrë vidaus reikalø ministras. 

1931 m. geguþës 2 d. paskelbiamas Vietos savivaldybës ástatymas. Ásta-
tymas pagrindë tokius vietos savivaldos sistemos organus: valsèiuje – 
valsèiaus tarybà, virðaitá, seniûnijø gyventojø sueigas (krivules) ir seniû-
nus, valsèiaus ir kontrolës komisijas; apskrityje – tarybà, valdybà ir kont-
rolës komisijà; mieste – tarybà, burmistrà ir miesto kontrolës komisijà. 
Taigi panaikinus miestø ir valsèiø valdybas, vietoj jø ávesti vienasmeniai 
vykdomieji organai: valsèiuje – virðaitis, mieste – burmistras. Rinkëjams 
apibrëþti gana aukðti amþiaus (24 metai) ir turto, jø uþsiëmimo, tarnybos 
ar mokslo cenzai. Balsavimo vietoje jie turëjo bûti iðgyvenæ ne maþiau 
kaip vienerius metus. Valsèiaus ir miesto tarybos nariais galëjo bûti ren-
kami 24 þmonës. Pasikeitë valsèiaus virðaièio rinkimø tvarka. Valsèiaus 
taryboje iðrinktà virðaitá ir jo padëjëjà tvirtino apskrities virðininkas. 
Miesto tarybà, kurios nariø skaièius priklausë nuo gyventojø skaièiaus, 
rinkdavo trejiems metams. Miesto tarybos rinkimuose politinës partijos 
neteko teisës rinkimuose kelti kandidatø. Juos galëjo kelti tik ne maþes-
nës kaip 25 þmoniø rinkëjø grupës. Tarybai pirmininkavo miesto bur-
mistras. Jis turëjo bûti ne jaunesnis kaip 30 metø. Ástatymas leido bur-
mistru iðrinkti ir ne to miesto gyventojà, jei pretendentas á ðá postà turëjo 
tam tikrà kvalifikacijà ir patirtá tvarkyti miesto reikalus. Miestai buvo su-
skirstyti á pirmaeilius (Alytus, Birþai, Kaunas, Këdainiai, Marijampolë, 
Panevëþys, Ðiauliai, Telðiai, Vilkaviðkis, Ukmergë) ir antraeilius (visi kiti 
miestai). Pirmaeilio miesto burmistrà rinkdavo septyneriems metams, 
þymiai ilgesniam laikui nei tarybà; já ir jo padëjëjà tvirtindavo vidaus rei-
kalø ministras. Antraeilio miesto burmistrà tvirtindavo apskrities virði-
ninkas. 1934 m. ástatymo pakeitimas pratæsë valsèiø virðaièiø ir jø padëjë-
jø bei antraeiliø miestø burmistrø ágaliojimus iki septyneriø metø. 

1929 m. ir 1931 m. savivaldybiø ástatymø bei jø ágyvendinimo analizë 
leidþia daryti iðvadà – vietos savivalda Lietuvoje buvo labai susilpninta21. 

Atstaèius Lietuvos nepriklausomybæ, kaip neprieðtaraujantis Laikina-
jam Pagrindiniam Ástatymui liko galioti 1990 m. vasario 12 d. LTSR vie-
tos savivaldos pagrindø ástatymas. Ðiuo ástatymu, atsiþvelgiant á gyventojø 
skaièiø toje teritorijoje, sukurtos þemesniosios ir aukðtesniosios pakopos 

                                            
21 Sireika J. Lietuvos savivaldybës ir savivaldybininkai (1919–1931 metai). Ðiauliai, 1998. 
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savivaldybës ir pradëta savivaldos reforma Lietuvoje. Priëmus ástatymà 
savivaldybiø sistema pradëjo keistis, reformos buvo nukreiptos á didesná 
savarankiðkumà. Penki ðimtai þemesnio lygio savivaldybiø buvo panaikin-
tos, miestai bei rajonai – restruktûrizuoti, todël savivaldybiø skaièius su-
maþëjo iki 56. 1992 m. priëmus Konstitucijà, savivaldybës tarybos nariø 
ágaliojimø laikas nuo penkeriø metø sumaþintas iki dvejø (vëliau, 1996 
m., prailgintas iki trejø).  

1994 m. vyko tolesnë savivaldos ir vietos valdymo bei administracinë 
teritorinë reforma, suformuluoti pagrindiniai savivaldos principai, sukur-
ta deðimt apskrièiø ir organizuotas jø valdymas. 1994 m. liepos 12 d. pri-
ëmus Vietos savivaldos ástatymà, savivaldybës nebeskirstomos á aukðtes-
niosios bei þemesniosios pakopos savivaldybes. Savivaldos funkcijas rea-
lizavo renkamoji atstovaujamoji savivaldos institucija – savivaldybës tary-
ba, kuri formavo vykdomàsias institucijas – merà arba merà ir valdybà – 
bei skyrë savivaldybës kontrolieriø. 

2000 m. spalio 12 d. priimtas naujas Vietos savivaldos ástatymas. Va-
dovaudamiesi ðio ástatymo nuostatomis toliau nagrinësime savivaldybiø 
institucijø sudarymo ir veiklos tvarkà. 

 
 

1.3. Vietos savivaldybës institucijos 
 

Vietos savivalda realizuojama per renkamàsias ir nerenkamàsias insti-
tucijas pagal ástatymo ir tarybos veiklos reglamento reikalavimus. Tuo 
paèiu metu savivaldybëje derinamos tiesioginës ir atstovaujamosios de-
mokratijos formos. Visais atvejais bûtinos atstovaujamosios savivaldos 
institucijos ir valstybës ástaigoms bei tarnautojams neleidþiama vykdyti 
savivaldos funkcijø. Tik tada, kai nesuformuojamos savivaldos institucijos 
ir jø funkcijos vykdomos netinkamai, ávedus tiesioginá valdymà, valstybës 
tarnautojai – Vyriausybës ágaliotiniai – laikinai turi savivaldos ágaliojimus. 
Savivalda turi teritoriná pagrindà. Savivaldos teisë laiduojama ástatymo 
numatytiems valstybës teritorijos administraciniams vienetams. Jà ágy-
vendina iðrinktos savivaldybiø tarybos ir jø suformuotos vykdomosios 
institucijos. Savivalda Lietuvoje grindþiama ðiais principais: 

1. Atsakingumu rinkëjams. Savivaldybës tarybos nariai uþ savo veiklà 
yra atsakingi ir atskaitingi rinkëjams. 

2. Gyventojø dalyvavimu tvarkant vieðuosius savivaldybës reikalus. 
Savivaldybës institucijos sudaro sàlygas gyventojams tiesiogiai daly-
vauti rengiant sprendimø projektus, organizuojant apklausas, susi-
rinkimus, sueigas, vieðà peticijø nagrinëjamà, skatina kitus pilieti-
nës iniciatyvos bûdus. Savivaldybës institucijos turi diegti savivaldos 
principus ðvietimo, kultûros ir kitose ástaigose, remti visuomeniniø 

 



XVI skyrius 806 

organizacijø iniciatyvas, susijusias su vieðøjø savivaldybës reikalø 
tvarkymu. 

3. Savivaldybiø ir valstybës interesø derinimu tvarkant vieðuosius sa-
vivaldybiø reikalus. 

4. Savivaldybës institucijø veiklos laisve ir savarankiðkumu priimant 
sprendimà, kai ágyvendinami ástatymai, kiti teisës aktai ir ásiparei-
gojimai bendruomenei. 

5. Veiklos skaidrumu, pasireiðkianèiu savivaldybës institucijø ir kitø 
savivaldybës vieðojo administravimo subjektø veiklos aiðkumu; tai 
turi bûti suprantama gyventojams, kurie tuo domisi, jiems domin-
tis, turi bûti sudaromos sàlygos gauti paaiðkinimus á iðkilusius klau-
simus. 

6. Bendruomenës ir atskirø savivaldybës gyventojø interesø derinimu, 
savivaldybës institucijoms priimant sprendimus dël bendruomenës 
interesø ir nepaþeidþiant ástatymø garantuotø gyventojø teisiø. 

7. Vieðumu ir reagavimu á gyventojø nuomonæ. Gyventojai ar jø at-
stovai turi teisæ susipaþinti su savivaldybës institucijø priimtais 
sprendimais, gauti vieðus ir motyvuotus atsakymus á pareikðtà 
nuomonæ apie savivaldybës institucijø ir kitø savivaldybës vieðojo 
administravimo subjektø bei atskirø tarnautojø darbà. Savivaldybës 
vieðojo administravimo subjektø veikla gali bûti slapta ar konfiden-
ciali tik ástatymø nustatytais atvejais. 

8. Savivaldybës veiklos ir savivaldybës institucijø priimamø sprendimø 
teisëtumu. Savivaldybës institucijø ir kitø savivaldybës vieðojo ad-
ministravimo subjektø veikla bei visais jø veiklos klausimais priimti 
sprendimai turi atitikti ástatymø ir kitø teisës aktø reikalavimus. 

9. Þmogaus teisiø bei laisviø uþtikrinimu ir gerbimu. Savivaldybës ins-
titucijø ar tarnautojø priimami sprendimai neturi paþeisti þmogaus 
orumo, jo teisiø ir laisviø. 

Savivaldos institucijø þinioje yra vietinio lygio klausimø sprendimas, 
taip pat ir kai kurie valstybinio lygio ágaliojimai, suteikti vietos savivaldos 
institucijoms. Vietinës reikðmës klausimai – tai gyventojø bûtinøjø porei-
kiø tenkinimas (aprûpinimo klausimai). Juos geriau gali spræsti savo at-
sakomybe patys gyventojai. Taip vykdoma valstybës valdymo decentrali-
zacija ir iðpleèiamos pilieèiø teisës spræsti gyvenimiðkàsias problemas. 
Nustatant savivaldos institucijø ágaliojimø ribas, ástatymas atsiþvelgia á 
materialines-finansines savivaldybës galimybes ir tam tikrø klausimø 
sprendimà valstybiniu lygiu. 

Pagal Vietos savivaldos ástatymà, savivaldybës institucijos – tai savi-
valdybës taryba (atstovaujamoji institucija) ir savivaldybës valdyba bei 
savivaldybës meras (vykdomosios institucijos), turinèios vietos valdþios ir 
vieðojo administravimo teises bei pareigas. Savivaldybës institucijos yra 
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atsakingos uþ savivaldos teisës ir savo funkcijø ágyvendinimà bendruome-
nës interesais. 

Atstovaujamoji vietos savivaldos institucija – taryba – susideda ið savi-
valdybës tarybos nariø. Savivaldybës tarybos nariø skaièius priklauso nuo 
gyventojø toje savivaldybëje skaièiaus ir svyruoja nuo 21 iki 51. Savival-
dybiø tarybø rinkimø ástatymo 9 str. 2 d. numato, jog: 

1) daugiau kaip 500 000 gyventojø renka 51 tarybos nará; 
2) nuo 300 000 iki 500 000 gyventojø – 41 tarybos nará; 
3) nuo 100 000 iki 300 000 gyventojø – 31 tarybos nará; 
4) nuo 50 000 iki 100 000 gyventojø – 27 tarybos narius; 
5) nuo 20 000 iki 50 000 gyventojø – 25 tarybos narius; 
6) iki 20 000 gyventojø – 21 tarybos nará. 
Savivaldybës tarybos nariai renkami vadovaujantis bendrais rinkimø 

principais pagal proporcinæ rinkimø sistemà, balsuojant uþ politinës par-
tijos sàraðà ir ið sàraðo parenkant tris kandidatus, kuriuos rinkëjas nori 
matyti sàraðo pradþioje. 

Sprendimai taryboje priimami kolegialiai. Tarybø narius trejiems me-
tams renka savivaldybës gyventojai – Lietuvos Respublikos pilieèiai, 
remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimø teise, slaptu balsavimu 
pagal proporcinæ rinkimø sistemà. Taryba ágyvendina valstybës laiduotà 
savivaldos teisæ ir turi juridinio asmens teises.  

Taryba savo ágaliojimø laikui suformuoja ir vykdomàsias institucijas. 
Ið tarybos nariø renkamas savivaldybës meras ir mero siûlymu – vienas ar 
keli mero pavaduotojai. Meras ir jo pavaduotojai renkami slaptu balsa-
vimu. Jie laikomi iðrinktais, jeigu uþ jø kandidatûras balsavo nustatyto 
viso tarybos nariø skaièiaus dauguma. Taip pat ið tarybos nariø sudaroma 
kolegiali vykdomoji institucija – valdyba. Jos nariø skaièiø nustato pati 
taryba. Pirmajame naujai iðrinktos tarybos posëdyje turi bûti iðrinktas 
savivaldybës meras. 

Savivaldybës institucijø ágaliojimai pasibaigia, kai á pirmàjá posëdá su-
sirenka naujai iðrinkta taryba. Pirmajame tarybos posëdyje atsistatydina 
buvæs meras ir valdyba. Taip pat savivaldybës institucijø ágaliojimai pasi-
baigia, kai savivaldybës teritorijoje ávedamas tiesioginis valdymas ir val-
dymà organizuoja Vyriausybë. 

Tarybos, mero, valdybos sprendimus ágyvendina bei tarybà, merà, val-
dybà techniðkai aptarnauja administracija. Savivaldybës teritorija yra pa-
dalijama á seniûnijas. Jas administruoja savivaldybës pareigûnas – seniû-
nas, kurá skiria ir atleidþia administratorius.  

Savivaldos institucijos, vykdydamos ástatymø ir veiklos reglamento pa-
vestas funkcijas, veikia kompetencijos ribose. Savivaldybiø funkcijos pa-
gal veiklos pobûdá skirstomos á vieðojo administravimo ir vieðøjø paslau-
gø teikimo. Vieðojo administravimo funkcijas ástatymø nustatyta tvarka 
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atlieka savivaldybës taryba, savivaldybës kontrolierius, valdyba, meras, 
savivaldybës administracija, kitos ástaigos, tarnybos, savivaldybës tarnau-
tojai, kuriems teisës aktai ar savivaldybës tarybos sprendimai suteikia 
vieðojo administravimo teises savivaldybës teritorijoje. Vieðàsias paslau-
gas teikia savivaldybiø ásteigti paslaugø teikëjai arba pagal su savivaldy-
bëmis sudarytas sutartis – kiti fiziniai bei juridiniai asmenys. 

Savivaldos institucijos pagal ástatymo joms priskirtà savarankiðkà 
kompetencijà turi veikimo, iniciatyvos bei sprendimø priëmimo laisvæ 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos, ástatymø ir poástatyminiø aktø nusta-
tytose ribose. Be to, savivaldybëse sprendþiamos ir kitos jø gyventojø 
bendruomenës nariams iðkylanèios problemos, kurias spræsti nepriskirta 
valstybës institucijø kompetencijai. Uþ savarankiðkosios kompetencijos 
ágaliojimø vykdymà meras, mero pavaduotojas yra atsakingi ir atskaitingi 
tarybai.  

Savivaldybës institucijø veiklos klausimus galima suskirstyti á: 
– socialines paslaugas gyventojams – ðvietimas, socialinë apsauga, 

sveikatos prieþiûra, kultûra ir laisvalaikio organizavimas; 
– komunalines paslaugas gyventojams – bûsto aptarnavimo paslaugos, 

vandens tiekimas ir nuotekø ðalinimas, vieðasis transportas, vietinës 
reikðmës keliø ir gatviø tiesimas, tvarkymas bei prieþiûra.  

Vietos savivaldos organai dalyvauja apskrièiø ir valstybinëse progra-
mose, bet jie negali maþinti socialiniø aprûpinimo standartø, taèiau gali 
gerinti gyventojø sàlygas.  

Praktikoje atsiranda bûtinybë keisti savivaldybiø teritorijø ribas, bet 
tai galima vykdyti tik vadovaujantis ástatymu; paèios savivaldybës negali 
tai atlikti. Keièiant savivaldybiø teritorijø ribas, konsultuojamasi su savi-
valdos institucijomis. Ðiuos santykius reguliuoja Teritorijos administraci-
niø vienetø ir jø ribø ástatymas, priimtas 1994 m. liepos 19 d. 

Toliau aptarsime savivaldos institucijas ir jø ágaliojimus. 
 
1.3.1. Taryba 
 

Taryba yra ne nuolat veikianti atstovaujamoji institucija, kuri savo 
darbà organizuoja per sudaromø komitetø, komisijø ir kitø Lietuvos 
Respublikos ástatymais numatytø organø veiklà. Tarybos struktûrà ir 
veiklos tvarkà nustato tarybos veiklos reglamentas. Pagrindinë tarybos 
veiklos forma yra posëdis. Tarybos posëdþiai ðaukiami ne reèiau kaip 
vienà kartà per ketvirtá ir yra vieði. Taryba svarstomais klausimais priima 
sprendimus ir organizuoja jø ágyvendinimà bei kontrolæ. Tarybos posëdis 
yra teisëtas, jeigu jame dalyvauja nustatyto viso tarybos nariø skaièiaus 
dauguma. Vietos savivaldos ástatymas detaliai numato tarybos posëdþiø 
ðaukimo ir klausimø juose nagrinëjimo tvarkà. Tarybos sprendimai prii-
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mami posëdyje dalyvaujanèiø nariø balsø dauguma. Jei balsai pasiskirsto 
po lygiai, sprendþiamàjá balsà turi meras. Tarybos narys neturi balsavimo 
teisës, kai sprendþiami su juo susijæ turtiniai ir finansiniai klausimai. Ta-
rybos sprendimai ásigalioja po jø priëmimo, jeigu juose nenustatyta vë-
lesnë ásigaliojimo data. Tarybos sprendimai, kuriuose nustatomos, kei-
èiamos ar pripaþástamos netekusiomis galios teisës normos, ásigalioja kità 
dienà po jø paskelbimo spaudoje, jeigu tuose sprendimuose nenustatyta 
vëlesnë ásigaliojimo diena.  

Taryba savo ágaliojimus vykdo svarstydama ir spræsdama klausimus 
tarybos, komitetø bei komisijø posëdþiuose, frakcijø ir grupiø pasitari-
muose. Tarybos posëdþiuose svarstomi tik tie klausimai, dël kuriø tarybos 
statuto nustatyta tvarka yra pateikti sprendimø projektai. Be tarybos na-
riø, tarybai leidus, dalyvauja ir gali pasisakyti savivaldybës kontrolierius, 
savivaldybës administratorius, apskrities virðininkas, Vyriausybës atsto-
vas, Lietuvos Respublikos Seimo nariai. Valstybës institucijø, ámoniø, 
ástaigø, organizacijø atstovø ir gyventojø dalyvavimo tarybos posëdþiuose 
tvarkà nustato tarybos statutas.  

Antroji tarybos veiklos forma – komitetai. Jie yra tarybos organai, su-
daryti klausimams preliminariai nagrinëti, rengti ir teikti tarybai, merui, 
valdybai bei kontroliuoti, kaip laikomasi ástatymø ir vykdomi tarybos, 
mero, valdybos sprendimai. Komitetai sudaromi ið tarybos nariø. Komi-
tetø ir jø nariø skaièiø, kompetencijà bei darbo tvarkà nustato tarybos 
veiklos reglamentas. Komitetø pirmininkai renkami mero siûlymu. Kiek-
vienoje savivaldybëje privaloma sudaryti Kontrolës komitetà. Á Kontrolës 
komitetà áeina vienodas visø savivaldybës taryboje atstovaujamø partijø 
arba koalicijø deleguotø atstovø skaièius. Kontrolës komiteto nariø skai-
èius neturi virðyti ketvirtadalio iðrinktø tarybos nariø. Sudarant kitus ko-
mitetus, laikomasi proporcingo daugumos ir maþumos atstovavimo prin-
cipo. Komitetø ir jø nariø skaièiø bei ágaliojimus, iðskyrus Kontrolës ko-
miteto, nustato taryba. 

Kontrolës komitetas:  
1) siûlo savivaldybës tarybai atleisti savivaldybës kontrolieriø, kai 

Valstybës tarnybos ástatyme yra nurodyti atleidimo ið valstybës tarnybos 
pagrindai;  

2) teikia savivaldybës tarybai iðvadas dël savivaldybës kontrolieriaus 
(savivaldybës kontrolieriaus tarnybos) veiklos rezultatø; 

3) svarsto savivaldybës kontrolieriaus veiksmø plano projektà ir teikia 
já savivaldybës tarybai tvirtinti, teikia pasiûlymus dël ðio plano papildymo 
ar keitimo; 

4) svarsto savivaldybës kontrolieriaus parengtà ataskaità dël jo (savi-
valdybës kontrolieriaus tarnybos) veiksmø plano ávykdymo, jos pagrindu 
rengia ir teikia savivaldybës tarybai iðvadas dël savivaldybës turto ir lëðø 
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naudojimo teisëtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei dël savivaldybës 
kontrolieriaus ir savivaldybës kontrolieriaus tarnybos veiklos; 

5) siûlo savivaldybës tarybai atlikti nepriklausomà savivaldybës turto 
ir lëðø naudojimo bei savivaldybës veiklos audità, teikia savo iðvadas dël 
audito rezultatø; 

6) periodiðkai (kartà per ketvirtá) svarsto, kaip vykdomas savivaldybës 
kontrolieriaus (savivaldybës kontrolieriaus tarnybos) veiksmø planas, 
savivaldybës kontrolieriaus ar savo iniciatyva iðklauso institucijø, ástaigø 
ir ámoniø vadovus dël savivaldybës kontrolieriaus (savivaldybës kontro-
lieriaus tarnybos) atliktø patikrinimø metu nustatytø trûkumø ar paþei-
dimø paðalinimo, prireikus kreipiasi á savivaldybës administratoriø dël 
savivaldybës kontrolieriaus reikalavimø ávykdymo; 

7) dirba pagal savivaldybës tarybos patvirtintà veiklos programà ir 
kiekvienø metø pabaigoje uþ savo veiklà atsiskaito savivaldybës tarybai. 

Visi komitetai svarsto klausimus ir priima rekomendacinius sprendi-
mus, kuriuos turi apsvarstyti rekomendacijas ar pasiûlymus gavusios savi-
valdos institucijos, administracijos padaliniai, savivaldybës ámonës bei 
organizacijos. Jie taip pat teikia pasiûlymus ir iðvadas dël tarybai svarstyti 
pateiktø sprendimø ir kitø dokumentø projektø. Jø darbe patariamojo 
balso teise tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka gali dalyvauti eks-
pertai bei visuomenës atstovai ir savivaldybës tarnautojai. 

Savivaldybës taryba savo ágaliojimø laikui prie tarybos sudaro Admi-
nistracinæ komisijà. Ði komisija nagrinëja Administraciniø teisës paþei-
dimø kodekso jos kompetencijai priskirtas administraciniø teisës paþei-
dimø bylas. Savivaldybës taryba ðios komisijos pirmininku mero teikimu 
skiria tarybos nará. Komisijos atsakingojo sekretoriaus pareigas atlieka 
savivaldybës administratoriaus paskirtas savivaldybës tarnautojas, ðios 
funkcijos áraðomos á jo pareigybës apraðymà. Ástatymø nustatytais atvejais 
ar savivaldybës tarybos sprendimu gali bûti sudaromos ir kitos nuolatinës 
(tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (atskiriems klausimams nag-
rinëti) komisijos. Ðiø komisijø sudarymo tvarkà nustato savivaldybës ta-
rybos veiklos reglamentas; jø veiklos nuostatus tvirtina savivaldybës tary-
ba. Savivaldybës tarybos sudaromø komisijø nariais gali bûti tarybos na-
riai, savivaldybës tarnautojai bei gyvenamøjø vietoviø bendruomeniø at-
stovai. 

Realizuodama vienà ið savivaldos principø – savivaldos institucijø bei 
jø pareigûnø atskaitingumà gyventojams, – taryba ne reèiau kaip vienà 
kartà per metus turi informuoti gyventojus apie savo ir jø suformuotø 
institucijø veiklà, ðalinti nurodytus darbo trûkumus, ágyvendinti konstruk-
tyvius pasiûlymus.  

Tarybos ágaliojimai yra numatyti Vietos savivaldos ástatymo 17 str. Ta-
ryba: 
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1) tvirtina savivaldybës tarybos veiklos reglamentà. Jame, be kitø 
klausimø, turi bûti numatytos pagrindinës bendravimo su gyventojais 
formos ir bûdai, garantuojantys vietos savivaldos principø ir teisiø ágy-
vendinimà bendruomenës interesais; 

2) renka bei prieð terminà ið pareigø atleidþia merà; 
3) mero teikimu skiria ir prieð terminà atleidþia mero pavaduotojà 

(pavaduotojus), vadovaudamasi ástatymais, nustato jam (jiems) darbo 
uþmokestá;  

4) mero teikimu nustato mero pavaduotojo (pavaduotojø) veiklos sri-
tis; 

5) sudaro savivaldybës valdybà; 
6) sudaro savivaldybës tarybos komitetus ir komisijas bei ástatymø 

numatytas visuomenines komisijas ir tarybas;  
7) renka Kontrolës komiteto pirmininkà, jo teikimu skiria Kontrolës 

komiteto pirmininko pavaduotojà, tvirtina Kontrolës komiteto veiklos 
programà; 

8) sudaro pretendentø á savivaldybës kontrolieriaus pareigas atrankos 
komisijà, priima sprendimà dël savivaldybës kontrolieriaus priëmimo ir 
atleidimo; savivaldybës kontrolieriaus teikimu steigia savivaldybës kont-
rolieriaus tarnybà, tvirtina savivaldybës kontrolieriaus (savivaldybës kont-
rolieriaus tarnybos) veiksmø planà ir kartà per metus iðklauso savivaldy-
bës kontrolieriaus ataskaità bei priima dël jos sprendimà; 

9) mero teikimu tvirtina savivaldybës administracijos struktûrà, admi-
nistracijos nuostatus ir darbo uþmokesèio fondà;  

10) mero teikimu priima sprendimus dël seniûnijø steigimo ir jø skai-
èiaus, priskiria seniûnijoms savivaldybës teritorijas, nustato jø ribas ir 
prireikus jas keièia;  

11) tvirtina savivaldybës kontrolieriaus bei visuomeniniø komisijø ir 
tarybø veiklos nuostatus; 

12) Biudþetinës sandaros ástatymo nustatyta tvarka tvirtina savivaldy-
bës biudþetà ir jo ávykdymo apyskaità, prireikus tikslina savivaldybës biu-
dþetà;  

13) priima sprendimus dël papildomø bei planà virðijanèiø savivaldy-
bës biudþeto pajamø ir kitø lëðø paskirstymo bei tikslinës paskirties fon-
dø sudarymo ir naudojimo; 

14) skirsto biudþetinëms ástaigoms biudþeto asignavimus; 
15) kasmet nustato savivaldybës tarnautojø mokymo prioritetus; 
16) nustato kainas ir tarifus uþ savivaldybës ámoniø, specialios paskir-

ties bendroviø, savivaldybës biudþetiniø ir vieðøjø ástaigø teikiamas atly-
gintinas paslaugas bei keleiviø veþimà vietiniais marðrutais, taip pat ásta-
tymø numatyta tvarka nustato centralizuotai tiekiamos ðilumos, ðalto ir 
karðto vandens kainas, nustato vietines rinkliavas bei kitas ámokas;  
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17) Vyriausybës ágaliotos institucijos nustatyta tvarka, laikydamosios 
ástatymø nustatytø skolinimosi limitø, priima sprendimus dël naudojimosi 
bankø kreditais, paskolø ëmimo ir teikimo, garantijø suteikimo ir laida-
vimo kreditoriams uþ savivaldybës kontroliuojamø ámoniø imamas pasko-
las;  

18) priima sprendimus teikti mokesèiø, rinkliavø ir kitas ástatymø nu-
statytas lengvatas savivaldybës biudþeto sàskaita. Nustato subsidijø ir 
kompensacijø skyrimo naujas darbo vietas steigianèioms visø rûðiø ámo-
nëms tvarkà, atitinkamai keièia savivaldybës biudþetà tais atvejais, kai 
lëðø nebuvo numatyta;  

19) tvirtina savivaldybës socialinës ir ekonominës plëtros programas;  
20) deleguoja tarybos narius á ástatymø nustatytas regionines tarybas 

bei komisijas ir suteikia jiems ágaliojimus;  
21) priima sprendimus dël disponavimo savivaldybei nuosavybës teise 

priklausanèiu turtu, nustato ðio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 
juo tvarkà, iðskyrus atvejus, kai ji nustatyta ástatymø;  

22) priima sprendimus dël savivaldybei priskirtos valstybinës þemës ir 
kito valstybës turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikëjimo 
teise;  

23) priima sprendimus dël biudþetiniø ástaigø, savivaldybës ámoniø 
steigimo, dël vieðøjø ástaigø bei akciniø bendroviø steigimo ar dalyvavimo 
jas steigiant, dalies steigëjo funkcijø perdavimo kitoms savivaldybës insti-
tucijoms, dël ðiø ástaigø ir ámoniø reorganizavimo ir likvidavimo arba da-
lyvavimo jas reorganizuojant ir likviduojant;  

24) priima sprendimus dël bendrø su kitomis savivaldybëmis ámoniø 
steigimo; 

25) ástatymø nustatyta tvarka tvirtina teritorijø planavimo dokumen-
tus. Specialiuosius ir detaliuosius planus gali pavesti tvirtinti valdybai;  

26) Saugomø teritorijø ástatymo nustatyta tvarka steigia savivaldybës 
saugomas teritorijas, skelbia savivaldybës saugomus vietinës reikðmës 
gamtos bei kultûros paveldo objektus, priima sprendimus aplinkos ap-
saugos bûklei gerinti;  

27) teikia siûlymus dël savivaldybës teritorijos ribø keitimo, savivaldy-
bës pavadinimo suteikimo ir keitimo, gyvenamøjø vietoviø sudarymo, jø 
pavadinimø, teritorijø ribø nustatymo ir keitimo, taip pat suteikia ir kei-
èia gatviø, aikðèiø, pastatø, statiniø ir kitø savivaldybei nuosavybës teise 
priklausanèiø objektø pavadinimus;  

28) tvirtina þeldiniø apsaugos, miestø ir kitø gyvenamøjø vietoviø 
tvarkymo, sanitarijos ir higienos, atliekø tvarkymo, gyvûnø laikymo, pre-
kybos turgavietëse ir kitas taisykles;  

29) teikia siûlymus nustatyta tvarka tvirtinti savivaldybës gyvenamøjø 
vietoviø herbus, tvirtina kitus savivaldybës simbolius ir jø naudojimo 
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tvarkà; nustatyta tvarka gali uþ nuopelnus suteikti savivaldybës (jos cent-
ro ar kitos gyvenamosios vietovës) pilieèio garbës vardà; 

30) savivaldybës tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka iðklauso 
savivaldybës tarybai atskaitingø institucijø ataskaitas bei mero, savivaldy-
bës administratoriaus, savivaldybës kontrolieriaus, biudþetiniø ir vieðøjø 
ástaigø, ámoniø ir organizacijø vadovø atsakymus á tarybos nariø paklau-
simus ir priima dël jø sprendimus; 

31) teikia valstybës institucijoms pasiûlymus dël savivaldybës teritori-
joje esanèiø jø padaliniø veiklos, prireikus savivaldybës tarybos veiklos 
reglamento nustatyta tvarka iðklauso ðiø padaliniø vadovus; 

32) priima sprendimus dël savivaldybës valdomo iðlikusio nekilnoja-
mojo turto nuosavybës teisiø atkûrimo religinëms bendrijoms ir ben-
druomenëms; 

33) priima sprendimus dël kompensacijø tam tikroms vartotojø gru-
pëms mokëjimo uþ perkamà kurà, elektros ir ðilumos energijà, karðtà 
vandená bei gamtines dujas;  

34) priima sprendimus dël koncesijø naudotis savivaldybës objektais 
suteikimo tikslingumo ir atlyginimo dydþio nustatymo;  

35) priima sprendimus dël specializuotø (tiksliniø) fondø sudarymo; 
36) nustato savivaldybës vardu gautos labdaros skirstymo tvarkà; 
37) gali priimti sprendimà atlikti savivaldybës ástaigø ar savivaldybës 

kontroliuojamø ámoniø tam tikros veiklos nepriklausomà audità;  
38) tvirtina sutarèiø pasiraðymo tvarkà ir nustato, kokios sutartys ne-

gali bûti sudaromos be iðankstinio savivaldybës tarybos pritarimo; 
39) priima sprendimà iðieðkoti ið valdybos nariø (mero) þalà, atsiradu-

sià dël jø (jo) tyèiniø neteisëtø sprendimø, pareigø neatlikimo ar ðiurkð-
taus aplaidumo atliekant pareigas, kai savivaldybës vieðojo administravi-
mo subjektai teismo sprendimu turëjo atlyginti þalà, jeigu þala ne didesnë 
nei jø (jo) paskutiniø ðeðiø mënesiø vidutinio darbo uþmokesèio dydis; 

40) priima sprendimus dël jungimosi á savivaldybiø sàjungas, dël ben-
dradarbiavimo su uþsienio ðaliø savivaldybëmis ar prisijungimo prie tarp-
tautiniø savivaldos organizacijø. 
 
1.3.2. Valdyba 
 

Taryba savo ágaliojimø laikui ið tarybos nariø sudaro kolegialià vyk-
domàjà institucijà – valdybà – ir nustato jos nariø skaièiø. Valdybos nariai 
pagal pareigas yra meras ir mero pavaduotojas (pavaduotojai). Kitø (nee-
tatiniø) valdybos nariø kandidatûras ið tarybos nariø savivaldybës tarybai 
tvirtinti teikia meras. Valdybos nariais negali bûti Kontrolës komiteto 
pirmininkas, jo pavaduotojas ir Kontrolës komiteto nariai. Valdybos na-
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riø tvirtinimo ir valdybos nario statuso praradimo procedûrà nustato sa-
vivaldybës tarybos veiklos reglamentas. 

Valdyba savo veiklà organizuoja per posëdþius. Valdybos posëdþio 
darbotvarkæ sudaro meras. Ji gali bûti papildyta ar pakeista valdybos 
sprendimu, pasiûlius valdybos nariams, savivaldybës kontrolieriui ar ap-
skrities virðininkui.  

Valdybos posëdis yra teisëtas, jeigu jame dalyvauja ne maþiau kaip 2/3 
visø jos nariø. Valdybos sprendimai priimami posëdyje dalyvaujanèiø 
nariø balsø dauguma. Valdybos sprendimai ásigalioja juos pasiraðius. 
Valdybos sprendimai, kuriuose nustatomos, keièiamos ar pripaþástamos 
netekusiomis galios teisës normos, ásigalioja kità dienà po jø paskelbimo 
spaudoje, jeigu paèiuose sprendimuose nenustatyta vëlesnë jø ásigalioji-
mo data. Valdybos sprendimus pasiraðo meras. Valdybos sprendimus 
tarybos savarankiðkosios kompetencijos klausimais privalo pasiraðyti me-
ras. Meras turi teisæ nepasiraðyti valdybos sprendimø, susijusiø su valsty-
bës deleguotomis funkcijomis, jeigu jie prieðtarauja ástatymams. Pilieèiø 
ir organizacijø teises paþeidþiantys mero veiksmai dël sprendimo nepasi-
raðymo gali bûti skundþiami teisme.  

Taryba gali 1/3 tarybos nariø iniciatyva pareikðti nepasitikëjimà visa 
valdyba arba atskiru valdybos nariu, jeigu uþ tai balsuoja nustatyto viso 
tarybos nariø skaièiaus dauguma. Kai pareiðkiamas nepasitikëjimas, val-
dyba ar atskiras jos narys privalo ið pareigø atsistatydinti. Jeigu sprendi-
mas nepasitikëjimui pareikðti nepriimamas, tai ðá klausimà svarstyti gali-
ma tik po pusës metø.  

Valdybos ágaliojimai pratæsiami ir po tarybos nariø rinkimø iki naujos 
valdybos sudarymo.  

Valdyba, vykdydama savo ágaliojimus: 
1) organizuoja savivaldybës biudþeto projekto rengimà, teikia já ir 

biudþeto ávykdymo apyskaità tvirtinti savivaldybës tarybai;  
2) priima sprendimus dël savivaldybës teritorijos raidos analizës, ben-

drøjø ilgalaikiø socialiniø, kultûriniø, ûkiniø, investiciniø, demografiniø, 
nusikaltimø kontrolës ir prevencijos, ekologiniø, sveikatos ir kitø pro-
gramø projektø rengimo; 

3) priima sprendimus dël valstybës socialiniø ir ekonominiø programø 
tiksliniø lëðø ir kitø valstybës fondø lëðø paskirstymo savivaldybës biudþe-
tinëms ástaigoms;  

4) vadovaudamasi ástatymais ir Vyriausybës nutarimais priima spren-
dimus dël savivaldybës gyvenamøjø patalpø nuomos mokesèio dydþio; 

5) nagrinëja pilieèiø praðymus atkurti nuosavybës teises á gyvenamuo-
sius namus, jø dalá, butus, ûkinës ir komercinës paskirties pastatus;  

6) priima sprendimus dël kompensacijø mokëjimo uþ valstybës iðper-
kamus gràþintinus pastatus ar jø dalá ir kitus statinius;  
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7) savivaldybës tarybos nustatyta tvarka skirsto gautà labdarà, jeigu 
labdaros davëjas nenurodë konkretaus labdaros gavëjo;  

8) priima savivaldybës gyventojams privalomus sprendimus sanitari-
jos, visuomenës sveikatos bei aplinkos apsaugos klausimais ir skelbia juos 
spaudoje;  

9) atlieka ástatymø nustatytas teritorijø planavimo funkcijas, savival-
dybës tarybos pavedimu tvirtina specialiuosius ir detaliuosius planus; 

10) vadovaudamasi atitinkamais savivaldybës biudþeto straipsniais 
priima sprendimus dël socialinës ir gamybinës infrastruktûros objektø 
projektavimo ir statybos, paveda savivaldybës administracijai atlikti ðiø 
darbø uþsakovo funkcijas, nustato ðiø objektø eksploatavimo tvarkà; 

11) pagal patvirtintà biudþetà priima sprendimus dël socialinio bûsto 
fondo formavimo (statybos, pirkimo ir t.t.) bei bûsto suteikimo;  

12) priima sprendimus dël pilieèiø, turinèiø teisæ á valstybës paramà 
gyvenamajam bûstui ásigyti, eiliø sudarymo bei tvarkymo ir dël savivaldy-
bës gyvenamøjø patalpø nuomos savivaldybës tarybos patvirtinta tvarka; 

13) teikia savivaldybës tarybai pasiûlymus steigti ámones ir ið savival-
dybës biudþeto iðlaikomas ástaigas, jas reorganizuoti ir likviduoti; 

14) savivaldybës tarybos nustatyta tvarka priskiria savivaldybës kont-
roliuojamoms ámonëms bei ástaigoms valdyti patikëjimo teise savivaldy-
bës nekilnojamàjá turtà, prireikus perduoda ðá turtà ið vienø savivaldybës 
ástaigø bei ámoniø kitoms; 

15) mero siûlymu ir atsiþvelgdama á ástatymø patvirtintà sàraðà spren-
dþia politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tarnautojø pareigybiø 
steigimo klausimà, nustato jø skaièiø; 

16) nustato savivaldybës tarnautojø skaièiø ir atlieka kitas personalo 
valdymo funkcijas, priskirtas valdybai pagal Valstybës tarnybos ástatymà; 

17) ne reèiau kaip kartà per metus arba prireikus atsiskaito uþ savo 
veiklà savivaldybës tarybai. 

Valdybos darbo tvarkà reglamentuoja savivaldybës tarybos veiklos 
reglamentas. 
 
1.3.3. Meras 
 

Meras yra vykdomoji savivaldos institucija. Jis atstovauja savivaldybei, 
numato tarybos posëdþiø darbotvarkes, ðaukia tarybos posëdþius ir jiems 
pirmininkauja, koordinuoja tarybos komitetø ir komisijø veiklà, pasiraðo 
tarybos sprendimus ir posëdþiø protokolus. Meras kartu su pavaduotoju 
organizuoja tarybos sprendimø ágyvendinimà. Mero darbà reglamentuoja 
tarybos patvirtinti nuostatai. 

Vykdydamas savo ágaliojimus, meras: 
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1) nustato ir sudaro savivaldybës tarybos bei valdybos posëdþiø dar-
botvarkes bei teikia sprendimø projektus, ðaukia savivaldybës tarybos 
posëdþius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja savivaldybës tarybos komi-
tetø ir komisijø veiklà, pasiraðo savivaldybës tarybos, valdybos sprendi-
mus ir posëdþiø, kuriems pirmininkavo, protokolus; 

2) atstovauja pats arba ágalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei 
teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybëmis, valstybës ar uþsie-
nio valstybiø institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; 

3) atstovauja savivaldybei Regiono plëtros taryboje ir turi sprendþia-
mojo balso teisæ sudarant ir ágyvendinant regiono plëtros programà; 

4) siûlo savivaldybës tarybai mero pavaduotojo (pavaduotojø), valdy-
bos nariø ir komisijø pirmininkø kandidatûras, taip pat gali siûlyti atleisti 
juos ið pareigø; 

5) atsiþvelgdamas á savivaldybës administratoriaus teikimà, tvirtina sa-
vivaldybës administracijos padaliniø nuostatus, padaliniø etatus, nevirðy-
damas darbo uþmokesèiui skirtø lëðø ir valdybos nustatyto savivaldybës 
administracijos tarnautojø skaièiaus;  

6) administruoja savivaldybës asignavimus arba ágalioja tai daryti savi-
valdybës administratoriø; 

7) per savivaldybës administratoriø vadovauja savivaldybës administ-
racijos struktûriniams ir struktûriniams teritoriniams padaliniams;  

8) Valstybës tarnybos ástatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidþia tu-
rimus politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tarnautojus; 

9) kartu su atitinkamomis valstybës institucijomis ir ástaigomis rengia 
bei ágyvendina prevencines priemones ir gelbsti gyventojus ávykusiø ka-
tastrofø, stichiniø nelaimiø, epidemijø, uþkreèiamøjø ligø atvejais, likvi-
duoja jø padarinius, rûpinasi nusikaltimø kontrolës ir prevencijos pro-
gramø ágyvendinimu bei aplinkos bûkle savivaldybës teritorijoje; 

10) gavæs savivaldybës tarybos pritarimà, sudaro savivaldybës bendra-
darbiavimo su valstybës institucijomis, kitomis savivaldybëmis bei uþsie-
nio institucijomis sutartis; 

11) rûpinasi vieðàja tvarka ir gyventojø rimtimi; 
12) organizuoja migracijos procesø tyrimà ir analizæ, kartu su teritori-

nëmis darbo birþomis rûpinasi gyventojø uþimtumu, jø kvalifikacijos kë-
limu ir perkvalifikavimu bei vieðøjø darbø organizavimu; 

13) atsako uþ valstybinës kalbos vartojimo kontrolæ; 
14) ástatymø nustatyta tvarka iðduoda statiniø projektavimo sàlygø sà-

vadus, organizuoja statiniø projektø derinimà ir iðduoda leidimus statyti, 
rekonstruoti, remontuoti ar griauti statinius arba nustatyta tvarka ágalioja 
tai daryti savivaldybës administratoriø ar kità savivaldybës administraci-
jos tarnautojà;  
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15) organizuoja pirminæ asmens ir visuomenës sveikatos prieþiûrà, li-
goniø, invalidø ir seneliø slaugà ir rûpybà, iðduoda rekomendacijas pir-
minës sveikatos prieþiûros ástaigoms dël farmacinës veiklos;  

16) sudaro ir tvirtina naujokø ðaukimo ir ðauktiniø medicinos eksper-
tizës komisijas;  

17) organizuoja vaikø, jaunimo ir suaugusiøjø bendràjá lavinimà, iki-
mokykliná vaikø ugdymà, vaikø ir jaunimo papildomà ugdymà; 

18) organizuoja socialiniø paslaugø ir kitos socialinës paramos teiki-
mà, atsako uþ neágaliø gyventojø (invalidø, visiðkos negalios invalidø) 
socialinæ integracijà; 

19) rûpinasi gyventojø bendrosios kultûros ugdymu, etnokultûros 
puoselëjimu, nekilnojamøjø kultûros vertybiø apsauga; 

20) atlieka ástatymø jam priskirtas funkcijas ir ágaliojimus; 
21) ne reèiau kaip kartà per metus atsiskaito rinkëjams uþ savivaldy-

bës tarybos ir valdybos veiklà.  
Vykdydamas ðiuos ir kitus ástatymø numatytus ágaliojimus, meras pri-

ima potvarkius. Savo ágaliojimø laikui meras gali turëti sekretoriø ir pata-
rëjus. 

Meras netenka savo ágaliojimø, jeigu: 
1) 1/3 tarybos nariø iniciatyva pasiûloma ir uþ tai balsuoja nustatyto 

viso tarybos nariø skaièiaus dauguma; 
2) ásigalioja teismo nuosprendis dël jo padarytø nusikaltimø; 
3) jis neatsisako kito darbo ar pareigø pagal ðio straipsnio deðimtàjà 

dalá;  
4) savivaldybës teritorijoje laikinai ávedamas tiesioginis valdymas. 
Jeigu sprendimas atleisti merà taryboje nepriimamas, tai ðá klausimà 

svarstyti galima tik po pusës metø, iðskyrus tuos atvejus, kai paaiðkëja 
anksèiau iðvardytos keturios aplinkybës. 

Mero pavaduotojas atlieka savivaldybës tarybos nustatytas funkcijas ir 
mero pavedimus. Kai meras negali eiti pareigø, mero pavaduotojas atlie-
ka visas jo pareigas. Mero veiklà ir jo pavadavimo procedûrà reglamen-
tuoja savivaldybës tarybos veiklos reglamentas. Meras, mero pavaduoto-
jas negali eiti jokiø kitø renkamø ar skiriamø pareigø, dirbti jokiose kito-
se valstybinëse ar privaèiose ámonëse ir gauti papildomai jokio kito atly-
ginimo, iðskyrus atlyginimà uþ kûrybinæ veiklà.  

Merui, mero pavaduotojui ágaliojimai pratæsiami ir po naujø rinkimø 
iki reikalø perdavimo naujai iðrinktam merui, mero pavaduotojui arba 
Vyriausybës ágaliotiniui, kai savivaldybës teritorijoje laikinai ávedamas 
tiesioginis valdymas.  

Atstovaujamoji ir vykdomoji savivaldos institucijos veikia savarankið-
kai ástatymø ir savivaldybës veiklos reglamento nustatytø ágaliojimø ribo-
se. Ðiø institucijø suformavimas priklauso nuo vietos gyventojø (rinkëjø) 
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valios. Tuo tarpu kontrolës institucija yra formuojama kitu bûdu, ir jos 
ágaliojimø laikas skiriasi nuo tarybos, mero ir valdybos kadencijos. 
 
1.3.4. Savivaldybės kontrolės institucija 

 
Savivaldybës kontrolierius yra savivaldybës kontrolës institucija, tie-

siogiai kontroliuojanti savivaldybës biudþeto naudojimà bei atliekanti 
vidaus audito funkcijas savivaldybëje. Ði institucija atskaitinga savivaldy-
bës tarybai ir nesusijusi su savivaldybës tarybos ágaliojimø pabaiga. Savi-
valdybës kontrolës institucijos funkcijoms ágyvendinti savivaldybës kont-
rolieriaus teikimu savivaldybës taryba gali steigti (kai savivaldybës gyven-
tojø skaièius virðija 30 tûkstanèiø gyventojø, privalo steigti) savivaldybës 
kontrolieriaus tarnybà. Jai vadovauja savivaldybës kontrolierius. Savival-
dybës kontrolierius, taip pat savivaldybës kontrolieriaus tarnybos tarnau-
tojai negali bûti savivaldybës, kurioje jie dirba, tarybos nariais. 

Savivaldybës kontrolierius skiriamas á pareigas Valstybës tarnybos 
ástatymo nustatyta tvarka atviro konkurso bûdu penkeriems metams. Pa-
sibaigus kadencijai, savivaldybës kontrolierius gali pakartotinai dalyvauti 
konkurse á tas paèias pareigas naujam terminui. Kadencijø skaièius tam 
paèiam asmeniui neribojamas. Savivaldybës kontrolierius privalo turëti 
aukðtàjá iðsilavinimà ir ne maþesná kaip trejø metø darbo staþà finansø, 
ekonomikos, kontrolës arba vieðojo administravimo srityse. Savivaldybës 
kontrolierius gali bûti savivaldybës tarybos sprendimu atleistas ið pareigø 
iki kadencijos pabaigos Valstybës tarnybos ástatymo numatytais pagrin-
dais. 

Pretendentø á savivaldybës kontrolieriaus pareigas atrankos komisijà, 
á kurià savo atstovà deleguoja Finansø ministerija, tvirtina savivaldybës 
taryba. Priëmimo á savivaldybës kontrolieriaus pareigas konkursà teisës 
aktø nustatyta tvarka organizuoja meras arba savivaldybës tarybos ágalio-
tas kitas asmuo, o sprendimà dël savivaldybës kontrolieriaus paskyrimo á 
pareigas priima savivaldybës taryba. Savivaldybës taryba gali nepripaþinti 
konkurso rezultatø, jeigu konkursas vyko paþeidþiant teisës aktø nustaty-
tà tvarkà. Tokiu atveju konkursas organizuojamas ið naujo.  

Savivaldybës kontrolieriaus ir savivaldybës kontrolieriaus tarnyba vei-
kia pagal savivaldybës tarybos patvirtintus nuostatus. Be to, taryba nusta-
to savivaldybës kontrolieriaus tarnybos (jeigu ji steigiama) darbo uþmo-
kesèio fondà ir, vadovaudamasi ástatymø nustatytais koeficientais, tvirtina 
savivaldybës kontrolieriaus atlyginimà.  

Savivaldybës kontrolieriaus, taip pat savivaldybës kontrolieriaus tar-
nybos (jeigu ji steigiama) finansiná, ûkiná bei materialiná aptarnavimà 
atlieka savivaldybës administracija. Savivaldybës kontrolierius (savivaldy-
bës kontrolieriaus tarnyba) turi savo antspaudà. 
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Savivaldybës kontrolierius (savivaldybës kontrolieriaus tarnyba) pri-
þiûri, ar teisëtai, tikslingai ir efektyviai naudojamos savivaldybës biudþeto 
lëðos, kitas savivaldybës turtas ir savivaldybei perduotas valstybës turtas.  

Savivaldybës kontrolierius: 
1) tvirtina savivaldybës kontrolieriaus tarnybos (jeigu ji steigiama) pa-

reigybiø sàraðà, Valstybës tarnybos ástatymo nustatyta tvarka priima á 
tarnybà ir atleidþia ið jos tarnautojus, atlieka kitas Valstybës tarnybos 
ástatymo jam kaip ástaigos vadovui priskirtas funkcijas; 

2) organizuoja savivaldybës tarybos patvirtinto metinio savivaldybës 
kontrolës tarnybos patikrinimø plano vykdymà; 

3) savo iniciatyva, savivaldybës tarybos ar mero raðytiniu pavedimu at-
lieka arba organizuoja tikslinius patikrinimus bei revizijas savivaldybës 
administracijoje (struktûriniuose ir struktûriniuose teritoriniuose padali-
niuose), savivaldybës biudþetinëse ir vieðosiose ástaigose bei savivaldybës 
kontroliuojamose ámonëse;  

4) valstybës kontrolieriaus, jo pavaduotojø arba Valstybës kontrolës 
skyriø vadovø praðymu dalyvauja arba paveda tarnybos tarnautojams da-
lyvauti Valstybës kontrolës organizuojamuose tiksliniuose patikrinimuo-
se bei revizijose savivaldybës institucijose ir ástaigose bei savivaldybës 
kontroliuojamose ámonëse; 

5) nustato tarnybos tarnautojø uþduotis ir jø atlikimo metodus; 
6) teikia savivaldybës administratoriui bei tikrinamø ástaigø ir ámoniø 

vadovams iðvadas bei pasiûlymus dël patikrinimø metu konstatuotø trû-
kumø paðalinimo ir reikalauja ið jø informacijos apie pasiûlymø vykdymà;  

7) tikrinimø iðvadas teikia savivaldybës tarybos Kontrolës komitetui ir 
merui, o iðvadas dël savivaldybës biudþeto vykdymo, dël kitø savivaldybës 
lëðø ir turto naudojimo – ir savivaldybës tarybai; 

8) yra atsakingas uþ savivaldybës finansiniø iðtekliø bei turto naudo-
jimo patikrinimus arba jø organizavimà;  

9) patikrinimo metu nustatæs nusikaltimo poþymiø, medþiagà pe-
rduoda teisësaugos institucijoms; 

10) priima sprendimus dël savivaldybës kontrolieriaus tarnybos gau-
namø gyventojø skundø ar pareiðkimø nagrinëjimo;  

11) pagal Seimo kontrolieriø praðymus teikia jiems reikalingà infor-
macijà;  

12) pagal kompetencijà leidþia ásakymus; 
13) kiekvienais metais iki savivaldybës biudþeto patvirtinimo pateikia 

savivaldybës tarybai veiklos ataskaità, o kai savivaldybës taryba ar Kont-
rolës komitetas reikalauja, – teikia praðomà informacijà nustatytais ter-
minais; 

14) ne reèiau kaip 2 kartus per metus teikia Finansø ministerijai (jos 
nustatytais terminais ir tvarka) informacijà apie Europos Sàjungos struk-
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tûriniø fondø bei kitø lëðø, skiriamø ið Europos Sàjungos, naudojimà 
savivaldybëje.  

Savivaldybës kontrolieriaus tarnybos (jeigu ji steigiama) tarnautojai: 
1) kontrolieriaus pavedimu atlieka planinius ir tikslinius patikrinimus 

bei revizijas savivaldybës administracijoje, jos padaliniuose, savivaldybës 
biudþetinëse ir vieðosiose ástaigose bei savivaldybës kontroliuojamose 
ámonëse;  

2) tikrina savivaldybës biudþeto lëðø naudojimo teisëtumà visose, ne-
paisant jø statuso, ástaigose, ámonëse bei organizacijose, kurioms tos lë-
ðos skirtos;  

3) pagal kompetencijà Vieðojo administravimo ástatymo nustatyta 
tvarka nagrinëja gyventojø skundus ir pareiðkimus. Anoniminiai skundai 
ar pareiðkimai nagrinëjami, jeigu taip nusprendþia savivaldybës kontro-
lierius; 

4) Administraciniø teisës paþeidimø kodekso nustatytais atvejais sura-
ðo administraciniø teisës paþeidimø protokolus ir juos teikia nagrinëti 
ástatymø nustatyta tvarka savivaldybës Administracinei komisijai. 
 
1.3.5. Savivaldybės viešojo administravimo įstaigos 

 
Savivaldybës administracija yra savivaldybës ástaiga, kurià sudaro 

struktûriniai, struktûriniai teritoriniai padaliniai – seniûnijos – ir á struk-
tûrinius padalinius neáeinantys vieðojo administravimo bei paslaugø vals-
tybës tarnautojai (iðskyrus politinio (asmeninio) pasitikëjimo tarnauto-
jus). Savivaldybës administracijos struktûrà, jos veiklos nuostatus ir darbo 
uþmokesèio fondà mero teikimu tvirtina arba keièia savivaldybës taryba, 
o etatus, didþiausià leistinà darbuotojø skaièiø savivaldybës administrato-
riaus teikimu tvirtina valdyba. Savivaldybës administracijos ágaliojimai 
nesusijæ su savivaldybës tarybos ágaliojimø pabaiga.  

Savivaldybës administratorius yra savivaldybës administracijos vado-
vas – karjeros valstybës tarnautojas, atsakingas ir atskaitingas savivaldy-
bës merui. Savivaldybës administratoriaus skyrimo ir atleidimo tvarkà 
nustato Valstybës tarnybos ástatymas. Savivaldybës tarnautojø teisinius 
santykius reglamentuoja Valstybës tarnybos ástatymas. Savivaldybës ad-
ministracijos karjeros ir paslaugø valstybës tarnautojai atskaitingi savi-
valdybës administratoriui, o politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës 
tarnautojai – merui. Savivaldybës administracijos tarnautojai negali bûti 
savivaldybës, kurioje jie dirba, tarybos nariais. 

Savivaldybës administracija: 
1) savivaldybës teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybës 

institucijø sprendimø ágyvendinimà arba pati juos ágyvendina; 
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2) ágyvendina ástatymus ir Vyriausybës nutarimus, nereikalaujanèius 
savivaldybës institucijø sprendimø; 

3) ástatymø nustatyta tvarka organizuoja savivaldybës biudþeto paja-
mø ir iðlaidø bei kitø piniginiø iðtekliø buhalterinës apskaitos tvarkymà, 
organizuoja ir kontroliuoja savivaldybës turto valdymà ir naudojimà; 

4) administruoja vieðøjø paslaugø teikimà; 
5) rengia savivaldybës institucijø sprendimø ir potvarkiø projektus; 
6) techniðkai aptarnauja merà, kitas savivaldybës institucijas ir tarybos 

narius, kai ðie vykdo savo ágaliojimus. 
Savivaldybës administratorius: 
1) atsako uþ vidaus administravimà savivaldybës administracijoje;  
2) administruoja asignavimus, tarybos skirtus savivaldybës administra-

cijai; 
3) atsako uþ savivaldybës biudþeto vykdymà ir savivaldybës ûkinæ bei 

finansinæ veiklà;  
4) organizuoja savivaldybës administracijos darbà;  
5) padeda merui rengti savivaldybës institucijø posëdþius, juose daly-

vauja ir, kai posëdþio pirmininkas leidþia, gali pasisakyti, rûpinasi, kad 
bûtø raðomi ir saugomi posëdþiø protokolai, nustatyta tvarka skelbiami ir 
iðsiuntinëjami savivaldybës institucijø sprendimai, mero potvarkiai;  

6) atsako uþ savivaldybës tarybos, valdybos sprendimø ir mero potvar-
kiø ágyvendinimà; 

7) Valstybës tarnybos ástatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidþia vals-
tybës vieðojo administravimo ir paslaugø tarnautojus ir vieðàsias paslau-
gas teikianèiø ástaigø vadovus, koordinuoja ir kontroliuoja jø darbà, at-
lieka kitas Valstybës tarnybos ástatymo jam priskirtas personalo valdymo 
funkcijas; 

8) organizuoja savivaldybës vieðojo administravimo institucijø tarnau-
tojø mokymà bei tobulinimàsi; 

9) pagal ágaliojimus savivaldybës reikalais gali kreiptis á valstybinio 
administravimo subjektus, leisti ásakymus, privalomus savivaldybës admi-
nistracijos struktûriniams bei struktûriniams teritoriniams padaliniams ir 
á struktûrinius padalinius neáeinantiems vieðojo administravimo bei pa-
slaugø valstybës tarnautojams. 

Kai savivaldybës teritorijoje laikinai ávedamas tiesioginis valdymas, 
savivaldybës administratorius yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybës 
ágaliotiniui. 

Seniûnija yra savivaldybës administracijos struktûrinis teritorinis pa-
dalinys, veikiantis tam tikroje savivaldybës teritorijos dalyje. Seniûnijos 
aptarnaujamos teritorijos ribas savo sprendimu nustato savivaldybës ta-
ryba. Seniûnijø skaièiø taip pat nustato savivaldybës taryba. Seniûnijai 
vadovauja seniûnas. Já konkurso bûdu (palanki gyventojø nuomonë lai-
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koma kandidato privalumu) skiria ir atleidþia savivaldybës administrato-
rius, vadovaudamasis Valstybës tarnybos ástatymu. 

Seniûnijoje ið gyvenamøjø vietoviø bendruomenës atstovø gali bûti 
sudaroma patariamoji visuomeniniais pagrindais dirbanti seniûnijos tary-
ba. Jos nuostatus tvirtina meras vadovaudamasis Vyriausybës patvirtin-
tais pavyzdiniais nuostatais. 

Seniûnijos veiklà reglamentuoja savivaldybës mero patvirtinti seniûni-
jos veiklos nuostatai. Seniûnija: 

1) administruoja jai priskirtø vieðøjø paslaugø teikimà; 
2) prireikus ávertina atskirø ðeimø (asmenø) gyvenimo sàlygas ir pra-

neða atitinkamiems savivaldybës administravimo subjektams bei admi-
nistratoriui dël socialinës paramos teikimo joms (jiems) reikalingumo; 

3) gali organizuoti socialinës paramos teikimà ir paðalpø mokëjimà; 
4) organizuoja seniûnijai priskirtø teritorijø ir kapiniø prieþiûrà; 
5) organizuoja vieðuosius darbus; 
6) tvarko namø ûkio knygas kaimo vietovëse; 
7) nevirðydama ágaliojimø, renka statistinius duomenis ir teikia juos 

teritorinëms statistikos ástaigoms; 
8) renka ir nustatyta tvarka teikia savivaldybës administracijos padali-

niams duomenis, reikalingus mokyklinio amþiaus (iki 16 metø) vaikø ap-
skaitai; 

9) iðduoda seniûnijai priskirtos teritorijos gyventojams ðeimos sudëtá, 
gyvenamàjà vietà ir kitokias faktinæ padëtá patvirtinanèias paþymas, iðsky-
rus atvejus, kai tai pagal teisës aktus turi bûti patvirtinta kitais dokumen-
tais; 

10) kaimo gyvenamosiose vietovëse – iðduoda leidimus laidoti; 
11) teikia merui ir savivaldybës administratoriui pasiûlymus dël savi-

valdybës struktûriniø padaliniø tarnautojø ir savivaldybës ástaigø vadovø 
veiklos seniûnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, vietinës reikðmës 
keliø, gyvenvieèiø gatviø, ðaligatviø ir aikðèiø tvarkymo, vietinio susisie-
kimo transporto organizavimo, savivaldybei nuosavybës teise priklausan-
èiø pastatø ir statiniø remonto, paminklø prieþiûros, vieðøjø paslaugø 
teikimo gyventojams organizavimo; 

12) mero pavedimu rengia ir teikia savivaldybës tarybos bei valdybos 
sprendimø ir mero potvarkiø projektus seniûnijos veiklos klausimais, 
kontroliuoja jø vykdymà; 

13) ðaukia seniûnijai priskirtos teritorijos gyventojø sueigas ir organi-
zuoja gyventojø susitikimus su savivaldybës ir valstybës institucijø parei-
gûnais; 

14) apibendrina gyvenamøjø vietoviø bendruomeniø atstovø pastabas 
bei pasiûlymus ir teikia juos savivaldybës institucijoms bei savivaldybës 
administratoriui. Konsultuoja gyvenamøjø vietoviø bendruomeniø atsto-
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vus ir teikia jiems informacijà apie savivaldybës institucijø ir savivaldybës 
administracijos bei valstybës institucijø veiklà savivaldybës teritorijoje. 
Seniûnas ar jo ágaliotas asmuo dalyvauja savivaldybës institucijø posë-
dþiuose, kai svarstomi su seniûnijai priskirtos teritorijos bendruomenës 
gyvenimu susijæ klausimai. 

Seniûnas: 
1) atsako uþ seniûnijos vidaus vadybà; 
2) administruoja asignavimus, skirtus seniûnijai; 
3) kaimo gyvenamøjø vietoviø seniûnijose ir miestuose, kuriuose nëra 

civilinës metrikacijos skyriø bei notaro biurø, registruoja gimimus bei 
mirtis, ástatymø nustatyta tvarka atlieka notarinius ir kitus veiksmus; 

4) pagal kompetencijà sudaro sutartis.  
Seniûnijos veiklos nuostatuose seniûnijoms gali bûti pavestos ir kitos 

funkcijos, nepriskirtos kitiems savivaldybës administracijos struktûri-
niams padaliniams seniûnijai priskirtoje teritorijoje. 

 
 

1.4. Savivaldybiø funkcijos 
 

Savivaldybiø funkcijos pagal sprendimø priëmimo laisvæ skirstomos á: 
1) savarankiðkàsias,  
2) priskirtàsias (ribotai savarankiðkas), 
3) valstybines (perduotas savivaldybëms),  
4) sutartines – ágyvendinamas sutartimis.  
Konkreèiai pateiksime savivaldybiø funkcijas pagal sprendimø prië-

mimo laisvæ, kaip numatyta Vietos savivaldos ástatymo 6–9 str. 
Savarankiðkosios savivaldybiø funkcijos atliekamos pagal ástatymø 

suteiktà kompetencijà, ásipareigojimus savo bendruomenei ir jos intere-
sais. Ágyvendindamos ðias funkcijas, savivaldybës turi sprendimø iniciaty-
vos, jø priëmimo bei ágyvendinimo laisvæ ir yra atsakingos uþ ðiø funkcijø 
atlikimà. Tai: 

1) ikimokyklinis vaikø ugdymas; 
2) vaikø ir jaunimo papildomas ugdymas bei uþimtumas, profesinis 

mokymas;  
3) suaugusiøjø neformalusis ðvietimas; 
4) maitinimo paslaugø teikimas ikimokyklinio ugdymo bei bendrojo 

lavinimo ástaigose; 
5) socialiniø paslaugø ástaigø steigimas, iðlaikymas ir bendradarbiavi-

mas su visuomeninëmis organizacijomis;  
6) savivaldybës gyventojø sveikatos prieþiûros rëmimas ið savivaldybës 

biudþeto; 
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7) gyventojø uþimtumo, kvalifikacijos ágijimo ir perkvalifikavimo or-
ganizavimas, vieðøjø bei sezoniniø darbø organizavimas; 

8) dalyvavimas uþtikrinant vieðàjà tvarkà ir gyventojø rimtá (nusikal-
timø kontrolës ir prevencijos vietos programø kûrimas ir ágyvendinimas 
pasitelkiant savivaldybiø teritorijà aptarnaujanèias policijos ástaigas bei 
átraukiant á ðià veiklà visuomenines organizacijas ir gyventojus); 

9) kûno kultûros ir sporto plëtojimas; 
10) turizmo ir gyventojø poilsio organizavimas; 
11) savivaldybës saugomø teritorijø steigimas, vietinës reikðmës gam-

tos bei kultûros paveldo objektø skelbimas savivaldybës saugomais objek-
tais;  

12) sàlygø verslo plëtrai sudarymas ir ðios veiklos skatinimas; 
13) kitos funkcijos, kurios nepriskirtos valstybës institucijoms. 
Priskirtosios (ribotai savarankiðkos) savivaldybiø funkcijos ágyven-

dinamos pagal ástatymus ir jø pagrindu priimtus kitus teisës aktus. Savi-
valdybës ðias funkcijas atlieka atsiþvelgdamos á vietos sàlygas ir aplinky-
bes. Tai yra:  

1) vaikø, jaunimo ir suaugusiøjø bendrojo lavinimo organizavimas; 
2) kaimo bendrojo lavinimo mokyklø moksleiviø, gyvenanèiø toli nuo 

mokyklos, nemokamo pavëþëjimo á mokyklas ir á namus organizavimas; 
3) vaikø ir jaunimo teisiø apsauga, savivaldybës teritorijoje gyvenan-

èiø vaikø iki 16 metø mokymosi bendrojo lavinimo ar kitoje ðvietimo si-
stemos mokykloje uþtikrinimas; 

4) socialiniø paslaugø ir kitos socialinës paramos teikimas; 
5) sàlygø neágaliø gyventojø (invalidø, visiðkos negalios invalidø) so-

cialiniam integravimui á bendruomenæ sudarymas; 
6) savivaldybiø sveikatos programø rengimas ir ágyvendinimas;  
7) pirminë asmens ir visuomenës sveikatos prieþiûra; 
8) alkoholio ir tabako reklamos draudimo ir ribojimo laikymosi ant 

iðorinës reklamos priemoniø kontrolë; 
9) teritorijø planavimas, savivaldybës teritorijos bendrojo plano ir de-

taliøjø planø sprendiniø ágyvendinimas;  
10) gyventojø bendrosios kultûros ugdymas ir etnokultûros puoselë-

jimas (muziejø, teatrø bei kitø kultûros ástaigø steigimas ir jø veiklos 
prieþiûra), savivaldybiø vieðøjø bibliotekø steigimas ir jø veiklos prieþiû-
ra;  

11) statybos ir architektûros reikalavimø uþtikrinimas; 
12) kraðtovaizdþio, nekilnojamøjø kultûros vertybiø bei savivaldybës 

ásteigtø saugomø teritorijø tvarkymas ir apsauga; 
13) statiniø naudojimo prieþiûra, leidimø statyti, rekonstruoti, remon-

tuoti ar griauti statinius iðdavimas pagal kompetencijà; 
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14) infrastruktûros, socialinës ir ekonominës raidos planavimas, tu-
rizmo, bûsto, smulkaus ir vidutinio verslo plëtros programø rengimas; 

15) savivaldybei nuosavybës teise priklausanèios þemës ir kito turto 
valdymas, naudojimas ir disponavimas juo; 

16) ðilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotëkø surinkimo ir 
valymo organizavimas; 

17) valstybës paramos bûstui ásigyti tvarkymas, socialiniø bûstø sutei-
kimas; 

18) aplinkos kokybës gerinimas ir apsauga;  
19) sanitarijos ir higienos taisykliø tvirtinimas ir jø laikymosi kontro-

lës organizavimas, ðvaros ir tvarkos vieðosiose vietose uþtikrinimas;  
20) komunaliniø atliekø tvarkymo sistemø diegimas, antriniø þaliavø 

surinkimo bei perdirbimo organizavimas ir sàvartynø árengimas bei eksp-
loatavimas; 

21) vietinës reikðmës keliø ir gatviø prieþiûra, taisymas, tiesimas bei 
saugaus eismo sàlygø uþtikrinimas; 

22) keleiviø veþimo vietiniais marðrutais organizavimas; 
23) adresø (gatviø, pastatø, statiniø ir kitø savivaldybës teritorijoje 

esanèiø ir jai nuosavybës teise priklausanèiø objektø pavadinimø, pastatø 
bei gyvenamøjø namø ir butø numeriø) suteikimas ir keitimas; 

24) ritualiniø paslaugø teikimo uþtikrinimas bei kapiniø prieþiûros 
organizavimas; 

25) dalyvavimas formuojant ir ágyvendinant regionø plëtros progra-
mas; 

26) prekybos ir kitø paslaugø teikimo tvarkos turgavietëse bei vieðo-
siose vietose nustatymas; 

27) leidimø (licencijø) iðdavimas ástatymø nustatytais atvejais ir tvar-
ka. 

Valstybinës (perduotos savivaldybëms) funkcijos yra:  
1) civilinës bûklës aktø registravimas; 
2) ástatymø priskirtø registrø tvarkymas ir duomenø teikimas valstybës 

registrams; 
3) civilinës saugos organizavimas; 
4) savivaldybës prieðgaisriniø tarnybø organizavimas; 
5) dalyvavimas valdant valstybinius parkus; 
6) kompensacijø (ðildymo iðlaidø, iðlaidø ðaltam ir karðtam vandeniui, 

lengvatinio keleiviø veþimo ir kt.) skaièiavimas ir mokëjimas; 
7) maþas pajamas turinèiø ðeimø vaikø nemokamo maitinimo organi-

zavimas visø tipø bendrojo lavinimo mokyklose; 
8) socialiniø iðmokø skaièiavimas ir mokëjimas; 
9) savivaldybei priskirtos valstybinës þemës ir kito valstybës turto val-

dymas, naudojimas ir disponavimas juo patikëjimo teise; 

 



XVI skyrius 826 

10) pilieèiø praðymø atkurti nuosavybës teises á gyvenamuosius na-
mus, jø dalá, butus, ûkinës ir komercinës paskirties pastatus nagrinëjimas 
bei sprendimø dël nuosavybës teisës atkûrimo priëmimas; 

11) valstybës garantijø nuomininkams, iðsikeliantiems ið savininkams 
gràþintø gyvenamøjø namø ar jø dalies ir butø, vykdymas; 

12) dokumentø pilietybei suteikti rengimas; 
13) valstybinës kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolë; 
14) savivaldybëms pagal teisës aktus priskirtø archyviniø dokumentø 

tvarkymas; 
15) dalyvavimas atrenkant ðauktinius á karo tarnybà; 
16) statistikos duomenø teikimas; 
17) dalyvavimas rengiant ir ágyvendinant darbo rinkos politikos prie-

mones bei gyventojø uþimtumo programas; 
18) dalyvavimas organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo ir savi-

valdybiø tarybø rinkimus; 
19) dalyvavimas rengiant gyventojø apklausas ir referendumus; 
20) dalyvavimas atliekant gyventojø ir bûstø bei kitus visuotinius sura-

ðymus; 
21) kitos ástatymø perduotos funkcijos.  
Valstybës funkcijos perduodamos savivaldybëms atsiþvelgiant á gyven-

tojø interesus. Ðios funkcijos perduodamos vadovaujantis ástatymais ir 
ágyvendinamos vadovaujantis teisës aktais. Savivaldybës, ágyvendindamos 
ðias funkcijas, turi ástatymø nustatytà sprendimø priëmimo laisvæ. 

Kaip sutartines funkcijas savivaldybës gali atlikti kitas ástatyme ne-
numatytas valstybës funkcijas (vieðojo administravimo ir vieðøjø paslaugø 
teikimo) pagal su valstybës institucijomis ar ástaigomis sudarytas sutartis. 
Savivaldybë tokias sutartis gali sudaryti tik tuo atveju, kai savivaldybës 
taryba pritaria. Sutartys sudaromos ir vykdomos vadovaujantis Civilinio 
kodekso ir kitø ástatymø nuostatomis. Sutartinës funkcijos paprastai yra 
trumpalaikës ar sezoninio pobûdþio. 

Bendriems tikslams savivaldybë gali sudaryti jungtinës veiklos sutartis 
arba bendrø vieðøjø pirkimø sutartis su valstybës institucijomis ir (arba) 
kitomis savivaldybëmis.  
 

 
1.5. Savivaldybiø ekonominës veiklos pagrindas 
 

Realizuojant savivaldos funkcijas ir ágyvendinant savivaldà, reikia tam 
tikrø ekonominës veiklos pagrindø. Ðios veiklos pagrindas yra numatytas 
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (121 str.), Vietos savivaldos ástatyme 
bei Valstybës ir savivaldybiø turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 
juo ástatyme bei Vietos rinkliavø ir Biudþetinës sandaros ástatymuose. 
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Savivaldybës ekonominës veiklos pagrindà sudaro savivaldybës nuo-
savybë. Savivaldybës sudaro ir tvirtina savo biudþetà. Savivaldybiø tary-
bos turi teisæ ástatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rink-
liavas, savo biudþeto sàskaita savivaldybiø tarybos gali numatyti mokesèiø 
bei rinkliavø lengvatas. 

Savivaldybiø turtas yra keturiø rûðiø. Tai: 
1) ilgalaikis materialusis:  

– savivaldybës pastatai ir statiniai, árenginiai ir kiti nekilnojamojo 
turto objektai, nuosavybës teise priklausantys savivaldybei; 

– ástatymø nustatyta tvarka savivaldybës nuosavybën perduoti ne 
þemës ûkio paskirties þemës sklypai; 

– vietinës reikðmës kilnojamosios ir nekilnojamosios kultûros ver-
tybës ir paminklai, nuosavybës teise priklausantys savivaldybei; 

– kitas kilnojamasis ilgalaikis materialusis turtas. 
2) nematerialusis: 

– teisë naudotis savivaldybiø heraldikos objektais; 
– savivaldybës ámoniø, ástaigø ir organizacijø vardu gauti patentai ir 

licencijos, taip pat teisës, atsirandanèios ið patentø ir licencijø, 
sertifikavimo þenklai, techniniai projektiniai dokumentai, infor-
macijos apdorojimo programos ir intelektinës veiklos rezultatai; 

– kitas nematerialusis turtas. 
3) finansinis: 

– gautos ir nepanaudotos savivaldybës biudþeto pajamos; 
– savivaldybëms nuosavybës teise priklausantys vertybiniai popie-

riai ir turtinës teisës, atsirandanèios ið ðiø vertybiniø popieriø; 
– valdant, naudojant savivaldybës ilgalaiká materialøjá turtà ar dis-

ponuojant juo gautos grynosios pajamos, kurios neáskaitytos á sa-
vivaldybës biudþetà; 

– reikalavimo teisë á savivaldybës iðduotas paskolas; 
– savivaldybës ámoniø kapitalas ir grynasis ðiø ámoniø pelnas. 

4) trumpalaikis materialusis: 
– savivaldybei nuosavybës teise priklausantis turtas, kurá numato-

ma sunaudoti ar parduoti per vienerius metus arba kurio ásigiji-
mo vertë yra maþesnë uþ vertæ, kurià ilgalaikiam materialiajam 
turtui nustatë Vyriausybë. 

Savivaldybë turtà ágyja: 
1) perimdama valstybës turto, kuris perduodamas savivaldybës nuosa-

vybën pagal ástatymus, dalá; 
2) ástatymø nustatyta tvarka gaudama pajamø ið mokesèiø, kitø ámokø 

ir rinkliavø; 
3) gaudama pajamø ið savivaldybës turto valdymo ir naudojimo; 
4) pagal sandorius; 
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5) pagal testamentà paveldëdama turtà; 
6) kitais ástatymø nustatytais bûdais. 
Taip pat patikëjimo teise savivaldybës valdo, disponuoja ir naudoja: 
1) valstybës turtà, kuris buvo priskirtas savivaldybiø reguliavimo sri-

èiai Vyriausybës nutarimais, bet ástatymø nustatyta tvarka neperduotas ar 
neperimtas savivaldybiø nuosavybën. Jeigu savivaldybë atsisako perimti 
nuosavybën jai perduodamà valstybës turtà, Vyriausybës nutarimu ðis 
turtas gali bûti perduotas patikëjimo teise valstybës valdþios ir valdymo 
institucijoms, valstybës ámonëms, ástaigoms ar kitai savivaldybei; 

2) valstybës turtà, savivaldybëms perduotà Valstybës turto perdavimo 
savivaldybiø nuosavybën, ástatymu ar Vyriausybës nutarimais, ástatymø 
deleguotoms savivaldybiø funkcijoms atlikti. Savivaldybës ðá turtà valdo, 
naudoja ir disponuoja juo tik ástatymø nustatyta tvarka, o jeigu ji nenu-
statyta, – kiekvienu atveju gavusios Vyriausybës leidimà. Jeigu pasikeièia 
deleguotos funkcijos ar jø subjektai, Vyriausybës nutarimu ðis turtas pa-
tikëjimo teise gali bûti perduotas valstybës valdþios ir valdymo instituci-
joms, valstybës ámonëms, ástaigoms ar kitai savivaldybei. 

Savivaldybëms nuosavybës teise priklausantá turtà valdo, naudoja ir 
disponuoja juo savivaldybiø tarybos, turto savininko teises ágyvendinda-
mos pagal ástatymus. Kitos savivaldos institucijos, savivaldybës ámonës, 
ástaigos ir organizacijos joms patikëjimo teise perduotà savivaldybës turtà 
valdo, naudoja bei disponuoja juo pagal ástatymus ir savivaldybiø tarybø 
sprendimus. Su savivaldybës turtà patikëjimo teise valdyti, naudoti ir dis-
ponuoti juo ágaliotais asmenimis savivaldybë pasiraðo savivaldybës turto 
perdavimo-priëmimo aktus. Savivaldybës vardu ðiuos aktus pasiraðo savi-
valdybës tarybos ágaliotas asmuo. Taip pat taryba teisæ valdyti bei eksplo-
atuoti konkreèius savivaldybës nuosavybës objektus gali deleguoti savo 
suformuotoms institucijoms arba ûkio subjektams.  

Likviduojant savivaldybæ ar keièiant Lietuvos Respublikos teritorijos 
administracinio vieneto ribas, kitai savivaldybei priskiriama ta savivaldy-
bës nekilnojamojo turto dalis, kuri yra priskiriamojoje teritorijoje; kitas 
jos turtas ir skolos paskirstomos savivaldybëms proporcingai ið priskiria-
mos teritorijos juridiniø ir fiziniø asmenø surenkamiems mokesèiams á 
savivaldybës biudþetà.  

Savivaldybës finansinius iðteklius sudaro savivaldybës biudþetas, ne-
biudþetinës lëðos. Kiekviena savivaldybë turi savarankiðkà biudþetà. Savi-
valdybës biudþetas sudaromas ir tvirtinamas vieneriems metams. Biudþe-
tiniais metais taryba gali keisti biudþetà ir sudaryti papildomà biudþetà ta 
paèia tvarka, kuria jis sudaromas ir tvirtinamas. Lietuvos valstybës biu-
dþeto ir savivaldybiø biudþetø santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos 
biudþetinës sandaros ir Lietuvos Respublikos mokesèiø ástatymai.  
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Savivaldybës biudþeto pajamos formuojamos ið pajamø uþ jos nuosa-
vybei priklausanèio turto eksploatavimà, ið jos teritorijoje esanèiø ámo-
niø, ástaigø ir organizacijø mokamø mokesèiø bei kitø pagal Lietuvos 
Respublikos ástatymus joms priskirtø pajamø ðaltiniø.  

Jeigu savivaldybiø biudþetams priskirtø pajamø neuþtenka jø sociali-
nëms reikmëms tenkinti, savivaldybiø biudþetams gali bûti skiriamos sub-
sidijos ið Lietuvos valstybës biudþeto tikslinëms programoms ágyvendinti. 
Papildomos savivaldybiø biudþetø pajamos, gautos vykdant biudþetà, taip 
pat sutaupytos iðlaidos lieka savivaldybëms. Jeigu savivaldybiø biudþetø 
pajamos ar iðlaidos dël Lietuvos valstybës institucijø priimtø aktø keièia-
si, pasikeitusios sumos kompensuojamos atitinkamai ið Lietuvos valstybës 
ar savivaldybës biudþetø. Kompensacijø sumas derina suinteresuotos 
ðalys. Kilus ginèui, galutiná sprendimà priima teismas. Lëðos valstybës 
deleguotosioms funkcijoms ágyvendinti skiriamos ið Lietuvos valstybës 
biudþeto.  

Savivaldybë gali naudotis bankø kreditais, imti ir teikti paskolas ásta-
tymø nustatyta tvarka.  
 
 
1.6. Savivaldybiø atstovavimas ir santykiai  
        su valstybës institucijomis 
 

Savivaldos institucijos, turëdamos ástatymais garantuotas teises ir rea-
lias galias laisvai ir savarankiðkai savo atsakomybe tvarkytis, savo veikloje 
nëra izoliuotos nuo valstybës ástaigø. Savivalda realizuojama per vietos 
savivaldos renkamàsias ir kitas institucijas. Valstybës ástaigos vykdo ad-
ministracinæ savivaldybiø prieþiûrà, sprendþia su savivalda susijusius 
klausimus. Savivaldybiø tarybos teikia pasiûlymus, kuriuos nagrinëja vals-
tybës institucijos.  

Vyriausybë ir jos institucijos sprendimus valstybës teritorijos planavi-
mo klausimais derina su savivaldybëmis ir savivaldybiø ribas siûlo keisti 
atsiþvelgdamos á savivaldybiø pasiûlymus. Vyriausybë remia savivaldybes 
rengiant, tobulinant ir perkvalifikuojant savivaldybiø tarnautojus. Valsty-
bës institucijose savivaldybës informuojamos ir konsultuojamos visais su 
savivaldybëmis susijusiais klausimais.  

Lietuvos Respublikos savivaldybëms Seime, santykiuose su Respubli-
kos Prezidentu, Vyriausybëje ir tarptautinëse organizacijose atstovauja 
Respublikinë savivaldybiø asociacija. Lietuvos Respublikos ástatymas 
„Dël Lietuvos savivaldybiø asociacijos pagrindiniø nuostatø” priimtas 
1995 m. kovo 28 d. Ðis ástatymas nustato Lietuvos savivaldybiø asociacijos 
steigimo ir veiklos pagrindines nuostatas. Asociacija atstovauja savo na-
riø – savivaldybiø bendriems interesams. Asociacija yra ne pelno organi-
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zacija. Jai draudþiama uþsiimti komercine veikla. Asociacija turi juridinio 
asmens teises. 

Asociacijos veikla grindþiama nariø savanoriðkumo, demokratijos ir 
valdþios decentralizavimo principais. Asociacija veikia vadovaudamasi 
ðiuo ástatymu ir savo ástatais. Asociacijos nare gali bûti kiekviena savival-
dybës taryba, priëmusi savo sprendimà. 

Savivaldybës – asociacijos narës savo atstovus á asociacijà renka tary-
bos ágaliojimø laikui. Asociacija savo ástatuose nustato ðiø atstovø  aso-
ciacijoje ágaliojimø pasibaigimo, atðaukimo prieð terminà bei pakeitimo 
tvarkà. 

Asociacija savo renkamas institucijas formuoja ið kandidatø, siûlomø 
proporcingai visoms savivaldybiø tarybø rinkimus laimëjusiø partijø gau-
toms vietoms savivaldybiø tarybose, kurios ástoja arba jau yra ástojusios á 
asociacijà, jei suvaþiavimas nenusprendþia kitaip. 

Ástatymø ir kitø teisës aktø projektai, susijæ su savivaldybiø veikla, 
rengimo ir svarstymo stadijose institucijø nustatyta tvarka derinami su 
Lietuvos savivaldybiø asociacija. 

Savivaldybës tarybos, valdybos sprendimai ir mero potvarkiai, nevirði-
jantys jø kompetencijos, yra privalomi visoms savivaldybës teritorijoje 
esanèioms ámonëms, ástaigoms ir organizacijoms, taip pat pareigûnams ir 
gyventojams. Ástatymø nustatytos savivaldybës teisës negali bûti varþomos 
ar ribojamos, iðskyrus atskirai numatytus atvejus.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 122 str. skelbia, kad savivaldybiø 
tarybos dël jø teisiø paþeidimo turi teisæ kreiptis á teismà. Taip pat savi-
valdybiø tarybø, jø vykdomøjø organø bei jø pareigûnø aktai ar veiksmai, 
paþeidþiantys pilieèiø ir organizacijø teises, gali bûti skundþiami teisme. 

Savivaldybiø veiklos atitikimà teisës aktams ástatymø nustatyta tvarka 
priþiûri Vyriausybës skiriami pareigûnai – Vyriausybës atstovai. Pilieèiø 
skundus dël savivaldybës pareigûnø piktnaudþiavimo ar biurokratizmo 
tiria du Seimo kontrolieriai, kuriø ágaliojimus nustato Seimo kontrolieriø 
ástatymas.  
 
 
1.7. Lietuvos Respublikos savivaldybiø administracinë prieþiûra 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 123 str. 2 ir 3 d. reglamentuoja 
savivaldybiø administracinæ prieþiûrà. Ar savivaldybës laikosi Konstituci-
jos ir ástatymø, ar vykdo Vyriausybës sprendimus, priþiûri Vyriausybës 
skiriami atstovai. Vyriausybës atstovo ágaliojimus ir jø vykdymo tvarkà 
nustato ástatymas – Savivaldybiø administracinës prieþiûros ástatymas. 
Vyriausybë apskrièiai skiria vienà Vyriausybës atstovà.  

Vyriausybës atstovas turi teisæ:  
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1) tikrinimø metu gauti savivaldos institucijø teisës aktø originalus, 
taip pat ðiø institucijø vadovø paaiðkinimus dël teisës akto priëmi-
mo tikslø bei aplinkybiø, sprendimø ágyvendinimo bûdø ir priemo-
niø; kitais atvejais – savivaldos institucijø posëdþiø protokolø, pri-
imtø dokumentø kopijas ir kità aiðkinamàjà medþiagà;  

2) dalyvauti savivaldybiø tarybø bei valdybø posëdþiuose, áspëti apie 
svarstomø sprendimø projektuose esanèius prieðtaravimus ástaty-
mams bei kitiems teisës aktams; jeigu yra tam tikras pagrindas, siû-
lyti sustabdyti teisës akto priëmimà;  

3) nagrinëti savivaldos institucijø priimtus teisës aktus, paþeidþianèius 
ástatymø ir kitø teisës aktø nuostatas, ir priimti dël jø sprendimus 
pagal savo ágaliojimus;  

4) susipaþinti su Seimo ir Vyriausybës dokumentais, kuriuose spren-
dþiami savivaldybiø reikalai;  

5) dalyvauti Seimo ir Vyriausybës posëdþiuose, valstybës institucijø 
organizuojamuose renginiuose, kai svarstomi vietos savivaldos ar 
savivaldybiø darbo klausimai.  

Vyriausybës atstovas, nusprendæs, kad savivaldybës tarybos ar valdy-
bos sprendimas, mero potvarkis, savivaldybës kontrolieriaus sprendimas, 
administratoriaus ar seniûno ásakymas prieðtarauja Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai, ástatymams ar kitiems teisës aktams arba kai savivaldos 
institucijos neágyvendina ástatymø, nevykdo Vyriausybës sprendimø, savo 
ágaliojimus ágyvendina viena ið reagavimo formø:  

1) raðo motyvuotà teikimà savivaldos institucijos, kuri priëmë spren-
dimà, potvarká ar ásakymà (toliau – teisës aktas), vadovui, siûlyda-
mas tà teisës aktà nedelsiant sustabdyti, svarstyti jo pakeitimo ar 
panaikinimo klausimà, ir apie tai praneða aukðtesniajai savivaldos 
institucijai (tarybai, valdybai, merui). Apie teikimo svarstymo rezul-
tatus savivaldos institucijos privalo praneðti Vyriausybës atstovui: 
dël savivaldybës tarybos sprendimo – per savaitæ po artimiausio ta-
rybos posëdþio, dël savivaldybës valdybos ir nekolegialiai priimtø 
aktø – per 2 savaites po teikimo gavimo;  

2) savo potvarkiu sustabdo ástatymams prieðtaraujanèio teisës akto 
vykdymà, teikia motyvuotà reikalavimà ðá teisës aktà priëmusiai ins-
titucijai, o pastaroji privalo reikalavimà apsvarstyti artimiausiame 
posëdyje ir dël jo priimti sprendimà;  

3) raðo savivaldybës tarybai, valdybai ar merui reikalavimà, kad jie 
neatidëliodami ágyvendintø ástatymà, vykdytø Vyriausybës nutari-
mà, ir praðo jo nustatytu laiku raðtu praneðti apie reikalavimo ávyk-
dymà.  

Sustabdyti savivaldos institucijø teisës aktai negali bûti vykdomi, kol 
ginèas per nustatytà terminà nebus galutinai iðspræstas savivaldybëje arba 
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teisme. Visais atvejais apie Vyriausybës atstovo reikalavimø svarstymo 
laikà ir vietà turi bûti praneðta ðiam Vyriausybës atstovui ir aukðtesniajai 
savivaldos institucijai. Jeigu priimto akto panaikinimo klausimà svarsto 
kolegiali institucija, turinti teisæ ðá aktà naikinti, Vyriausybës atstovas ðios 
institucijos praðymu pratæsia savo reikalavimo ávykdymo terminà.  

Jeigu savivaldybës taryba, valdyba, meras, kitas savivaldybës pareigû-
nas nevykdo Vyriausybës atstovo reikalavimo ágyvendinti ástatymus, vyk-
dyti Vyriausybës sprendimus, kitus teisës aktus, taip pat jeigu ðios institu-
cijos per artimiausià posëdá (meras per penkias darbo dienas) nepanaiki-
na savo ar joms pavaldþiø institucijø ar pareigûnø (valdybos, mero, savi-
valdybës kontrolieriaus, administratoriaus, seniûno) neteisëtø teisës aktø 
arba priima naujà prieðtaraujantá ástatymams aktà, Vyriausybës atstovas 
per 10 dienø apskundþia ðiuos aktus ar pareigûnø veiksmus arba nevei-
kimà teismui, o apie Vyriausybës sprendimo nevykdymà praneða Vyriau-
sybei.  

Vyriausybës atstovas privalo kiekvienà pusmetá pateikti Vyriausybei, 
apskrities virðininkui ir priþiûrimoms savivaldybëms informacijà apie tai, 
kurie savivaldos institucijø priimti teisës aktai buvo neteisëti, kokie pa-
teiktø teikimø ir reikalavimø svarstymo bei ginèø sprendimo teismuose 
rezultatai. 

Lyginamoji konstitucinë teisë skiria du pagrindinius istoriðkai susi-
formavusius savivaldybiø veiklos prieþiûros ir kontrolës modelius: admi-
nistracinæ prieþiûrà ir teisminæ kontrolæ. Kontinentinës teisës sistemos 
ðalyse susiformavo ir dominuoja administracinë savivaldybiø veiklos prie-
þiûra. Vadinasi, savivaldybes priþiûri valstybës vykdomoji valdþia, tam 
tikros jos institucijos. Laikomasi nuomonës, kad teisminë kontrolë bû-
dinga anglosaksø teisës sistemos ðalims. Sàvoka „teisminë kontrolë” ðiuo 
atveju vartojama sàlygiðkai ir reiðkia tik pasyviàjà kontrolæ, t.y. patys tei-
smai savo iniciatyva nieko nekontroliuoja, taèiau jie nagrinëja skundus 
dël savivaldos institucijø ar jø pareigûnø priimtø aktø bei veiksmø. Kita 
vertus, teismai nagrinëja ir savivaldos institucijø skundus, kai valstybës 
institucijos paþeidþia savivaldybiø teises. Bûtent tai konstitucinës teisës 
doktrinoje ir vadinama teismine savivaldybiø veiklos kontrole. Ágyvendi-
nant demokratines valstybës valdymo reformas Vakarø Europos ðalyse, 
yra pastebimas savivaldybiø veiklos administracinës prieþiûros (kontro-
lës) taikomø poveikio priemoniø ðvelnëjimas bei tendencija administra-
cinæ prieþiûrà derinti su teismine kontrole. 

Bûtina paþymëti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija taip pat nu-
mato galimybæ savivaldybiø veiklos administracinæ prieþiûrà derinti su 
teismine kontrole. Bûtent be savivaldybiø veiklos administracinës prie-
þiûros, nustatytos Konstitucijos 123 str. 2 ir 3 d., Konstitucijos 124 str. 
átvirtina ir teisminæ savivaldybiø institucijø bei jø pareigûnø veiklos kont-
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rolæ (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. 
nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos apskrities valdymo ástatymo pakei-
timo ir papildymo bei Vyriausybës atstovo ástatymo pripaþinimo neteku-
siu galios ástatymo ir Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodþio 12 d. 
nutarimo „Dël Lietuvos Respublikos Valstybës valdymo tarnybos „A” 
lygio valdininkø pareigybiø sàraðo papildymo” atitikimo Lietuvos Res-
publikos Konstitucijai”). 
 
 
1.8. Laikinas tiesioginis savivaldybiø valdymas 

 
Savivaldybës teritorijoje laikinai, bet ne ilgiau kaip iki kadencijos pa-

baigos, Seimo sprendimu gali bûti ávestas tiesioginis valdymas. Ávedus 
tiesioginá valdymà, savivaldybës taryba ir jos suformuotos vykdomosios 
institucijos netenka savo ágaliojimø. Laikinojo tiesioginio valdymo ávedi-
mo pagrindus numato Miestø ir rajonø laikinojo tiesioginio valdymo ásta-
tymas. 

Tiesioginis valdymas gali bûti ávedamas, jeigu: 
1) savivaldos institucijos savo veiksmais kësinasi á valstybës teritorijos 

vientisumà bei konstitucinæ santvarkà; 
2) teismai nustato, kad taryba nesilaiko Lietuvos Respublikos Konsti-

tucijos, paþeidinëja ástatymus; 
3) taryba neiðsirenka mero per ástatymo nustatytà laikà; 
4) tarybos posëdþiai ðaukiami reèiau kaip vienà kartà per ketvirtá arba 

taryba pagal ðiuos reikalavimus nesusirenka á posëdá 3 kartus ið ei-
lës; 

5) meras ir taryba nevykdo arba blogai vykdo valstybës deleguotus 
ágaliojimus ir nesilaiko Vyriausybës áspëjimø; 

6) kai pakartotiniai savivaldybës tarybos rinkimai pripaþástami nega-
liojanèiais. 

Siûlymà laikinai ávesti tiesioginá valdymà Seimui gali pateikti Vyriau-
sybë arba Vyriausioji rinkimø komisija (dël ðeðtojo atvejo), o iðvadas dël 
tokio siûlymo pagrástumo Seimui teikia Seimo Valdymo reformø ir savi-
valdybiø komitetas. Seimas, priimdamas sprendimà ávesti tiesioginá val-
dymà, nustato naujø rinkimø á savivaldybës tarybà datà. 

Priëmus Lietuvos Respublikos Seimo nutarimà laikinai ávesti Lietuvos 
Respublikos miesto ar rajono tiesioginá valdymà, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybë per savaitæ paskiria savo ágaliotiná to miesto ar rajono laiki-
nam valdymui bei administravimui. Ðio ágaliotinio teikimu Ministras Pir-
mininkas skiria ágaliotinio pavaduotojà. 

Iðrinkus savivaldybës merà, Vyriausybës ágaliotinis ir jo pavaduotojas 
atitinkamai Vyriausybës nutarimu ar Ministro Pirmininko potvarkiu ið 
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pareigø atleidþiami. Vyriausybës ágaliotinis vienvaldiðkai vykdo visas Lie-
tuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymo numatytas tarybos, valdybos 
ir mero funkcijas bei ágaliojimus. Vykdydamas suteiktus ágaliojimus, Vy-
riausybës ágaliotinis leidþia potvarkius. 

Vyriausybës ágaliotinis gali atleisti ið pareigø buvusios savivaldybës 
administratoriø, administracijos skyriø vadovus bei kitus tarnautojus tik 
darbo ástatymuose nustatytais pagrindais ir tvarka. Vyriausybës ágaliotinis 
turi spræsti klausimà dël savivaldybës kontrolieriaus ágaliojimø pratæsimo 
tiesioginio valdymo laikotarpiui arba atleisti já ið pareigø ir paskirti kità. 
Buvusios savivaldybës administracija tiesioginio valdymo metu vykdo 
Vietos savivaldos ir kitø ástatymø nustatytas funkcijas bei ágaliojimus, 
Vyriausybës ágaliotinio potvarkius. Taèiau Vyriausybës ágaliotinis neturi 
teisës panaikinti buvusios savivaldybës tarybos ar savivaldybës mero bei 
valdybos sprendimø. Jeigu reikia, ðiuo klausimu jis gali kreiptis á apskri-
ties virðininkà, kuris, jo nuomone, neteisëtus buvusiø savivaldos instituci-
jø, jø rinktø pareigûnø sprendimus (potvarkius), vadovaudamasis savo 
teise, gali apskøsti apylinkës teismui. 

Vyriausybës ágaliotinio, kaip ir savivaldybës institucijø bei pareigûnø, 
priimtø sprendimø teisinæ prieþiûrà atlieka apskrities virðininkas.  
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2.1. Vietos valdymo organizavimo problemos 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 123 str. numato, jog aukðtesniuo-
siuose administraciniuose vienetuose ástatymo nustatyta tvarka valdymà 
organizuoja Vyriausybë.  

Vietos valdymas yra valstybinio valdymo (t.y. vykdomosios valdþios) 
funkcijø vykdymas vietose – administraciniuose vienetuose. Vietos val-
dymo funkcijas paprastai vykdo centrinës valdþios paskirti pareigûnai 
arba jø suformuotos institucijos, daþniausiai veikiantys centrinës valdþios 
vardu ar jos pavedimu (ágaliojimu). Yra laikomasi nuomonës, kad vietos 
valdymas – tai valstybinio valdymo (vykdomosios valdþios) organinë dalis, 
jo tæsinys vietose. Daþnai tai apibûdinama kaip valdþios dekoncentracija, 
t.y. centrinës valdþios ágaliojimø perkëlimas á vietas – administracinius 
vienetus. Daugelyje Europos valstybiø vietos valdymas organizuojamas 
aukðtesniuosiuose administraciniuose vienetuose – regionuose, departa-
mentuose, provincijose, prefektûrose ir pan. – suteikiant jiems nemaþà 
savarankiðkumà. Tokiuose administraciniuose vienetuose centrinei val-
dþiai atstovauja vyriausybës (o kai kur – valstybës vadovo) skiriami ir jai 
tiesiogiai atsakingi pareigûnai: prefektai, gubernatoriai, komisarai ir pan. 
Ðie pareigûnai vietose vadovauja daugumai valstybës ástaigø, vykdo koor-
dinavimo ir kontrolës funkcijas. Toks vietos valdymo organizavimas 
stambiuose administraciniuose vienetuose, ypaè kai yra iðpleèiamas jø 
savarankiðkumas, paprastai vadinamas regionalizmu (Lietuvos Respubli-
kos Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimas „Dël Lietuvos 
Respublikos apskrities valdymo ástatymo pakeitimo ir papildymo bei Vy-
riausybës atstovo ástatymo pripaþinimo netekusiu galios ástatymo ir Lie-
tuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodþio 12 d. nutarimo „Dël Lietuvos 
Respublikos Valstybës valdymo tarnybos „A” lygio valdininkø pareigybiø 
sàraðo papildymo” atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai”). 

Apskrities valdymas yra sudëtinë valstybës valdymo dalis. Apskrities 
valdymo organizavimà reguliuoja ástatymas. Dabar Lietuvoje yra deðimt 
apskrièiø: Alytaus, Kauno, Klaipëdos, Marijampolës, Panevëþio, Ðiauliø, 
Tauragës, Telðiø, Utenos, Vilniaus. Apskritis yra Lietuvos teritorijos 
aukðtesnysis administracinis vienetas. Jo valdymà per apskrities virðinin-
kà, ministerijas bei kitas Vyriausybës institucijas organizuoja Vyriausybë. 
Apskrities virðininkà skiria ir atleidþia Vyriausybë Ministro Pirmininko 
teikimu. Apskrities virðininkas turi pavaduotojà arba du, jeigu apskrityje 
yra daugiau kaip 500 tûkst. gyventojø. Apskrities virðininko pavaduotojus 
skiria ir atleidþia Ministras Pirmininkas apskrities virðininko teikimu. 
Valstybës valdymo institucijos pagal savo veiklos pobûdá, Lietuvos Res-
publikos Seimui arba Vyriausybei leidus, gali steigti apskrityje sau paval-
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dþias valdymo ástaigas ir organizacijas. Valstybës valdymo institucijoms 
pavaldþios valdymo ástaigos ir organizacijos apskrityje veikia pagal ðiø 
institucijø patvirtintus nuostatus. Valstybës valdymo institucijos, ásteigtos 
apskrityje, nëra pavaldþios apskrities virðininkui. Ðios ástaigos ir organiza-
cijos privalo praneðti apskrities virðininkui apie savo veiklà apskrityje. 

Apskrities virðininkas, ágyvendindamas jam priskirtas funkcijas ir vyk-
dydamas Lietuvos Respublikos ástatymus, Respublikos Prezidento dekre-
tus ir Vyriausybës nutarimus bei kitus teisës aktus, bendradarbiauja su 
apskrities savivaldos ir valstybës valdymo institucijomis, joms pavaldþio-
mis valdymo ástaigomis bei organizacijomis. 

Vyriausybës institucijos, skirdamos sau pavaldþiø valdymo ástaigø ir 
organizacijø apskrityje vadovus, iðklauso apskrities virðininko nuomonæ. 

Apskrities virðininkas praneða atitinkamai Lietuvos Respublikos Sei-
mui ar Vyriausybei apie valstybës valdymo institucijø padaliniø apskrityje 
veiklà ir sprendimus, jei jie neatitinka Lietuvos Respublikos ástatymø, 
Vyriausybës nutarimø arba paþeidþia pilieèiø ar organizacijø teises. Jei 
ginèijamo sprendimo nepanaikina ar nepakeièia já priëmæs valstybës val-
dymo institucijos padalinys ar aukðtesnioji valstybës valdymo institucija, 
galutiná sprendimà priima Vyriausybë. 

Apskrities virðininkas leidþia ásakymus ir kitus teisës aktus ir tikrina, 
kaip jie vykdomi. Apskrities virðininko ásakymai ir kiti teisës aktai, nevir-
ðijantys jo kompetencijos, privalomi visiems juridiniams ir fiziniams as-
menims. Apskrities virðininkas ágyvendina valstybës politikà socialinio 
aprûpinimo, ðvietimo, kultûros, sveikatos prieþiûros, teritorijos planavi-
mo, paminklotvarkos, þemës naudojimo ir apsaugos bei þemës ûkio, ap-
linkos apsaugos ir kitose srityse. Ágaliojimus ðiose srityse aptarsime deta-
liau. Taip pat apskrities virðininkas vykdo apskrityje valstybines ir tarpre-
gionines programas, koordinuoja apskrityje esanèiø ministerijø ir kitø 
Vyriausybës institucijø struktûriniø padaliniø veiklà, derina savivaldos 
vykdomøjø institucijø veiklà ágyvendinant regionines programas, numato 
prioritetines apskrities raidos kryptis ir rengia programas. 

Vyriausybë turi teisæ panaikinti apskrities virðininko ásakymus ir kitus 
teisës aktus, jeigu jie neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos, ásta-
tymø, kitø Lietuvos Respublikos Seimo priimtø teisës aktø, Respublikos 
Prezidento dekretø ir Vyriausybës nutarimø bei kitø teisës aktø. 

Prie apskrities virðininko sudaroma Apskrities taryba. Á tarybà pagal 
pareigas áeina apskrities virðininkas, kuris yra ir ðios tarybos pirmininkas, 
apskrities virðininko pavaduotojas (pavaduotojai), apskrityje esanèiø sa-
vivaldybiø merai. Taryba svarsto apskrities raidos kryptis, apskrities gy-
ventojø sveikatos problemas ir jø sprendimo bûdus, socialinës ekonomi-
nës raidos ir aplinkos apsaugos bei sveikatos programas, teritorijos ben-
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drojo planavimo dokumentus, sàlygas teritorijos specialiajam planavimui 
ir apskrities lëðø sàmatos projektus bei kitus klausimus. 

Apskrities virðininkas, nevirðydamas savo ágaliojimø, nagrinëja fiziniø 
bei juridiniø asmenø pareiðkimus bei praðymus ir priima dël jø sprendi-
mus. Virðininko sprendimai gali bûti apskøsti ástatymø nustatyta tvarka. 
Apskrities virðininkas analizuoja apskrities socialinæ, ekonominæ ir eko-
loginæ bûklæ bei jos pokyèius ir apie tai praneða gyventojams; registruoja 
visuomeniniø organizacijø, kuriø veikla apima daugiau nei vienos savi-
valdybes teritorijà ir kuriø buveinës yra apskrities centre ar kitoje apskri-
ties teritorijoje esanèioje miesto ar kaimo gyvenamojoje vietovëje, ásta-
tus. Taip pat jis kontroliuoja saugaus eismo priemoniø valstybiniø pro-
gramø ágyvendinimà visoje apskrities teritorijoje, registruoja traktorius, 
savaeiges vaþiuokles, traktorines priekabas ir keliø tiesimo maðinas. Ap-
skrities virðininkas organizuoja stichiniø nelaimiø, avarijø padariniø lik-
vidavimà, paieðkos ir gelbëjimo darbus. Jis steigia, reorganizuoja, likvi-
duoja valstybës ámones, valdo apskrièiø virðininkams perduotø ámoniø 
valstybei priklausanèias akcijas, taip pat Vyriausybës ágaliotos institucijos 
nustatyta tvarka atstovauja valstybei akcinëse bendrovëse ar uþdarosiose 
akcinëse bendrovëse, kuriose valstybei priklausanèiø akcijø valdytojas yra 
Valstybës turto fondas ar kita valstybës institucija. Apskrities virðininkas 
teikia Vyriausybei Apskrities administraciniø ginèø komisijos nariø kan-
didatûras, tarp jø – ir pirmininko kandidatûrà bei Regioninës plëtros ásta-
tymo nustatyta tvarka vykdo regionø plëtros institucijos funkcijas. 

Detaliau aptarsime apskrities virðininko ágaliojimus ávairiose valdymo 
srityse. 
 
 
2.2. Apskrities virðininko ágaliojimai ávairiose valdymo srityse 
 

2.2.1. Apskrities viršininko įgaliojimai švietimo, kultūros  
           ir socialiniais klausimais 

 
Apskrities virðininkas ðvietimo, kultûros ir socialiniø klausimø srityje: 
1) ástatymø nustatyta tvarka steigia, reorganizuoja ir likviduoja apskri-

ties valstybines ðvietimo, iðskyrus aukðtàsias mokyklas, ástaigas, kultûros, 
kûno kultûros ir sporto, socialinës paramos ir globos ástaigas bei tarny-
bas, taip pat specialiøjø socialiniø paslaugø institucijas; 

2) atsako uþ 1 punkte nurodytø valstybiniø ástaigø funkcionavimà ir jø 
iðlaikymà; 

3) priþiûri bendrosios valstybinës ðvietimo, kultûros ir socialinës poli-
tikos vykdymà; 
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4) rengia, koordinuoja ir vykdo apskrities socialines programas ir so-
cialinius projektus; 

5) kontroliuoja socialiniø paslaugø teikimà apskrièiai priklausanèiose 
socialiniø paslaugø teikimo ástaigose; 

6) kartu su teritorinëmis darbo birþomis sprendþia gyventojø uþimtu-
mo problemas. 
 
2.2.2. Apskrities viršininko įgaliojimai sveikatos priežiūros ir farmacinės  
          veiklos klausimais 
 

Apskrities virðininkas sveikatos prieþiûros ir farmacinës veiklos klau-
simais: 

1) organizuoja Vyriausybës patvirtintø valstybiniø sveikatos strategijø 
ir sveikatos apsaugos reformos ágyvendinimà apskrityje;  

2) analizuoja apskrities savivaldybiø gyventojø sveikatos bûklæ, jos 
pokyèius, juos lemianèius veiksnius ir teikia Vyriausybei ir Sveikatos ap-
saugos ministerijai su apskrities savivaldybëmis suderintus pasiûlymus dël 
apskrities gyventojø sveikatos iðsaugojimo, atgavimo ir stiprinimo; 

3) suderinæs su Sveikatos apsaugos ministerija, steigia, reorganizuoja 
ir likviduoja apskrièiø ligonines, taip pat nustatytas ir áraðytas á Sveikatos 
apsaugos ministerijos patvirtintà sàraðà antrinës sveikatos prieþiûros spe-
cializuotas stacionarines asmens sveikatos prieþiûros ástaigas; 

4) organizuoja valstybiniø privalomøjø sveikatos programø ágyvendi-
nimà apskrityje, regioniniø visuomenës sveikatos ugdymo ir neinfekciniø 
ligø bei traumø profilaktikos programø rengimà ir jø ágyvendinimà; 

5) bendradarbiauja su apskrities savivaldybëmis formuojant savival-
dybiø bendruomeniø sveikatos tarybas ir organizuojant jø veiklà; 

6) ástatymø nustatyta tvarka ir pagrindais teikia siûlymus Vyriausybei 
skelbti apskrities teritorijà ar jos dalá pavojaus ar þalos visuomenës svei-
katai rajonu;  

7) turi kitus ástatymø nustatytus ágaliojimus sveikatos prieþiûros klau-
simais. 
 

2.2.3. Apskrities viršininko įgaliojimai teritorijos planavimo ir  
          paminklotvarkos klausimais 

 
Teritorijos planavimo ir paminklosaugos klausimais apskrities virði-

ninkas: 
1) organizuoja apskrities lygmens teritorijos planavimo dokumentø 

rengimà, dalyvauja jø derinimo procedûroje; 
2) kaupia ir tvarko teritorijos planavimo duomenø bankà bei teritori-
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jos planavimo duomenø registrà, teikia kitokio pobûdþio informacijà 
duomenø bankams; 

3) teikia informacijà, iðvadas ir pasiûlymus Lietuvos Respublikos teri-
torijos bendrajam ir specialiesiems planams rengti; 

4) nustatyta tvarka rengia apskrities ir savivaldybiø teritorijø planavi-
mo dokumentø sàlygas; 

5) nustatyta tvarka atlieka savivaldybiø teritorijø planavimo, statiniø 
projektavimo, statybos, pripaþinimo tinkamais naudoti, naudojimo ir 
griovimo valstybinæ prieþiûrà, iðduoda leidimus statyti, rekonstruoti, re-
montuoti ar griauti ypatingos svarbos statinius (pagal Vyriausybës ágalio-
tos institucijos patvirtintà sàraðà); 

6) nustatyta tvarka priþiûri teritorijos planavimà; 
7) koordinuoja savivaldybiø ir valstybës institucijø veiklà vykdant geo-

dezijos, topografijos, kartografijos ir geoinformatikos darbus, nustatyta 
tvarka atlieka ðiø darbø valstybinæ prieþiûrà; 

8) atlieka kultûros vertybiø ir paminklø apsaugà, tvarko jø apskaità ir 
priþiûri paminklotvarkà; 

9) atlieka apskrièiai priskirtø objektø statybos uþsakovo funkcijas. 
 
2.2.4. Apskrities viršininko įgaliojimai žemėtvarkos ir  
          žemės ūkio klausimais 
 

Þemëtvarkos ir þemës ûkio klausimø srityje apskrities virðininkas: 
1) tvarko laisvos valstybinës þemës fondà, iðskyrus þemæ, perduotà 

valdyti vietos savivaldos institucijoms; 
2) ágyvendina þemës reformà; 
3) ástatymo nustatyta tvarka nustato þemës servitutus ir atlieka þemës 

naudojimo valstybiná reguliavimà bei þemës naudojimo valstybinæ kont-
rolæ; 

4) koordinuoja þemës ûkio klausimus, skirsto þemes ûkio produkcijos 
valstybinio supirkimo kvotas, vykdo kaimo plëtros programas, remiamas 
valstybës bei Specialiosios þemës ûkio ir kaimo plëtros programos lëðo-
mis; 

5) kontroliuoja augalø apsaugos priemoniø naudojimà; 
6) atlieka valstybinæ melioracijos ir hidrotechnikos árenginiø prieþiû-

rà, organizuoja valstybei priklausanèiø melioracijos ir hidrotechnikos 
árenginiø eksploatacijà; 

7) priþiûri Þemës ûkio bendroviø ástatymo reikalavimø vykdymà; 
8) parduoda ar kitaip perleidþia privaèion nuosavybën valstybinæ þe-

mæ, iðskyrus privatizuojamiems nekilnojamojo turto objektams priskirtus 
þemës sklypus, atstovauja valstybei perleidþiant privaèià þemæ valstybës 
nuosavybën bei valstybei pagal ástatymus ar testamentà paveldint þemæ; 
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9) sprendþia þemës paëmimo visuomenës poreikiams ir pagrindinës 
tikslinës þemës naudojimo paskirties keitimo klausimus. 
 
2.2.5. Apskrities viršininko įgaliojimai gamtos išteklių naudojimo 
           ir aplinkos apsaugos klausimais 

 
Gamtos iðtekliø naudojimo ir aplinkos apsaugos klausimais apskrities 

virðininkas: 
1) organizuoja veiklà apskrièiai priskirtose saugomose teritorijose ir 

dalyvauja valdant kitas valstybës saugomas teritorijas (iðskyrus rezerva-
tus);  

2) pagal savo kompetencijà teikia pasiûlymus gamtos iðtekliø naudo-
jimo limitams nustatyti;  

3) rengia apskrities aplinkos apsaugos valstybines programas, investi-
cijø projektus, organizuoja, koordinuoja jø ágyvendinimà;  

4) pagal savo kompetencijà organizuoja vandens telkiniø apsaugos 
zonø ir pakrantës apsaugos juostø tvarkymà bei vandens telkiniø valdy-
mà;  

5) pagal savo kompetencijà atlieka valstybinæ miðkø bûklës, naudoji-
mo, atkûrimo ir apsaugos kontrolæ;  

6) organizuoja ekologiná ðvietimà. 
 
 

2.3. Apskrities virðininko teisës 
 

Apskrities virðininkas, vykdydamas jam priskirtus ágaliojimus, turi tei-
sæ: 

1) teikti pasiûlymus su apskrities teritorija susijusiais klausimais vals-
tybinëms ir tarpregioninëms programoms rengti bei iðvadas dël parengtø 
valstybiniø ir tarpregioniniø programø projektø; 

2) teikti pasiûlymus Vyriausybei ir kitoms valstybës valdymo instituci-
joms apskrities raidos klausimais; 

3) dalyvauti Vyriausybës posëdþiuose svarstant su apskrities valdytojo 
kompetencija susijusius klausimus, taip pat apskrityje esanèiø ministerijø 
ir kitø Vyriausybës institucijø struktûriniø padaliniø bei savivaldos insti-
tucijø posëdþiuose; 

4) prireikus kviesti apskrityje esanèiø ministerijø ir kitø Vyriausybës 
institucijø struktûriniø padaliniø vadovø pasitarimus ir jiems pirminin-
kauti; 

5) gauti ið kitø valstybës valdymo ir apskrities savivaldos institucijø, 
ámoniø, ástaigø ir organizacijø informacijà savo kompetencijos klausimais; 

6) ástatymø nustatytais atvejais imtis papildomø priemoniø gyventojø 
bei jø turto saugumui uþtikrinti, tvarkai apskrityje palaikyti; 
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7) sudaryti ekspertø komisijas jo kompetencijai priskirtiems klausi-
mams nagrinëti ir iðvadoms pateikti; 

8) kai yra susitarta, kooperuoti savivaldybiø lëðas numatomiems ben-
driems darbams apskrityje atlikti; 

9) ástatymu nustatytais atvejais ir tvarka valdyti, naudoti ir disponuoti 
valstybës turtu; 

10) nustatyta tvarka rengti konkursus, organizuoti pasitarimus, konfe-
rencijas ir kitus renginius; 

11) pagal savo kompetencijà nustatyta tvarka palaikyti ryðius su uþsie-
nio valstybiø regionø institucijomis ir tarptautinëmis organizacijomis. 
 
 

2.4. Apskrities virðininko administracija 
 

Apskrities virðininkas jam priskirtoms funkcijoms ágyvendinti formuo-
ja administracijà ir jai vadovauja. Apskrities virðininko administracija yra 
juridinis asmuo, turi antspaudà su Lietuvos valstybës herbu ir apskrities 
pavadinimu. Apskrities virðininko administracijos struktûrà ir jos nuosta-
tus tvirtina bei darbo apmokëjimo tvarkà nustato Vyriausybë arba jos 
ágaliota institucija. Apskrities virðininkas organizuoja administracijos 
darbà ir atsako uþ jos veiklà; teikia Vyriausybei apskrities lëðø sàmatos 
projektà; ástatymø ir kitø teisës aktø nustatyta tvarka skiria ir atleidþia ið 
pareigø jam pavaldþiø ástaigø vadovus, administracijos departamentø, 
skyriø ir padaliniø vadovus, sudaro su ðiais darbuotojais darbo sutartis; 
nevirðydamas nustatyto metinio darbo apmokëjimo fondo, tvirtina admi-
nistracijos etatø sàraðà; organizuoja apskrities tarybos posëdþius ir jiems 
vadovauja; vykdo kitus Lietuvos Respublikos ástatymø, Vyriausybës ir 
Ministro Pirmininko jam suteiktus ágaliojimus. Kai apskrities virðininko 
nëra, jo pareigas eina apskrities virðininko pavaduotojas. 
 
 

2.5. Kelios baigiamosios pastabos 
 

Savivalda ir vietos valdymas Lietuvoje realizuojami pagal teisës aktø 
reikalavimus. Taèiau dël nuolat besikeièianèio teisinio reglamentavimo 
savivaldos srityje nëra stabilumo. Tinkamas savivaldos ir vietos valdymo 
organizavimas priklauso ir nuo visuomenës nariø pilietinio aktyvumo bei 
noro spræsti vietos valdymo klausimus. 

Savivaldos procesai nagrinëjami ne tik Konstitucinëje teisëje, bet ir 
Administracinëje teisëje. Savivalda – tai procesas, kuriame susipina cent-
ralizuotai organizuoto valstybës valdymo ir savarankiðkai realizuojamø 
galiø elementai. Tuo savivaldybiø veikla yra tarsi takoskyra tarp dviejø 
teisës srièiø. 
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Auðros al. 25a, iðpirkimo” atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijà ir Lie-
tuvos Respublikos 1991 m. birþelio 18 d. ástatymà „Dël pilieèiø nuosavybës 
teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá turtà atstatymo tvarkos ir sàlygø”” // Þin., 1995. 
Nr. 79–1843. 

44. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 17 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos tarptautiniø 
sutarèiø” 7 straipsnio ketvirtosios dalies ir 12 straipsnio atitikimo Lietuvos 
Respublikos konstitucijai” // Þin., 1995. Nr. 86–1949. 

45. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 26 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá 
nekilnojamàjá turtà atstatymo tvarkos ir sàlygø” 10 straipsnio septintosios da-
lies nuostatos, taip pat dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1994 m. sausio 
26 d. nutarimo Nr. 55 „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1991 m. lapkri-
èio 15 d. nutarimu Nr. 470 patvirtintos Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël 
pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá turtà atstatymo tvarkos ir sà-
lygø” ágyvendinimo tvarkos dalinio pakeitimo” 1.2 punkto nuostatos, 2.1 
punkto ir jo 1, 2 bei 3 papunkèiø atitikimo Lietuvos Respublikos Konstituci-
jai”// Þin., 1995. Nr. 89–2007. 

46. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. gruodþio 6 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 465 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1993 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 124 
„Dël Lietuvos Respublikos teismø, valstybinio arbitraþo, prokuratûros bei 
Valstybës kontrolës departamento darbuotojø darbo apmokëjimo” dalinio 
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pakeitimo” atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respubli-
kos teismø ástatymo 46 straipsnio pirmajai daliai, Lietuvos Respublikos pro-
kuratûros ástatymo 4 straipsnio pirmajai daliai, Lietuvos Respublikos valsty-
bës kontrolës ástatymui, taip pat Lietuvos Respublikos ástatymui „Dël Lietu-
vos Respublikos teismø teisëjø, prokuratûros darbuotojø, valstybiniø arbitrø 
bei Valstybës kontrolës departamento darbuotojø tarnybiniø atlyginimø” // 
Þin., 1995. Nr. 101–2264. 

47. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. gruodþio 22 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá 
nekilnojamàjá turtà atstatymo tvarkos ir sàlygø” 8 straipsnio antrosios dalies 4 
punkto ir ketvirtosios dalies normos atitikimo Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai” // Þin., 1995. Nr. 106–2381. 

48. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. sausio 24 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos akciniø bendroviø ástatymo 10 straipsnio pirmo-
sios dalies bei 50 straipsnio pirmosios dalies normø ir Lietuvos Respublikos 
valstybinio turto pirminio privatizavimo ástatymo 2 straipsnio antrosios dalies 
bei 14 straipsnio ðeðtosios dalies nuostatø atitikimo Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai” // Þin., 1996. Nr. 9–228. 

49. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. vasario 28 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. rugpjûèio 30 d. nutarimo Nr. 
1164 „Dël dalies þemës ûkio ministerijos ámoniø paskolø kapitalizavimo” ati-
tikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos biudþetinës 
sandaros ástatymo 13 straipsniui, Lietuvos Respublikos þemës ûkio ekonomi-
niø santykiø valstybinio reguliavimo ástatymo 9 straipsniui ir Lietuvos Res-
publikos akciniø bendroviø ástatymo 43 straipsnio pirmajai daliai” // Þin., 
1996. Nr. 20–537. 

50. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. kovo 15 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1994 m. lapkrièio 11 d. nutarimu Nr. 
1123 „Dël þyminio mokesèio tarifø bei þyminio mokesèio mokëjimo ir gràþi-
nimo tvarkos patvirtinimo” patvirtintø þyminio mokesèio tarifø 5, 6, 7, 8, 16, 
17, 19, 27.4–27.9, 29, 34 ir 36 punktø atitikimo Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijai, taip pat Lietuvos Respublikos þyminio mokesèio ástatymo 6 straipsniui 
ir Lietuvos Respublikos konkurencijos ástatymo 6 straipsniui” // Þin., 1996. 
Nr. 25–630. 

51. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. balandþio 18 d. nutari-
mas „Dël Lietuvos Respublikos komerciniø bankø ástatymo 37 straipsnio 
pirmosios dalies 7 punkto, 39 straipsnio, 40 straipsnio pirmosios bei antrosios 
daliø, 45 straipsnio ir 46 straipsnio antrosios bei treèiosios daliø atitikimo Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1996. Nr. 36–915. 

52. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. geguþes 22 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1993 m. sausio 20 d. nutarimo Nr. 14 
„Dël valstybei priklausanèios vartotojø kooperacijos valdomo turto dalies” ir 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1993 m. kovo 10 d. potvarkio Nr. 186p 
„Dël valstybës ir vartotojø kooperacijos turtiniø santykiø” atitikimo Lietuvos 
Respublikos butø privatizavimo ástatymo 1 ir 2 straipsniams” // Þin., 1996. Nr. 
50–1208. 
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53. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. birþelio 26 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1993 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 562 
„Dël gyventojø santaupø indeksavimo” 1 punkto nuostatos „taikydami koefi-
cientà 10” atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1996. Nr. 63–
1480. 

54. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. liepos 2 d. praneðimas 
„Praneðimas” // Þin., 1996. Nr. 64–1530. 

55. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. liepos 10 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos advokatûros ástatymo 8 straipsnio pirmosios dalies 
1 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1996. Nr. 67–
1628. 

56. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. rugsëjo 25 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos þemës ástatymo 6 straipsnio pirmosios ir antrosios 
daliø normø, reguliuojanèiø vietos savivaldos institucijø teises valstybinës þe-
mës valdymo srityje, ir 24 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijai” // Þin., 1996. Nr. 92–2173. 

57. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. spalio 22 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 987 
„Dël valstybinës þemës sklypø ne þemës ûkio veiklai pardavimo ir nuomos” 
atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso 97, 98, 99 straipsniams ir Lietuvos Respublikos apskrities 
valdymo ástatymo 9 straipsnio 1 bei 3 punktams, 14 straipsnio pirmajai daliai 
ir 18 straipsniui” // Þin., 1996. Nr. 104–2385. 

58. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. lapkrièio 12 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá 
nekilnojamàjá turtà atstatymo tvarkos ir sàlygø” 8 straipsnio penktosios dalies 
ir 19 straipsnio pirmosios dalies normø atitikimo Lietuvos Respublikos Kons-
titucijai” // Þin., 1996. Nr. 112–2558. 

59. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. lapkrièio 20 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos butø privatizavimo ástatymo 5 straipsnio atitikimo 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1996, Nr. 114–2643. 

60. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. lapkrièio 23 d. iðvada 
„Dël Respublikos Prezidento paklausimø, ar per Seimo nariø rinkimus nebu-
vo paþeistas Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymas” // Þin., 1996. Nr. 
114–2644. 

61. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. gruodþio 19 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos valstybës paslapèiø ir jø apsaugos ástatymo 5 ir 10 
straipsniø atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat dël Lietuvos 
Respublikos Vyriausybës 1996 m. kovo 6 d. nutarimø Nr. 309 ir Nr. 310 atiti-
kimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekso normoms” // Þin., 1996. Nr. 126–2962. 

62. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. sausio 20 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1996 m. rugpjûèio 23 d. nutarimo Nr. 
1004 „Dël minimalaus darbo uþmokesèio didinimo” 3.1 punkto atitikimo Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 499 



  850 

straipsnio pirmajai daliai ir Lietuvos Respublikos darbo apmokëjimo ástatymo 
2 straipsniui” // Þin., 1997. Nr. 7–130. 

63. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. praneðimas 
„Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. praneði-
mas” // Þin., 1997. Nr. 15–315. 

64. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolës ástatymo 1 ir 30 straipsniø, 
Lietuvos Respublikos tabako kontrolës ástatymo 1, 3 ir 11 straipsniø, taip pat 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1996 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 179 „Dël 
alkoholio reklamos kontrolës” atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” 
// Þin., 1997. Nr. 15–314. 

65. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. kovo 12 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo ástatymo 5 
straipsnio, Lietuvos Respublikos valstybiniø socialinio draudimo pensijø ásta-
tymo 8 straipsnio antrosios dalies 1 punkto ir Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bës 1996 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 142 „Dël Lietuvos Respublikos 1995 m. 
vasario 20 d. nutarimo Nr. 266 „Dël Lietuvos Respublikos valstybinio sociali-
nio draudimo fondo biudþeto sudarymo ir vykdymo taisykliø patvirtinimo” 
dalinio pakeitimo” 1 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // 
Þin., 1997. Nr. 23–546. 

66. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. balandþio 8 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos administraciniø teisës paþeidimø kodekso 26 
straipsnio pirmosios dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // 
Þin., 1997. Nr. 31–770. 

67. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. geguþës 6 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos valdininku ástatymo 16 straipsnio pirmosios dalies 
2 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1997. Nr. 40–
977. 

68. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. geguþës 29 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodþio 5 d. nutarimo „Dël Sei-
mo nutarimo „Dël Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos nariø pa-
skyrimo” pripaþinimo netekusiu galios ir Lietuvos nacionalinio radijo ir tele-
vizijos tarybos sudarymo” atitikimo Konstitucijai” // Þin., 1997. Nr. 49–1173. 

69. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. birþelio 17 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. rugpjûèio 31 d. nutarimo Nr. 
1169–22 „Dël specialaus Vyriausybës vertybiniø popieriø aukciono” atitikimo 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos valstybës iþdo ásta-
tymo 1 straipsnio antrajai daliai, Lietuvos Respublikos Vyriausybës ástatymo 
21 straipsnio 5 punktui ir Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël Lietuvos Res-
publikos 1995 metø valstybës biudþeto ir atskaitymø á savivaldybiø biudþetus 
normatyvø bei dotacijø patvirtinimo” 4 straipsniui” // Þin., 1997. Nr. 58–1351. 

70. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. liepos 10 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos mokesèiø administravimo ástatymo 55 straipsnio 
antrosios dalies 1 punkto, 56 straipsnio ketvirtosios dalies 1, 2 punktø ir 58 
straipsnio treèiosios dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // 
Þin., 1997. Nr. 67–1696. 
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71. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. spalio 1 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 195 straipsnio 
penktosios dalies ir 242 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstituci-
jai” // Þin., 1997. Nr. 91–2289. 

72. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkrièio 13 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos administraciniø teisës paþeidimø kodekso 50 
straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1997. Nr. 
104–2644. 

73. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. lapkrièio 13 d. sprendi-
mas „Dël Lietuvos Respublikos Seimo nariø grupës praðymo iðtirti, ar Lietu-
vos Respublikos ástatymo „Dël pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnoja-
màjá turtà atstatymo tvarkos ir sàlygø” galiojimo sustabdymo laikinasis ásta-
tymas atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijà” // Þin., 1997. Nr. 104–2645. 

74. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. gruodþio 3 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1991 m. gruodþio 5 d. nutarimu Nr. 
530 patvirtintu „Asmenø draudimo valstybës lëðomis ir kompensacijø mokë-
jimo juos suþeidus ar jiems þuvus ryðium su tarnyba sàlygø 4 punkto atitikimo 
Lietuvos Respublikos policijos ástatymo 48 straipsniui” // Þin., 1997. Nr. 112–
2849. 

75. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. gruodþio 18 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 
266 patvirtintu Valstybinio socialinio draudimo fondo biudþeto sudarymo ir 
vykdymo taisykliø 19 punkto 11 papunkèio atitikimo Lietuvos Respublikos 
valstybinio socialinio draudimo ástatymo 1 straipsniui” // Þin., 1997. Nr. 117–
3032. 

76. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodþio 10 d. nutarimo „Dël Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybës programos” atitikimo Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai” // Þin., 1998. Nr. 5–99. 

77. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos apskrities valdymo ástatymo pakeitimo ir papil-
dymo bei Vyriausybës atstovo ástatymo pripaþinimo netekusiu galios ástatymo 
ir Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodþio 12 d. nutarimo „Dël Lietu-
vos Respublikos valstybës valdymo tarnybos „A” lygio valdininkø pareigybiø 
sàraðo papildymo” atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 
1998. Nr. 18–435. 

78. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. kovo 10 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos valdininkø ástatymo 20 straipsnio treèiosios dalies 
atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1998. Nr. 25–650. 

79. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. kovo 25 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1997 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 777 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1994 m. vasario 3 d. nutarimo Nr. 77 
„Dël kainodaros reguliavimo” dalinio pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vy-
riausybës nutarimø, susijusiø su ðiluminës energijos, elektros energijos bei 
gamtiniø dujø kainø nustatymu, dalinio pakeitimo bei pripaþinimo neteku-
siais galios” atitikimo Lietuvos Respublikos ástatymui „Dël Lietuvos Respub-



  852 

likos ástatymø ir kitø teisës aktø skelbimo ir ásigaliojimo tvarkos”” // Þin., 
1998. Nr. 29–784. 

80. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. balandþio 21 d. nutari-
mas „Dël Lietuvos Respublikos visuomenës informavimo ástatymo 29 straips-
nio pakeitimo ástatymo ágyvendinimo ástatymo ir Lietuvos Respublikos Seimo 
1997 m. vasario 25 d. nutarimo „Dël V. Nikitino atleidimo ið generalinio pro-
kuroro pareigø” atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1998. 
Nr. 39–1044. 

81. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. geguþës 6 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1991 m. gruodþio 5 d. nutarimu Nr. 
530 patvirtintu „Asmenø draudimo valstybës lëðomis ir kompensacijø mokë-
jimo juos suþeidus ar jiems þuvus ryðium su tarnyba sàlygø 4 punkto atitikimo 
Lietuvos Respublikos savanoriðkosios kraðto apsaugos tarnybos ástatymo 25 
straipsniui” // Þin., 1998. Nr. 43–1187. 

82. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. birþelio 1 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1991 m. rugpjûèio 14 d. nutarimo Nr. 
329 „Dël miðkams padarytos þalos atlyginimo” 3.4 punkto 3 pastraipos atiti-
kimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1998. Nr. 52–1435. 

83. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. birþelio 18 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1993 m. gruodþio 6 d. nutarimu Nr. 
909 patvirtintos Valstybës iðperkamos þemës nominalios kainos nustatymo 
metodikos atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1998, Nr. 57–
1605. 

84. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. liepos 9 d. nutarimas 
„Dël 1996 m. liepos 2 d. ir 1997 m. sausio 9 d. ástatymø, kuriais buvo padaryti 
Lietuvos Respublikos baudþiamojo kodekso 310 straipsnio pakeitimai ir pa-
pildymai, atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1998. Nr. 63–
1827. 

85. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. rugsëjo 24 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 476 straipsnio treèiosios 
dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1998. Nr. 85–
2382. 

86. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. spalio 9 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos akcizø ástatymo 13 straipsnio pirmosios dalies 2 
punkto ir ðio straipsnio antrosios dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Kons-
titucijai” // Þin., 1998. Nr. 91–2533. 

87. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. spalio 27 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá 
turtà atkûrimo ástatymo 4 straipsnio 1, 4, 9 ir 11 daliø, 8 straipsnio 1 dalies, 15 
straipsnio 2 punkto ir 20 straipsnio 1, 2, 3 bei 4 daliø atitikimo Lietuvos Res-
publikos Konstitucijai” // Þin., 1998. Nr. 95–2642. 

88. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. lapkrièio 11 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymo 38 straipsnio 4 dalies ir Lie-
tuvos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 36 straipsnio 4 dalies 
atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1998. Nr. 100–2791. 
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89. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodþio 9 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos baudþiamojo kodekso 105 straipsnio sankcijoje 
numatytos mirties bausmes atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // 
Þin., 1998. Nr. 109–3004. 

90. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodþio 17 d. sprendi-
mas „Dël Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. 
nutarimo iðaiðkinimo” // Þin., 1998, Nr. 112–3114. 

91. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. sausio 14 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos profesiniø sàjungø ástatymo preambulës 2 dalies, 
10 straipsnio 4 dalies, 17 straipsnio, 18 straipsnio 1 dalies, 21 straipsnio ir 23 
straipsnio 2 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1999. 
Nr. 9–199. 

92. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. vasario 5 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 255 straipsnio 4 ir 
5 daliø, 256 straipsnio 4 dalies, 260 straipsnio 4 dalies, 280 straipsnio 1, 2 ir 6 
daliø atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1999. Nr. 15–402. 

93. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. kovo 4 d. nutarimas „Dël 
Lietuvos Respublikos ástatymo (Dël SSRS valstybës saugumo komiteto 
(NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir ðios organizacijos kadriniø dar-
buotojø dabartinës veiklos” 1 ir 2 straipsniø, 3 straipsnio 2 dalies, taip pat Lie-
tuvos Respublikos ástatymo (Dël SSRS valstybës saugumo komiteto (NKVD, 
NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir ðios organizacijos kadriniø darbuotojø da-
bartinës veiklos” ágyvendinimo ástatymo 1 straipsnio 1 ir 2 daliø atitikimo Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1999. Nr. 23–666. 

94. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. kovo 16 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos muziejø ástatymo 5 straipsnio 2 dalies atitikimo 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1999. Nr. 26–740. 

95. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. balandþio 20 d. nutari-
mas „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1998 m. birþelio 1 d. nutarimo 
Nr. 647 „Dël sutikimo vykdyti vieðàjá pirkimà uþdarojo konkurso bûdu ir lëðø 
skyrimo” atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybës ástatymo 8 straipsniui” // Þin., 1999. Nr. 36–1094. 

96. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. geguþës 11 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Seimo statuto 259 straipsnio atitikimo Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1999. Nr. 42–1345. 

97. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. birþelio 3 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1998 m. geguþës 22 d. nutarimo Nr. 
620 „Dël buvusiø Statybos ir urbanistikos ministerijos, Europos reikalø minis-
terijos, Ryðiø ir informatikos ministerijos ir jø institucijø reorganizavimo tvar-
kos bei terminø” atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Res-
publikos Vyriausybës ástatymo 22 straipsnio 2 punktui, 29 straipsnio 2 daliai, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës ástatymo pakeitimo ástatymo ágyvendinimo 
ástatymo 1 straipsniui ir Lietuvos Respublikos biudþetiniø ástaigø ástatymo 4 
straipsniui” // Þin., 1999. Nr. 50–1624. 

98. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. birþelio 23 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. birþelio 15 d. nutarimu Nr. 
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852 „Dël Lietuvos Respublikos daugiabuèiø namø savininkø bendrijø ástaty-
mo ágyvendinimo tvarkos” patvirtintos Namo perdavimo bendrijai tvarkos 
2.1.2 papunkèio ir 3 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos daugiabuèiø na-
mø savininkø bendrijø ástatymo 20 straipsnio 3 daliai” // Þin., 1999. Nr. 56–
1813. 

99. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. liepos 9 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos 1998 metø valstybës biudþeto ir savivaldybiø biu-
dþetø finansiniø rodikliø patvirtinimo ástatymo 10 straipsnio 4 punkto, Lietu-
vos Respublikos Vyriausybës 1998 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 105 „Dël Lie-
tuvos standartizacijos departamento prie valdymo reformø ir savivaldybiø 
reikalø ministerijos reorganizavimo” 2 punkto, Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybës 1998 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 117 „Dël Lietuvos zoologijos sodo 
steigëjo teisiø perdavimo” 2 punkto ir Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1998 
m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 366 „Dël kai kuriø þemës ir miðkø ûkio ministeri-
jos funkcijø perdavimo Aplinkos apsaugos ministerijai ir Miðkø ir saugomø 
teritorijø departamento prie Aplinkos apsaugos ministerijos ásteigimo” 3 
punkto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1999. Nr. 61–
2015. 

100. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 6 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos telekomunikacijø ástatymo 8 straipsnio 1, 2 ir 3 da-
liø bei 16 straipsnio 7, 8 ir 9 daliø atitikimo Lietuvos Respublikos Konstituci-
jai” // Þin., 1999. Nr. 85–2548. 

101. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 31 d. nu-
tarimo „Dël vardø ir pavardþiø raðymo Lietuvos Respublikos pilieèio pase” 
atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1999. Nr. 90–2662.  

102. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkrièio 9 d. sprendimas 
„Dël Vilniaus miesto 2 apylinkës teismo praðymo iðtirti, ar Lietuvos Respub-
likos Vyriausybës 1998 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 271 „Dël telekomunikacijø 
paslaugø kainø” 2 punktas neprieðtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, 
1995 m. lapkrièio 30 d. Lietuvos Respublikos ryðiø ástatymo 7 straipsnio 1 da-
liai ir 1992 m. rugsëjo 15 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos ástatymo 3 
straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatoms” // Þin., 1999. Nr. 99–2863. 

103. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkrièio 9 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Seimo nariø darbo sàlygø ástatymo 13 straipsnio 1 
dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1999. Nr. 96–
2769. 

104. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkrièio 23 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës ástatymo 8 straipsnio 2 ir 4 daliø, 9 
straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 4 dalies, 22 straipsnio 1 punkto, 24 straipsnio 2 
dalies 5 bei 11 punktø, 26 straipsnio 3 dalies 7 punkto, 31 straipsnio 2, 4 daliø 
ir 6 dalies 2 punkto, 37 straipsnio 4 dalies, 45 straipsnio 4 dalies atitikimo Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 1999. Nr. 101–2916. 

105. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodþio 21 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 14, 25(1), 26, 30, 33, 34, 36, 40, 
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51, 56, 58, 59, 66, 69, 69(1) ir 73 straipsniø atitikimo Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai” // Þin., 1999. Nr. 109–3192. 

106. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. sausio 7 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos susirinkimø ástatymo 6 straipsnio 2 dalies atitiki-
mo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 2000. Nr. 3–78. 

107. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. sausio 12 d. sprendimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodþio 21 d. nu-
tarimo iðaiðkinimo” // Þin., 2000. Nr. 4–100. 

108. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 10 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos valstybiniø pensijø ástatymo 11 straipsnio 4 dalies, 
Lietuvos Respublikos asmenø, nukentëjusiø nuo 1939–1990 metø okupacijø, 
teisinio statuso ástatymo 8 straipsnio 3 dalies 2 punkto atitikimo Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1998 m. liepos 
3 d. nutarimu Nr. 829 „Dël 1939–1990 metø okupacijø represiniø struktûrø, 
tarnybø ir pareigø, kurias ëjusiems asmenims neskiriamos nukentëjusiøjø as-
menø valstybinës pensijos, sàraðo patvirtinimo” patvirtinto sàraðo „1939–1990 
metø okupacijø represinës struktûros, tarnybos ir pareigos, kurias ëjusiems 
asmenims neskiriamos nukentëjusiøjø asmenø valstybinës pensijos” 9 bei 12 
punktø atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos 
valstybiniø pensijø ástatymo 11 straipsnio 4 daliai” // Þin., 2000. Nr. 14–370. 

109. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1998 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 36 
„Dël 1998 metø pavyzdþio banderoliø tabako gaminiams ir alkoholiniams gë-
rimams þenklinti ávedimo” atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir 
Lietuvos Respublikos ámoniø ástatymo 8 straipsnio 1 daliai ir 12 straipsnio 1 
daliai” // Þin., 2000. Nr. 17–419. 

110. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. kovo 15 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1996 m. geguþës 9 d. nutarimo Nr. 
546 „Dël pridëtinës vertës mokesèio” 1.14 papunkèio atitikimo Lietuvos Res-
publikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos pridëtinës vertës mokesèio ásta-
tymo 15 bei 16 straipsniams ir Lietuvos Respublikos buhalterinës apskaitos 
pagrindø ástatymo 4 straipsnio 4 daliai bei 9 straipsniui” // Þin., 2000. Nr. 23–
585. 

111. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. kovo 30 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. spalio 6 d. sprendimo atmesti Sei-
mo nutarimo „Dël specialiosios tyrimo komisijos sudarymo” projektà ir Lie-
tuvos Respublikos Seimo 1998 m. spalio 6 d. nutarimo „Dël Seimo nariø gru-
pës 1998 m. rugsëjo 28 d. teikimo „Dël apkaltos proceso Seimo nariui Audriui 
Butkevièiui inicijavimo” atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lie-
tuvos Respublikos Seimo statuto 24 straipsnio 1 daliai, 238 straipsniui, 239 
straipsnio 1 bei 3 dalims, 241 ir 243 straipsniams” // Þin., 2000. Nr. 28–784. 

112. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. balandþio 5 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1993 m. rugsëjo 30 d. nutarimø Nr. 
731–19 „Dël Lietuvos Respublikos vidaus reikalø sistemos operatyvinës veik-
los nuostatø patvirtinimo” patvirtintø „Lietuvos Respublikos vidaus reikalø 
sistemos operatyvinës veiklos nuostatø” 4.7 papunkèio atitikimo Lietuvos 
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Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos operatyvinës veiklos ásta-
tymo 7 straipsnio 3 dalies 7 punktui” // Þin., 2000. Nr. 30–840. 

113. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. geguþës 8 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos operatyvinës veiklos ástatymo 2 straipsnio 12 da-
lies, 7 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 11 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respubli-
kos baudþiamojo proceso kodekso 1981 straipsnio 1 bei 2 daliø atitikimo Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 2000. Nr. 39–1150. 

114. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birþelio 13 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos ðvietimo ástatymo 1 straipsnio 5 punkto, 10 
straipsnio 3 ir 4 daliø, 15 straipsnio 1 dalies, 20 straipsnio, 21 straipsnio 2 
punkto, 32 straipsnio 2 dalies, 34 straipsnio 2, 3 ir 4 daliø, 35 straipsnio 2 ir 5 
punktø, 37 straipsnio 2 punkto ir 38 straipsnio 2 ir 3 punktø atitikimo Lietu-
vos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 2000. Nr. 49–1424. 

115. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birþelio 30 d. sprendimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Seimo nariø grupës praðymo iðtirti, ar Lietuvos 
Respublikos visuomenës informavimo ástatymo 29 straipsnio pakeitimo ásta-
tymas neprieðtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 2000. Nr. 
54–1588. 

116. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birþelio 30 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos þalos, padarytos neteisëtais kvotos, tardymo, pro-
kuratûros ir teismo veiksmais, atlyginimo ástatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // 
Þin., 2000. Nr. 54–1587. 

117. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. liepos 5 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos administraciniø teisës paþeidimø kodekso 214(10) 
straipsnio 1 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 2000. 
Nr. 56–1669. 

118. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. rugsëjo 19 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 118(1), 156(1) 
straipsniø, 267 straipsnio 5 punkto ir 317(1) straipsnio atitikimo Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai” // Þin., 2000. Nr. 80–2423. 

119. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. spalio 18 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos akciniø bendroviø „Bûtingës nafta”, „Maþeikiø 
nafta” ir „Naftotiekis” reorganizavimo ástatymo, Lietuvos Respublikos mo-
kesèiø administravimo ástatymo 5 straipsnio 3 dalies atitikimo Lietuvos Res-
publikos Konstitucijai ir dël Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dël stra-
teginio investuotojo pripaþinimo” atitikimo Lietuvos Respublikos Konstituci-
jai ir Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindø ástatymui” // Þin., 
2000. Nr. 88–2724. 

120. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. lapkrièio 8 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos 1997 metø valstybës ir savivaldybiø biudþetø pa-
keitimo ástatymo 6 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // 
Þin., 2000. Nr. 96–3042. 

121. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodþio 6 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos administraciniø teisës paþeidimø kodekso 40 
straipsnio pripaþinimo netekusiu galios ir 251 straipsnio pakeitimo ástatymo 1 
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ir 2 straipsniø, Lietuvos Respublikos mokesèiø administravimo ástatymo 27 
straipsnio 5 dalies, 50 straipsnio 3 ir 9 daliø atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai” // Þin., 2000. Nr. 105–3318. 

122. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodþio 21 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos daugiabuèiø namø savininkø bendrijø ástatymo 
(1995 m. vasario 21 d. redakcija) 16 straipsnio 1 dalies, 17 straipsnio 1 ir 2 da-
liø, 19 straipsnio ir ðio ástatymo (2000 m. birþelio 20 d. redakcija) 27 straipsnio 
4 ir 7 daliø, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. birþelio 15 d. 
nutarimu Nr. 852 „Dël Lietuvos Respublikos daugiabuèiø namø savininkø 
bendrijø ástatymo ágyvendinimo tvarkos” patvirtintø Tipiniø daugiabuèiø na-
mø savininkø bendrijø ástatø 8 punkto 1, 3 ir 4 pastraipø, 10 punkto 1 pastrai-
pos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 2000. Nr. 110–3536. 

123. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. sausio 11 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos baudþiamojo kodekso 7 straipsnio 2 dalies atitik-
ties Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 2001. Nr. 5–143. 

124. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. sausio 25 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos Seimo statuto 23 straipsnio, 38 straipsnio 2 dalies, 
41 straipsnio 5 dalies, 152 straipsnio 5 dalies, 155 straipsnio 4 dalies, 156 
straipsnio 5 dalies, 180 straipsnio, 208 straipsnio 4 bei 11 daliø ir 231 straips-
nio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 2001. Nr. 
10–295. 

125. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. vasario 12 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos advokatûros ástatymo 26 straipsnio 3 ir 4 daliø ati-
tikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // Þin., 2001. Nr. 14–1445. 

126. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. vasario 22 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 55 straipsnio 1 dalies ir 
Lietuvos Respublikos prokuratûros ástatymo 15 straipsnio 2 bei 3 daliø ir 32 
straipsnio 2 dalies 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // 
Þin., 2001. Nr. 18–561. 

127. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. balandþio 2 d. nutarimas 
„Dël Lietuvos Respublikos pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá 
turtà atkûrimo ástatymo 5 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 daliø, 12 straipsnio 3 punkto, 
16 straipsnio 3 dalies ir ðio straipsnio 9 dalies 5 punkto atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai ir dël ðio ástatymo 5 straipsnio 2, 3, 4 bei 5 daliø ir 
12 straipsnio 3 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai 47 
straipsnio antrojoje dalyje numatyto þemës sklypø ásigijimo nuosavybën sub-
jektø, tvarkos, sàlygø ir apribojimø konstitucinio ástatymo 8 straipsniui” // 
Þin., 2001. Nr. 29–938. 

128. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. balandþio 12 d. nutari-
mas „Dël Lietuvos Respublikos ginklø ir ðaudmenø kontrolës ástatymo 19 
straipsnio 8 dalies 9 punkto ir Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1998 m. ba-
landþio 10 d. nutarimu Nr. 436 „Dël ginklø ir ðaudmenø apyvartà reglamen-
tuojanèiø taisykliø patvirtinimo” patvirtintø Medþiokliniø ginklø apyvartos 
taisykliø 14.9 ir 57.2 punktø atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai” // 
Þin., 2001. Nr. 33–1108. 
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II. Kiti teisës aktai 
 

1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto 
þemës sklypø ásigijimo nuosavybën subjektø, tvarkos, sàlygø ir apribojimø 
konstitucinis ástatymas // Þin., 1996. Nr. 64–1503. 

2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto 
þemës sklypø ásigijimo nuosavybën subjektø, tvarkos, sàlygø ir apribojimø 
konstitucinio ástatymo áraðymo á konstituciniø ástatymø sàraðà ástatymas / /  
Þin., 1996. Nr. 64–1501. 

3. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto 
þemës sklypø ásigijimo nuosavybën subjektø, tvarkos, sàlygø ir apribojimø 
konstitucinio ástatymo áraðymo á konstituciniø ástatymø sàraðà ástatymas // 
Þin., 1996. Nr. 64–1504. 

4. Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencija // Þin., 
1995. Nr. 40–987. 

5. Asmenø, nesanèiø pilieèiais ðalies, kurioje gyvena, teisiø deklaracija // Þmo-
gaus teisës: tarptautiniø dokumentø rinkinys. Vilnius, 1991. 

6. Europos konvencija dël ekstradicijos // Þin., 1995. Nr. 34–819. 
7. Europos vietos savivaldos chartija // Þin., 1999. Nr. 82–1049. 
8. Jungtiniø Tautø konvencija dël pabëgëliø statuso // Þmogaus teisës: tarptau-

tiniø dokumentø rinkinys. Vilnius, 1991. 
9. Jungtiniø Tautø konvencija dël pilietybës neturinèiø asmenø statuso // 

Þmogaus teisës: tarptautiniø dokumentø rinkinys. Vilnius, 1991. 
10. Tarptautinës migracijos organizacijos konstitucija // Þin., 1999. Nr. 82–2415. 
11. Lietuvos Respublikos administraciniø teisës paþeidimø kodeksas. Vilnius, 

1999. 
12. Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymas // Þin., 1999. 

Nr. 13–308; Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymo 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 30, 40, 44, 51, 56, 59, 60, 61, 62 straipsniø pakeitimo ir papildy-
mo ástatymas // Þin., 1999. Nr.13–308; Lietuvos Respublikos administraciniø 
bylø teisenos ástatymo 2 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 13–
308; Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymo pakeitimo 
ástatymas // Þin., 2000. Nr. 85–2566. 

13. Lietuvos Respublikos administraciniø ginèø komisijø ástatymas // Þin., 1999. 
Nr. 13–310. Lietuvos Respublikos administraciniø ginèø komisijø ástatymo 2, 
5, 9, 13, 18, 19 straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 
85–2569; Lietuvos Respublikos administraciniø ginèø komisijø ástatymo 3, 4, 
6 straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 85–2578. 

14. Lietuvos Respublikos administraciniø teismø ásteigimo ástatymas // Þin., 
1999. Nr. 13–309; Lietuvos Respublikos administraciniø teismø ásteigimo 
ástatymo 1 ir 5 straipsniø pakeitimo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 36–1068; Lie-
tuvos Respublikos administraciniø teismø ásteigimo ástatymo 2, 3, 4, 5, 6 
straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 85–2567; Lie-
tuvos Respublikos administraciniø teismø ásteigimo ástatymo 2, 3, 4, 5, 6 
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straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymo ir administraciniø bylø teisenos 
ástatymo pakeitimo ástatymo ágyvendinimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 85–
2568. 

15. Lietuvos Respublikos advokatûros ástatymas // Þin., 1998. Nr. 64–1840; Lie-
tuvos Respublikos advokatûros ástatymo 7, 15 straipsniø pakeitimo ir papil-
dymo ástatymo ir advokatûros ástatymo ágyvendinimo ástatymo 5 straipsnio 
pripaþinimo netekusiu galios // Þin., 1999. Nr. 19–508; Lietuvos Respublikos 
advokatûros ástatymo 7 ir 24 straipsniø papildymo ástatymas // Þin., 1999. 
Nr. 57–1830; Lietuvos Respublikos advokatûros ástatymo 35 straipsnio pa-
keitimo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 102–2923; Lietuvos Respublikos advoka-
tûros ástatymo 44 straipsnio papildymo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 104–2975; 
Lietuvos Respublikos advokatûros ástatymo 6 straipsnio pakeitimo ástatymas 
// Þin., 2000. Nr. 64–1925; Lietuvos Respublikos advokatûros ástatymo 9 
straipsnio papildymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 64–1926. 

16. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ástatymas // 1992. Nr. 5–75; Lietu-
vos Respublikos aplinkos apsaugos ástatymo pakeitimo ir papildymo ástaty-
mas // Þin., 1996. Nr. 57–1335; Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ásta-
tymo 24 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 65–1540; Lietuvos 
Respublikos aplinkos apsaugos ástatymo 1, 7, 8, 15, 16, 26 straipsniø pakei-
timo ir 27 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 39–1093; Lietuvos 
Respublikos aplinkos apsaugos ástatymo 30 straipsnio pakeitimo ástatymas// 
Þin., 2000. Nr. 90–2773. 

17. Lietuvos Respublikos apskrities valdymo ástatymas // Þin., 1994. Nr. 101–
2015; Lietuvos Respublikos apskrities valdymo ástatymo 11 straipsnio papil-
dymo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 35–876; Lietuvos Respublikos apskrities 
valdymo ástatymo 6 straipsnio papildymo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 55–
1293; Lietuvos Respublikos apskrities valdymo ástatymo pakeitimo ir papil-
dymo ástatymas bei Vyriausybës atstovo ástatymo pripaþinimo netekusiu ga-
lios ástatymas // Þin., 1996. Nr. 126–2938; Lietuvos Respublikos apskrities 
valdymo ástatymo 7 straipsnio papildymo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 21–489; 
Lietuvos Respublikos apskrities valdymo ástatymo 8, 17, 19 straipsniø pakei-
timo ir papildymo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 62–1466; Lietuvos Respublikos 
apskrities valdymo ástatymo 9, 10 ir 12 straipsniø pakeitimo ástatymas // Þin., 
1997. Nr. 97–2444; Lietuvos Respublikos apskrities valdymo ástatymo 7 
straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 101–2549; Lietuvos Respub-
likos apskrities valdymo ástatymo pakeitimo ir apskrities valdymo ástatymo 
ágyvendinimo ástatymo pripaþinimo netekusiu galios ástatymas // Þin., 1998. 
Nr. 96–2655; Lietuvos Respublikos apskrities valdymo ástatymo 10 straips-
nio papildymo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 50–1602; Lietuvos Respublikos 
apskrities valdymo ástatymo 10 straipsnio papildymo ástatymas // Þin., 2000. 
Nr. 42–1190; Lietuvos Respublikos apskrities valdymo ástatymo 9 straipsnio 
pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 89–2752; Lietuvos Respublikos apskri-
ties valdymo ástatymo 5, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20 straipsniø pakeitimo ir pa-
pildymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 92–2886; Lietuvos Respublikos apskri-
ties valdymo ástatymo 2 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 
113–3622. 
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18. Lietuvos Respublikos asmens duomenø teisinës apsaugos ástatymas // Þin., 
1996. Nr. 63–1479; Lietuvos Respublikos asmens duomenø teisinës apsau-
gos ástatymo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14 straipsniø pakeitimo ir papildymo ástaty-
mas // Þin., 1998. Nr. 31–819; Lietuvos Respublikos asmens duomenø teisi-
nës apsaugos ástatymo pakeitimo ástatymas (ástatymo nauja redakcija) // 
Þin., 2000. Nr. 64–1924. 

19. Lietuvos Respublikos asmenø, slapta bendradarbiavusiø su buvusios SSRS 
specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipaþinimo, áskaitos ir prisipaþi-
nusiøjø apsaugos ástatymas // Þin., 1999. Nr. 104–2976; Lietuvos Respubli-
kos asmenø, slapta bendradarbiavusiø su buvusios SSRS specialiosiomis 
tarnybomis, registracijos, prisipaþinimo, áskaitos ir prisipaþinusiøjø apsaugos 
ástatymo 6, 8 straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 
52–1485. 

20. Lietuvos Respublikos asociacijø ástatymas // Þin., 1996. Nr. 32–786. 
21. Lietuvos Respublikos aukðtojo mokslo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 27–715; 

Lietuvos Respublikos aukðtojo mokslo ástatymo 5, 9, 11, 15, 34, 40, 51, 54, 
56, 59, 67 straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 16–
496. 

22. Lietuvos Respublikos atostogø ástatymas // Þin., 1992. Nr. 2–18; Lietuvos 
Respublikos atostogø ástatymo 6 ir 16 straipsniø pakeitimo ir papildymo 
ástatymas // Þin., 1996. Nr. 41–986; Lietuvos Respublikos atostogø ástatymo 
15 straipsnio pakeitimo laikinasis ástatymas // Þin., 1999. Nr. 57–1348; Lie-
tuvos Respublikos atostogø ástatymo 15 straipsnio pakeitimo ástatymas // 
Þin., 1997. Nr. 63–1475; Lietuvos Respublikos atostogø ástatymo 20, 25 ir 26 
straipsniø papildymo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 67–1655; Lietuvos Respub-
likos atostogø ástatymo 2 straipsnio papildymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 
44–1248; Lietuvos Respublikos atostogø ástatymo 18 straipsnio pakeitimo 
ástatymas // Þin., 2000. Nr. 111–3575. 

23. Lietuvos banko ástatymas // Þin., 1994. Nr. 99–1957; Lietuvos banko ástaty-
mo pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 30–731; Lietuvos 
banko ástatymo 44 straipsnio papildymo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 33–812; 
Lietuvos banko ástatymo 11, 43(1) straipsniø pakeitimo ir papildymo ástaty-
mas// Þin., 1997. Nr. 67–1666. 

24. Lietuvos Respublikos baudþiamasis kodeksas. Vilnius, 1999. 
25. Lietuvos Respublikos baudþiamojo kodekso patvirtinimo ir ásigaliojimo ásta-

tymas // Þin., 2000. Nr. 89–2741. 
26. Lietuvos Respublikos biudþetinës sandaros ástatymas // Þin., 1990. Nr. 24–

596; Dël Lietuvos Respublikos biudþetinës sandaros ástatymo dalinio pakei-
timo // Þin., 1992. Nr. 29 (1)–854; Dël Lietuvos Respublikos biudþetinës 
sandaros ástatymo dalinio pakeitimo 31 straipsnio pakeitimo // Þin., 1992. 
Nr. 34–1036; Dël Lietuvos Respublikos biudþetinës sandaros ástatymo pa-
keitimo ir papildymo // Þin., 1993. Nr. 54–1049; Dël Lietuvos Respublikos 
biudþetinës sandaros ástatymo pakeitimo ir papildymo // Þin., 1995. Nr. 18–
404; Dël Lietuvos Respublikos biudþetinës sandaros ástatymo pakeitimo ir 
papildymo // Þin., 1995. Nr. 47–1136; Dël Lietuvos Respublikos biudþetinës 
sandaros ástatymo 1 ir 2 straipsniø papildymo ir 21–1 straipsnio pakeitimo 
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ástatymas // Þin., 1996. Nr. 48–1141; Dël Lietuvos Respublikos biudþetinës 
sandaros ástatymo 12 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 57–
1344; Lietuvos Respublikos biudþetinës sandaros ástatymo 1, 13, 14 straips-
niø pakeitimo ir papildymo 21–1 straipsniu ástatymas // Þin., 1997. Nr. 58–
1328; Lietuvos Respublikos biudþetinës sandaros ástatymo papildymo 28(1), 
28(2) straipsniais ir 4, 12, 28, 33 straipsniø pakeitimo ástatymas // Þin., 1997. 
Nr. 69–1744; Lietuvos Respublikos biudþetinës sandaros ástatymo 12 ir 28(2) 
straipsniø papildymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 5–126; Lietuvos Respubli-
kos biudþetinës sandaros ástatymo pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 66–
1826. 

27. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Vilnius, 1999. 
28. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Þin., 2000. Nr. 74–2262. 
29. Lietuvos Respublikos darbo apmokëjimo ástatymas // Þin., 1991. Nr. 4–104; 

Lietuvos Respublikos darbo apmokëjimo ástatymo 2, 3, 6, 9, 10, 11, 16 
straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 41–984; Lietu-
vos Respublikos darbo apmokëjimo ástatymo 16 straipsnio papildymo ásta-
tymas // Þin., 1999. Nr. 30–858. 

30. Lietuvos Respublikos darbo sutarties ástatymas // Þin., 1991. Nr. 36–973; 
Lietuvos Respublikos ástatymas dël Lietuvos Respublikos darbo sutarties 
ástatymo 35 straipsnio dalinio pakeitimo // Þin., 1991. Nr. 36–979; Dël Lie-
tuvos Respublikos darbo sutarties ástatymo pakeitimo // Þin., 1993. Nr. 30–
684; Dël Lietuvos Respublikos darbo sutarties ástatymo pakeitimo // Þin., 
1994. Nr. 42–759; Dël Lietuvos Respublikos darbo sutarties ástatymo pakei-
timo ir papildymo // Þin., 1995. Nr. 46–1119; Lietuvos Respublikos darbo 
sutarties ástatymo 1 straipsnio papildymo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 15–385; 
Lietuvos Respublikos darbo sutarties ástatymo 5, 12, 15, 17, 18, 24–1, 26, 29, 
30, 32, 41 straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 41–
983; Lietuvos Respublikos darbo sutarties ástatymo 26 straipsnio papildymo 
ástatymas // Þin., 1996. Nr. 43–1043; Lietuvos Respublikos darbo sutarties 
ástatymo 1 straipsnio papildymo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 101–2303; Lietu-
vos Respublikos darbo sutarties ástatymo 15 straipsnio papildymo ástatymas 
// Þin., 1996. Nr. 106–2429; Lietuvos Respublikos darbo sutarties ástatymo 
26 ir 29 straipsniø papildymo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 66–1593; Lietuvos 
Respublikos darbo sutarties ástatymo papildymo 17(1), 17(2) straipsniais ir 
3, 28(1) straipsniø pakeitimo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 67–1653; Lietuvos 
Respublikos darbo sutarties ástatymo 26 ir 40 straipsniø papildymo ástatymas 
// Þin., 1997. Nr. 91–2273; Lietuvos Respublikos darbo sutarties ástatymo 1 
ir 36 straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1998. Nr. 51–1394; 
Lietuvos Respublikos darbo sutarties ástatymo 1 straipsnio papildymo ásta-
tymas // Þin., 1999. Nr. 3–59; Lietuvos Respublikos darbo sutarties ástatymo 
41 straipsnio papildymo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 45–1432; Lietuvos Res-
publikos darbo sutarties ástatymo 5 straipsnio papildymo ástatymas // Þin., 
1999. Nr. 45–1432; Lietuvos Respublikos darbo sutarties ástatymo 1, 5, 17, 
17(1), 17(2) straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 
61–1828. 
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31. Lietuvos Respublikos ástatymas ,,Dël asmenø, laikomø nuolat gyvenanèiais 
arba gyvenanèiais Lietuvos Respublikoje” // Þin., 1995. Nr. 106–2348. 

32. Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø 
teisës aktø skelbimo ir ásigaliojimo tvarkos” // Þin., 1993. Nr. 12–296; Lietu-
vos Respublikos ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø teisës 
aktø skelbimo ir ásigaliojimo tvarkos” 3 straipsnio papildymo ástatymas // 
Þin., 1996. Nr. 67–1604; Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø teisës aktø 
skelbimo ir ásigaliojimo tvarkos ástatymo 14 straipsnio pakeitimo ástatymas // 
Þin., 1996. Nr. 125–2894; Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël Lietuvos 
Respublikos ástatymø ir kitø teisës aktø skelbimo ir ásigaliojimo tvarkos” 2, 
3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 straipsniø pakeitimo, papildymo 10(1) straipsniu ir 7 
straipsnio pripaþinimo netekusiu galios ástatymas // Þin., 1999. Nr. 48–1524; 
Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø 
teisës aktø skelbimo ir ásigaliojimo tvarkos” 2 ir 17 straipsniø pakeitimo ásta-
tymas // Þin., 1999. Nr. 60–1949; Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël Lietuvos 
Respublikos ástatymø ir kitø teisës aktø skelbimo ir ásigaliojimo tvarkos” 4 ir 6 
straipsniø papildymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 52–1483. 

33. Lietuvos Respublikos ástatymas ,,Dël Lietuvos Respublikos miestø ir rajonø 
laikino tiesioginio valdymo” // Þin., 1995. Nr. 31–701; Lietuvos Respublikos 
ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos miestø ir rajonø laikino tiesioginio val-
dymo” 2 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 111–3583. 

34. Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël pabëgëliø Lietuvos Respublikoje sta-
tuso” // Þin., 1995. Nr. 63–1578; Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël pabë-
gëliø Lietuvos Respublikoje statuso” pakeitimo ástatymas (nauja redakcija) 
// Þin., 2000. Nr. 56–1651; Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël pabëgëliø 
Lietuvos Respublikoje statuso” 8, 9 ir 11 straipsniø pakeitimo ástatymas // 
Þin., 2000. Nr. 92–2859. 

35. Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá ne-
kilnojamàjá turtà atstatymo tvarkos ir sàlygø" // Þin., 1991. Nr. 21–545 (nete-
kæs galios). Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël pilieèiø nuosavybës teisiø á 
iðlikusá nekilnojamàjá turtà atstatymo tvarkos ir sàlygø” galiojimo sustabdy-
mo laikinasis ástatymas // Þin., 1997. Nr. 6–89; Lietuvos Respublikos pilieèiø 
nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá turtà atkûrimo ástatymas // Þin., 
1997. Nr. 65–1558; Lietuvos Respublikos ástatymo pilieèiø nuosavybës teisiø 
á iðlikusá nekilnojamàjá turtà atkûrimo ástatymo 2, 4, 5, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 
20, 21 straipsniu pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 48–
1522; Lietuvos Respublikos pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá 
turtà atkûrimo ástatymo 4 straipsnio papildymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 
5–128; Lietuvos Respublikos pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnoja-
màjá turtà atkûrimo ástatymo 4 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. 
Nr. 64–1934; Lietuvos Respublikos pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá nekil-
nojamàjá turtà atkûrimo ástatymo 2 straipsnio papildymo ástatymas // Þin., 
2000. Nr. 89–2753. 

36. Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël SSRS valstybës saugumo komiteto 
(NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir ðios organizacijos kadriniø dar-
buotojø dabartinës veiklos // Þin., 1998. Nr. 65–1877; Lietuvos Respublikos 
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ástatymas „Dël SSRS valstybës saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, 
KGB) vertinimo ir ðios organizacijos kadriniø darbuotojø dabartinës veiklos 
ágyvendinimo ástatymas // Þin., 1998. Nr. 65–1878; Lietuvos Respublikos 
ástatymas „Dël SSRS valstybës saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, 
KGB) vertinimo ir ðios organizacijos kadriniø darbuotojø dabartinës veik-
los” 3 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 39–1199; Lietuvos 
Respublikos ástatymas „Dël SSRS valstybës saugumo komiteto (NKVD, 
NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir ðios organizacijos kadriniø darbuotojø 
dabartinës veiklos” ágyvendinimo ástatymo 1 straipsnio pakeitimo ir papil-
dymo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 39–1203. 

37. Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël uþsienieèiø teisinës padëties Lietuvos 
Respublikoje” // Þin., 1991. Nr. 27–729 (netekæs galios). 

38. Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël uþsienieèiø teisinës padëties” // Þin., 
1998. Nr. 115–3236; Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël uþsienieèiø teisinës 
padëties” 5, 7, 10, 14 straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 
1999. Nr. 89–2618; Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël uþsienieèiø teisinës 
padëties” 19 ir 26 straipsniø papildymo ir pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. 
Nr. 5–125; Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël uþsienieèiø teisinës padë-
ties” 7 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 92–2865. 

39. Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël uþsienieèiø teisinës padëties” ágyvendi-
nimo ástatymas // Þin., 1998. Nr. 115–3237. 

40. Lietuvos Respublikos emigracijos ástatymas // Þin., 1991. Nr. 33–894 (nete-
kæs galios). 

41. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo ástatymas // Þin., 
1998. Nr. 66–1910; Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo 
ástatymo 17 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 60–1953; Lietu-
vos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo ástatymo 17 straipsnio 
pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 27–716; Lietuvos Respublikos gyve-
namosios vietos deklaravimo ástatymo ágyvendinimo ástatymas // Þin., 2000. 
Nr. 27–717. 

42. Lietuvos Respublikos imigracijos ástatymas // Þin., 1991. Nr. 27–730 (nete-
kæs galios). 

43. Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø teisës norminiø aktø rengimo tvarkos 
ástatymas // Þin., 1995. Nr. 1995, Nr. 41–991; Lietuvos Respublikos ástatymø 
ir kitø teisës norminiø aktø rengimo tvarkos ástatymo 4, 6, 7, 8, 9 ir 11 
straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 68–1632; Lie-
tuvos Respublikos ástatymø ir kitø teisës norminiø aktø rengimo ástatymo 11 
straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 111–2796; Lietuvos Respub-
likos ástatymø ir kitø teisës norminiø aktø rengimo ástatymo 4 straipsnio pa-
pildymo ástatymas // Þin., 1998. Nr. 6–114; Lietuvos Respublikos ástatymø ir 
kitø teisës norminiø aktø rengimo ástatymo 7 straipsnio pakeitimo ástatymas 
// Þin., 1999. Nr. 48–1527. 

44. Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø teisës aktø registro ástatymas // Þin., 
1995. Nr. 41–992.  
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45. Lietuvos Respublikos karo padëties ástatymas // Þin., 2000. Nr. 52–1482; 
Lietuvos Respublikos karo padëties ástatymo 2 ir 21 straipsniø pakeitimo 
ástatymas// Þin., 2000. Nr. 92–2855. 

46. Lietuvos Respublikos karo prievolës ástatymas // Þin., 1996. Nr. 106–2427; 
Lietuvos Respublikos karo prievolës ástatymo pakeitimo ir papildymo ásta-
tymas // Þin., 1999. Nr. 59–1918; Lietuvos Respublikos karo prievolës ásta-
tymo 8, 11, 13, 14, 17, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 35 straipsniø pakeitimo ir papil-
dymo bei ástatymo papildymo II(1) skyriumi ástatymas // Þin., 2000. Nr.64–
1933. 

47. Lietuvos Respublikos kolektyviniø ginèø reguliavimo ástatymas // Þin., 1992. 
Nr. 12–307; Ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos kolektyviniø ginèø regu-
liavimo ástatymo 10 straipsnio papildymo” // Þin., 1993. Nr. 29–688; Ástaty-
mas „Dël Lietuvos Respublikos kolektyviniø ginèø reguliavimo ástatymo pa-
keitimo ir papildymo” // Þin., 1994. Nr. 29–152; Lietuvos Respublikos kolek-
tyviniø ginèø reguliavimo ástatymo 1 straipsnio pakeitimo ir papildymo bei 
papildymo 16 (1) straipsniø ástatymas // Þin., 1999. Nr. 102–2920. 

48. Lietuvos Respublikos kolektyviniø sutarèiø ástatymas // Þin., 1991. Nr. 12–
312; Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos kolektyvi-
niø sutarèiø ástatymo 2 straipsnio pirmosios dalies pakeitimo” // Þin., 1991. 
Nr. 34–935; Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos ko-
lektyviniø sutarèiø ástatymo pakeitimo ir papildymo” // Þin., 1994. Nr. 29–
511; Lietuvos Respublikos kolektyviniø susitarimø ir sutarèiø ástatymo 8 ir 
10 straipsniø pakeitimo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 41–985; Lietuvos Res-
publikos kolektyviniø susitarimø ir sutarèiø ástatymo 18 straipsnio papildy-
mo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 66–1592.  

49. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ástatymas // Þin., 1993. Nr. 6–
120; „Dël Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ástatymo 17 straipsnio 
pakeitimo” // Þin., 1993. Nr. 68–1277; Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo ástatymo pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 73–
1749; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ástatymo 26 straipsnio 
papildymo ástatymas // Þin., 1998. Nr. 55–1519. 

50. Lietuvos Respublikos meno kûrëjø ir jø organizacijø ástatymas // Þin., 1996. 
Nr. 84–2002; Lietuvos Respublikos meno kûrëjø ir jø organizacijø ástatymo 
2, 4, 9, 11, 12, 13 straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1998. 
Nr. 111–3058. 

51. Lietuvos Respublikos moterø ir vyrø lygiø galimybiø ástatymas // Þin., 1998. 
Nr. 112–3100. 

52. Lietuvos Respublikos peticijø ástatymas // Þin., 1999. Nr. 66–2128. 
53. Lietuvos Respublikos pilieèiø ástatymø leidybos iniciatyvos ástatymas // Þin., 

1999. Nr. 1–5; Lietuvos Respublikos pilieèiø ástatymø leidybos iniciatyvos 
ástatymo 13 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 90–2772. 

54. Lietuvos Respublikos pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá turtà 
atkûrimo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 65–1558; Lietuvos Respublikos pilieèiø 
nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá turtà atkûrimo ástatymo 2, 4, 5, 10, 
12, 13, 15, 16, 18, 20, 21 straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 
1999. Nr. 48–1522; Lietuvos Respublikos pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá 
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nekilnojamàjá turtà atkûrimo ástatymo 4 straipsnio papildymo ástatymas // 
Þin., 2000. Nr. 5–128; Lietuvos Respublikos pilieèiø nuosavybës teisiø á iðli-
kusá nekilnojamàjá turtà atkûrimo ástatymo 4 straipsnio pakeitimo ástatymas 
// Þin., 2000. Nr. 64–1934; Lietuvos Respublikos pilieèiø nuosavybës teisiø á 
iðlikusá nekilnojamàjá turtà atkûrimo ástatymo 2 straipsnio papildymo ásta-
tymas // Þin., 2000. Nr. 89–2753. 

55. Lietuvos Respublikos pilietybës ástatymas // Þin., 1991. Nr. 36–997; Lietuvos 
Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos pilietybës dokumentø ga-
liojimo ir pilietybës ástatymo papildymo” // Þin., 1991. Nr. 34–981; Lietuvos 
Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos pilietybës ástatymo 28 ir 
31 straipsniø pakeitimo” // Þin., 1992. Nr. 7–162; Lietuvos Respublikos ásta-
tymas „Dël Lietuvos Respublikos pilietybës ástatymo 14 ir 25 straipsniø pa-
keitimo" // Þin., 1992. Nr. 34–1031; Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël 
Lietuvos Respublikos pilietybës ástatymo pakeitimo ir papildymo” // Þin., 
1993. Nr. 32–733; Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respubli-
kos pilietybës ástatymo 18 straipsnio pakeitimo” // Þin., 1993. Nr. 70–1303; 
Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos pilietybës ásta-
tymo 23 straipsnio papildymo” // Þin., 1993. Nr. 71–1327; Lietuvos Respub-
likos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos pilietybës ástatymo pakeitimo” // 
Þin., 1995. Nr. 53–1300; Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Res-
publikos pilietybës ástatymo pakeitimo ir papildymo” // Þin., 1995. Nr. 86–
1940; Lietuvos Respublikos pilietybës ástatymo 17 ir 22 straipsniø papildymo 
ir 31 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 16–415; Lietuvos Res-
publikos pilietybës ástatymo 1, 17 ir 28 straipsniø pakeitimo ástatymas // Þin., 
1997. Nr. 67–1668.  

56. Lietuvos Respublikos policijos ástatymas // Þin., 1990. Nr. 2–22; Lietuvos 
Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos policijos ástatymo 47 
straipsnio dalinio pakeitimo” // Þin., 1991. Nr. 16–410; Lietuvos Respubli-
kos policijos ástatymo 12, 13, 37, 50 straipsniø pakeitimo ir papildymo 16(3), 
16(4), 16(5), 21(2), 39(2) straipsniais ástatymas // Þin., 1997. Nr. 69–1734; 
Lietuvos Respublikos policijos ástatymo 5, 27 straipsniø pakeitimo ir papil-
dymo ástatymas // Þin., 1998. Nr. 20–505; Lietuvos Respublikos policijos 
ástatymo 48 straipsnio pakeitimo ir papildymo 48(1) straipsniu ástatymas // 
Þin., 1998. Nr. 57–1579; Lietuvos Respublikos policijos ástatymo 12, 13, 25 
straipsniø pakeitimo, 16(1), 16(2), 21(1) straipsniø, 27 straipsnio 5 dalies ir 
39(1) straipsnio pripaþinimo netekusiais galios ástatymas // Þin., 2000. Nr. 
92–2868; Lietuvos Respublikos policijos ástatymo 12, 13, 25 straipsniø pakei-
timo, 16(1), 16(2), 21(1) straipsniø, 27 straipsnio 5 dalies ir 39(1) straipsnio 
pripaþinimo netekusiais galios ástatymo 1 ir 2 straipsniø pripaþinimo neteku-
siais galios, 7 straipsnio pakeitimo bei papildymo 8(1) straipsniu ástatymas // 
Þin., 2000. Nr. 109–3478. 

57. Lietuvos Respublikos politiniø kampanijø finansavimo kontrolës ástatymas // 
Þin., 1997. Nr. 104–2626. 

58. Lietuvos Respublikos politiniø partijø finansavimo ástatymas // Þin., 1999. 
Nr. 11–240. 



  866 

59. Lietuvos Respublikos politiniø partijø ir politiniø organizacijø ástatymas // 
Þin., 1990. Nr. 29–692; Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Res-
publikos politiniø partijø ástatymo pakeitimo” // Þin., 1994. Nr. 48–891; Lie-
tuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos politiniø partijø 
ástatymo pakeitimo ir papildymo” ágyvendinimo // Þin., 1994. Nr. 53–995; 
Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos politiniø partijø 
ir politiniø organizacijø ástatymo pakeitimo // Þin., 1994. Nr. 91–1763; Lie-
tuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos politiniø partijø ir 
politiniø organizacijø ástatymo papildymo // Þin., 1995. Nr. 18–402; Lietuvos 
Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos politiniø partijø ir politi-
niø organizacijø ástatymo pakeitimo” // Þin., 1995. Nr. 55–1354; Lietuvos 
Respublikos politiniø partijø ir politiniø organizacijø ástatymo 10 straipsnio 
pakeitimo ástatymas // Þin., 1998. Nr. 51–1395; Lietuvos Respublikos politi-
niø partijø ir politiniø organizacijø finansavimo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 
11–240; Lietuvos Respublikos politiniø partijø ir politiniø organizacijø ásta-
tymo 5, 6, 7, 8 straipsniø pakeitimo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 30–855; Lie-
tuvos Respublikos politiniø partijø ir politiniø organizacijø ástatymo 11 
straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 64–1936. 

60. Lietuvos Respublikos Prezidento ástatymas // Þin., 1993. Nr. 5–89; Lietuvos 
Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos Prezidento ástatymo 18 
straipsnio pakeitimo” // Þin., 1994. Nr. 94–1835; Lietuvos Respublikos Pre-
zidento ástatymo 6 straipsnio pakeitimo ástatymas” // Þin., 1998. Nr. 20–506; 
Lietuvos Respublikos Prezidento ástatymo 18 straipsnio pakeitimo ástatymas 
// Þin., 2001. Nr. 21–688. 

61. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimø ástatymas // Þin., 1992. Nr. 2–29; 
Lietuvos Respublikos ástatymas dël Lietuvos Respublikos prezidento rinki-
mø ástatymo papildymo // Þin., 1993. Nr. 3–52; Lietuvos Respublikos ástaty-
mas dël Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimø ástatymo 13 straipsnio 
pakeitimo // Þin., 1993. Nr. 4–78; Ástatymas dël Lietuvos Respublikos Prezi-
dento rinkimø ástatymo pakeitimo // Þin., 1994. Nr. 89–1720; Lietuvos Res-
publikos Prezidento rinkimø ástatymo pakeitimo ir papildymo ástatymas // 
Þin., 1996. Nr. 100–2256; Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimø ástaty-
mo 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 43, 47, 48, 50, 52, 54, 61, 68, 70 
straipsniø pakeitimo ir papildymo 23(1), 23(2), 23(3), 23(4), 23(5), 23(6), 
23(7), 23(8), 23(9), 23(10), 23(11), 54(1), 54(2), 54(3), 54(4), 54(5), 54(6) 
straipsniais ástatymas // Þin., 1997. Nr. 93–2325; Lietuvos Respublikos Pre-
zidento rinkimø ástatymo papildymo 2(1) straipsniu ástatymas // Þin., 1997. 
Nr. 98–2477; Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimø ástatymo 54(3) 
straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 108–2739; Lietuvos Respub-
likos Prezidento rinkimø ástatymo 2(1), 23(11), 32, 34, 72(1) straipsniø pa-
keitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 19–514; Lietuvos Respubli-
kos Prezidento rinkimø ástatymo 74 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 
1999, Nr. 33–953; Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimø ástatymo 2(1), 
32, 34 ir 72(1) straipsniø pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 85–2576; Lie-
tuvos Respublikos Prezidento rinkimø ástatymo 32 ir 38 straipsniø pakeitimo 
ástatymas // Þin., 2001. Nr. 21–687. 



  867

62. Lietuvos Respublikos profesiniø sàjungø ástatymas // Þin., 1991. Nr. 34–933; 
Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos profesiniø sà-
jungø ástatymo pakeitimo ir papildymo” // Þin., 1994. Nr. 42–158; Lietuvos 
Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos profesiniø sàjungø ásta-
tymo pakeitimo” // Þin., 1994. Nr. 91–1764; Lietuvos Respublikos ástatymas 
„Dël Lietuvos Respublikos profesiniø sàjungø ástatymo pakeitimo” // Þin., 
1995. Nr. 52–1276; Lietuvos Respublikos profesiniø sàjungø ástatymo 8 
straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 65–1539; Lietuvos Respub-
likos profesiniø sàjungø turto paskirstymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 67–
2018. 

63. Lietuvos Respublikos referendumo ástatymas // Þin., 1989. Nr. 33–445 „Dël 
Lietuvos Respublikos referendumo ástatymo 12 straipsnio papildymo” // 
Þin., 1990. Nr. 4–86; „Dël Lietuvos Respublikos referendumo ástatymo 7 
straipsnio pakeitimo” // Þin., 1990. Nr. 31–755; Lietuvos Respublikos ásta-
tymas „Dël Lietuvos Respublikos referendumo ástatymo 27 straipsnio pir-
mosios dalies pakeitimo” // Þin., 1992. Nr. 18–515; Lietuvos Respublikos 
ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos referendumo ástatymo pakeitimo ir 
papildymo” // Þin., 1994. Nr. 47–870; Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël 
Lietuvos Respublikos referendumo ástatymo 3 straipsnio papildymo” // Þin., 
1994. Nr. 59–1161; Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respubli-
kos referendumo ástatymo pakeitimo” // Þin., 1994. Nr. 89–1716; Lietuvos 
Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos referendumo ástatymo 16 
straipsnio pakeitimo” // Þin., 1995. Nr. 7–144; Lietuvos Respublikos refe-
rendumo ástatymo pakeitimo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 86–2044; Lietuvos 
Respublikos referendumo ástatymo 16 ir 32(3) straipsniø pakeitimo ástaty-
mas // Þin., 1997. Nr. 117–3011; Lietuvos Respublikos referendumo ástaty-
mo 11, 23(1) straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 
19–512; Lietuvos Respublikos referendumo ástatymo 11 ir 23(1) straipsniø 
pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 85–2577. 

64. Lietuvos Respublikos religiniø bendruomeniø ir bendrijø ástatymas // Þin., 
1995. Nr. 89–1985; Lietuvos Respublikos religiniø bendruomeniø ir bendrijø 
ástatymo 10 straipsnio papildymo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 66–1618; Lietu-
vos Respublikos religiniø bendruomeniø ir bendrijø ástatymo 14 straipsnio 
papildymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 40–1115. 

65. Lietuvos Respublikos santuokos ir ðeimos kodeksas // Lietuvos Tarybø So-
cialistinës Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Vyriausybës þinios. 1969. 
Nr. 21–186. 

66. Lietuvos Respublikos saugomø teritorijø ástatymas // Þin., 1993. Nr. 63–
1188; Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos saugomø 
teritorijø ástatymo pakeitimo ir papildymo” // Þin., 1995. Nr. 60–1502; Lie-
tuvos Respublikos saugomø teritorijø ástatymo 4 straipsnio pakeitimo ir 14 
straipsnio papildymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 58–1703. 

67. Lietuvos Respublikos savivaldybiø administracinës prieþiûros ástatymas // 
Þin., 1998. Nr. 51–1392; Lietuvos Respublikos savivaldybiø administracinës 
prieþiûros ástatymo 8 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 113–
3616. 
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68. Lietuvos Respublikos savivaldybiø atributikos ástatymas // Þin., 1996. Nr. 
33–803. 

69. Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymas // Þin., 1994. 
Nr. 53–996; Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos sa-
vivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo pakeitimo" // Þin., 1994. Nr. 63–1234; 
Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos savivaldybiø ta-
rybø rinkimø ástatymo pakeitimo" // Þin., 1994. Nr. 89–1719; Lietuvos Res-
publikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimø 
ástatymo 10, 11, 31 ir 46 straipsniø pakeitimo” // Þin., 1995. Nr. 7–143; Lie-
tuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø 
rinkimø ástatymo 41 ir 45 straipsniø pakeitimo" // Þin., 1995. Nr. 18–405; 
Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo pakeitimo ásta-
tymas // Þin., 1996. Nr. 126–2944; Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø 
rinkimø ástatymo 88 straipsnio papildymo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 50–
1191; Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 16, 51, 64 
ir 68 straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 58–1331; 
Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 19, 34, 83 
straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 19–511; Lietu-
vos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo pakeitimo ástatymas // 
Þin., 1999. Nr. 93–2710; Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimø 
ástatymo 19 ir 80 straipsniø pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 84–2532; 
Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 38 straipsnio 
pakeitimo ástatymas // Þin., 2001. Nr. 21–692. 

70. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriø ástatymas // Þin., 1998. Nr. 110–
3024; Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriø ástatymo 28 ir 30 straipsniø 
pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 111–3582. 

71. Lietuvos Respublikos Seimo nariø darbo sàlygø ástatymas // Þin., 1996. Nr. 
71–1710; Lietuvos Respublikos Seimo nariø darbo sàlygø ástatymo 13 
straipsnio papildymo ástatymas // Þin., 1998. Nr. 34–900; Lietuvos Respubli-
kos Seimo nariø darbo sàlygø ástatymo 1, 5, 7, 16, 20 ir 22 straipsniø pakei-
timo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 104–2974; Lietuvos Respublikos Seimo na-
riø darbo sàlygø ástatymo 16 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 
109–3175; Lietuvos Respublikos seimo nariø darbo sàlygø ástatymo 7, 13, 14, 
16, 18, 19, 20 ir 22 straipsniø pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 92–2842; 
Lietuvos Respublikos Seimo nariø darbo sàlygø ástatymo 17 straipsnio pa-
keitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 111–3580; Lietuvos Respublikos Seimo 
nariø darbo sàlygø ástatymo 5, 15 ir 16 straipsniø pakeitimo ástatymas // Þin., 
2001. Nr. 21–690. 

72. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymas // Þin., 1992. Nr. 221–635; 
Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø 
ástatymo kai kuriø straipsniø pakeitimo ir papildymo" // Þin., 1992. Nr. 24–
710; Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos Seimo rin-
kimø ástatymo dalinio pakeitimo ir papildymo” // Þin., 1993. Nr. 10–234; 
Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø 
ástatymo pakeitimo" // Þin., 1994. Nr. 89–1718; Lietuvos Respublikos ástaty-
mas „Dël Lietuvos Respublikos seimo rinkimø ástatymo 10, 12 ir 82 straips-
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niø pakeitimo” // Þin., 1995. Nr. 7–142; Lietuvos Respublikos Seimo rinki-
mø ástatymo pakeitimo ástatymas (ástatymo nauja redakcija) // Þin., 1996. 
Nr. 62–1467; Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymo 15 straipsnio 
pakeitimo ástatymas) // Þin., 1997. Nr. 93–2324; Lietuvos Respublikos Seimo 
rinkimø ástatymo 21, 36, 93 straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // 
Þin., 1999. Nr. 19–513; Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymo 91 ir 
96 straipsniø pakeitimo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 84–2494; Lietuvos Res-
publikos Seimo rinkimø ástatymo pakeitimo ástatymas (ástatymo nauja re-
dakcija) // Þin., 2000. Nr. 59–1760; Lietuvos Respublikos susirinkimø ásta-
tymo 51 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 75–2275; Lietuvos 
Respublikos Seimo rinkimø ástatymo 21 ir 94 straipsniø pakeitimo ástatymas 
// Þin., 2000. Nr. 85–2575; Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymo 41 
straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 2001. Nr. 21–689. 

73. Lietuvos Respublikos Seimo statutas // Þin., 1999. Nr. 5–97; Lietuvos Res-
publikos Seimo statutas „Dël statuto 259 straipsnio pakeitimo” // Þin., 1999. 
Nr. 47–1470; Lietuvos Respublikos Seimo statutas „Dël Seimo statuto 80 
straipsnio papildymo” // Þin., 1999. Nr. 97–2778; Lietuvos Respublikos Sei-
mo statutas „Dël Seimo statuto 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 44, 48, 54, 
55, 77, 79, 81, 83, 88, 89, 90, 93, 115, 119, 121, 126, 127, 130, 136, 138, 139, 
155, 172, 180, 187, 188, 206, 209, 214, 219, 225 straipsniø pakeitimo ir ðeðto-
jo bei trisdeðimtojo skirsniø pavadinimø pakeitimo” // Þin., 2000. Nr. 86–
2617. 

74. Lietuvos Respublikos susirinkimø ástatymas // Þin., 1993. Nr. 69–1291. 
75. Lietuvos Respublikos ðalpos (socialiniø) pensijø ástatymas // Þin., 1994. Nr. 

96–1873; Lietuvos Respublikos ðalpos (socialiniø) pensijø ástatymo pakeiti-
mo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 68–1637; Lietuvos Respublikos ðalpos (socia-
liniø) pensijø ástatymo 1, 2, 9, 10 straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas 
// Þin., 1998. Nr. 98–2708; Lietuvos Respublikos ðalpos (socialiniø) pensijø 
ástatymo 1, 2, 6, 9, 10 straipsniø pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 89–
2750. 

76. Lietuvos Respublikos ðvietimo ástatymas // Þin., 1991. Nr. 23–593; Lietuvos 
Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos ðvietimo ástatymo pakei-
timo ir papildymo” // Þin., 1993. Nr. 32–734; Lietuvos Respublikos ástatymas 
„Dël Lietuvos Respublikos ðvietimo ástatymo pakeitimo ir papildymo // Þin., 
1994. Nr. 8–122; Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos 
ðvietimo ástatymo pakeitimo ir papildymo” // Þin., 1995. Nr. 57–1419; Lietu-
vos Respublikos ðvietimo ástatymo 9, 11, 30, 31, 33, 33(1) straipsniø pakeiti-
mo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 65–1537; Lietuvos Respublikos ðvietimo ásta-
tymo pakeitimo ástatymas (ástatymo nauja redakcija) // Þin., 1998. Nr. 67–
1940; Lietuvos Respublikos ðvietimo ástatymo 15 straipsnio papildymo ir 41 
straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 40–1116; Lietuvos Respub-
likos ðvietimo ástatymo 15 straipsnio papildymo ir 41 straipsnio pakeitimo 
ástatymo 2 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 92–2878; Lietu-
vos Respublikos ðvietimo ástatymo 41 straipsnio pakeitimo ir 42 straipsnio 
pripaþinimo netekusiu galios ástatymas // Þin., 2000. Nr. 92–2879; Lietuvos 
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Respublikos ðvietimo ástatymo 6, 7, 10, 32, 34 straipsniø pakeitimo ástatymas 
// Þin., 2000. Nr. 102–3214. 

77. Lietuvos Respublikos tarptautiniø sutarèiø ástatymas // Þin., 1999. Nr. 60–
1948. 

78. Lietuvos Respublikos tautiniø maþumø ástatymas // Þin., 1989. Nr. 34–485; 
Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos tautiniø maþu-
mø ástatymo pakeitimo” // Þin., 1991. Nr. 4–117. 

79. Lietuvos Respublikos teisës gauti informacijà ið valstybës ir savivaldybës 
ástaigø ástatymas // Þin., 2000. Nr. 10–236; Lietuvos Respublikos teisës gauti 
informacijà ið valstybës ir savivaldybiø ástaigø ástatymo 3 straipsnio pakeiti-
mo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 47–1344. 

80. Lietuvos Respublikos teismø ástatymas // Þin., 1994. Nr. 46–851; Lietuvos 
Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos teismø ástatymo pakeiti-
mo” // Þin., 1994. Nr. 83–1555; Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietu-
vos Respublikos teismø ástatymo pakeitimo ir papildymo” // Þin., 1994. Nr. 
89–1709; Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos teismø 
ástatymo pakeitimo ir papildymo” // Þin., 1994. Nr. 96–1880; Lietuvos Res-
publikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos teismø ástatymo pakeitimo” // 
Þin., 1995. Nr. 17–386; Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Res-
publikos teismø ástatymo 51 straipsnio pakeitimo” // Þin., 1995. Nr. 29–647; 
Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 22, 22(1), 33, 34, 35, 56, 59 straipsniø 
pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 60–1411; Lietuvos Res-
publikos teismø ástatymo 13, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 36, 42, 58, 60, 62 
straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 67–1600; Lie-
tuvos Respublikos teismø ástatymo 13, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 36, 42, 58, 
60, 62 straipsniø pakeitimo ir papildymo, Lietuvos aukðèiausiojo teismo sta-
tuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 30 straipsniø pakeitimo ir 
papildymo, baudþiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo, civilinio 
proceso kodekso pakeitimo ir papildymo ástatymø ágyvendinimo ástatymas // 
Þin., 1996. Nr. 67–1607; Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 59 straipsnio 
pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 92–2149; Lietuvos Res-
publikos teismø ástatymo papildymo ir pakeitimo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 
100–2265; Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 66 straipsnio pakeitimo 
ástatymas // Þin., 1997. Nr. 23–544; Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 
10, 15, 22, 33, 38, 39, 56, 68(1)–68(7) straipsniø pakeitimo ir papildymo ásta-
tymas // Þin., 1997. Nr. 63–1470; Lietuvos Respublikos teismø ástatymo pa-
keitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1998. Nr. 38–1001; Lietuvos Respub-
likos teismø ástatymo pakeitimo ir papildymo ástatymo ásigaliojimo ástatymo 
6 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 1998. Nr. 95–2636; Lietuvos Res-
publikos teismø ástatymo papildymo 18(1) straipsniu ir 9, 14, 15 straipsniø 
pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 13–311; Lietuvos Res-
publikos teismø ástatymo 22, 22(1), 28, 77 straipsniø pakeitimo ir papildymo 
ir teismø ástatymo pakeitimo ir papildymo ástatymo ásigaliojimo ástatymo 1 
straipsnio ir 8 straipsnio 2 dalies pripaþinimo netekusiais galios ástatymas // 
Þin., 1999. Nr. 19–507; Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 62 straipsnio 
pakeitimo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 21–580; Lietuvos Respublikos teismø 
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ástatymo 59 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 43–1361; Lietu-
vos Respublikos teismø ástatymo papildymo 8(1) straipsniu ástatymas // Þin., 
1999. Nr. 48–1526; Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 68(1), 68(2), 
68(4), 68(5) ir 68(6) straipsniø pakeitimo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 101–
2902; Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 8(1) straipsnio pakeitimo ásta-
tymas // Þin., 2000. Nr. 15–382; Lietuvos Respublikos administraciniø tei-
smø ásteigimo ástatymo 2, 3, 4, 5, 6 straipsniø pakeitimo ir papildymo ástaty-
mas  // Þin., 2000. Nr. 85–2567; Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 66 
straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 103–3260. 

81. Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniø vienetø ir jø ribø ástatymas 
// Þin., 1994. Nr. 1–558; Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Res-
publikos teritorijos administraciniø vienetø ir jø ribø ástatymo 9 straipsnio 
papildymo // Þin., 1995. Nr. 79–1819; Lietuvos Respublikos teritorijos ad-
ministraciniø vienetø ir jø ribø ástatymo 13 straipsnio pakeitimo ástatymas // 
Þin., 1997. Nr. 65–1544; Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniø 
vienetø ir jø ribø ástatymo 7, 10, 13 straipsniø pakeitimo ir papildymo bei 
papildymo 15 straipsniu ástatymas // Þin., 1999. Nr. 43–1362; Lietuvos Res-
publikos teritorijos administraciniø vienetø ir jø ribø ástatymo 4, 14 straips-
niø papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 109–
3176; Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniø vienetø ir jø ribø ásta-
tymo 4, 14 straipsniø papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo ástatymo ágyvendi-
nimo ástatymo 3 ir 4 straipsniø pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 6–154. 

82. Lietuvos Respublikos vaiko globos ástatymas // Þin., 1998. Nr. 32–933; Lie-
tuvos Respublikos vaiko globos ástatymo 4, 7, 10, 15, 20, 23, 25, 28 straipsniø 
pakeitimo ir papildymo bei ástatymo papildymo 5(1) straipsniu ástatymas // 
Þin., 2000. Nr. 58–1702. 

83. Lietuvos Respublikos vaiko teisiø apsaugos pagrindø ástatymas // Þin., 1996. 
Nr. 33–807; Lietuvos Respublikos vaiko teisiø apsaugos pagrindø ástatymo 
62 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 66–2129; // Þin., 1996. 
Nr. 33–807. 

84. Lietuvos Respublikos valstybës ir tarnybos paslapèiø ástatymas // Þin., 1999. 
Nr. 105–3019; Lietuvos Respublikos valstybës ir tarnybos paslapèiø ástatymo 
15 straipsnio papildymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 27–713; Lietuvos Res-
publikos valstybës ir tarnybos paslapèiø ástatymo 5 straipsnio papildymo 
ástatymas // Þin., 2000. Nr. 45–1297; Lietuvos Respublikos valstybës ir tar-
nybos paslapèiø ástatymo 14 straipsnio 2 dalies pripaþinimo netekusia galios 
ástatymas // Þin., 2000. Nr. 45–1433; Lietuvos Respublikos valstybës ir tar-
nybos paslapèiø ástatymo 5 ir 6 straipsniø papildymo ástatymas // Þin., 2000. 
Nr. 64–1932; Lietuvos Respublikos valstybës ir tarnybos paslapèiø ástatymo 
5 ir 9 straipsniø papildymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 75–2274. 

85. Lietuvos Respublikos valstybës kontrolës ástatymas // Þin., 1995. Nr. 51–
1243; Lietuvos Respublikos valstybës kontrolës ástatymo 35 straipsnio papil-
dymo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 99–2504; Lietuvos Respublikos valstybës 
kontrolës ástatymo 55 straipsnio pripaþinimo netekusiu galios ástatymas // 
Þin., 1998. Nr. 32–853; Lietuvos Respublikos valstybës kontrolës ástatymo 2, 
10, 11, 35, 37, 42 straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1998. 
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Nr. 38–999; Lietuvos Respublikos valstybës kontrolës ástatymo 35 straipsnio 
papildymo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 19–516; Lietuvos Respublikos valsty-
bës kontrolës ástatymo 10 straipsnio papildymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 
34–967. 

86. Lietuvos Respublikos valstybës saugumo departamento ástatymas // Þin., 
1994. Nr. 11–163; Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respubli-
kos valstybës saugumo departamento ástatymo 28 straipsnio pakeitimo” // 
Þin., 1994. Nr. 99–1959; Lietuvos Respublikos valstybës saugumo departa-
mento ástatymo 7, 8 ir 19 straipsniø pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 
83–2514. 

87. Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymas // Þin., 1999. Nr. 66–
2130; Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymo pakeitimo ir papil-
dymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 75–2270; Lietuvos Respublikos valstybës 
tarnybos ástatymo 2 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 85–
2573; Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymo 2 straipsnio ir prie-
dëlio pakeitimo bei papildymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 92–2845; Lietuvos 
Respublikos valstybës tarnybos ástatymo 7, 17, 21, 33, 43, 50, 55, 56, 62, 66, 
69, 71, 76, 78 straipsniø ir 1 bei 2 priedëliø pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. 
Nr. 92–2845; Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymo 22 straipsnio 
papildymo ir 1 priedëlio pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 105–3312; 
Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymo 63, 67, 75 ir 77 straipsniø 
pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 111–3585; Lietuvos Respublikos vals-
tybës tarnybos ástatymo 62 ir 69 straipsniø pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. 
Nr. 111–3586. 

88. Lietuvos Respublikos valstybiniø paðalpø ðeimoms, auginanèioms vaikus, 
ástatymas // Þin., 1994, Nr. 89–1706; Lietuvos Respublikos valstybiniø paðal-
pø ðeimoms, auginanèioms vaikus, ástatymo papildymo 4–1 straipsniu ir 9 
bei 11 straipsniø papildymo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 99–2506; Lietuvos 
Respublikos valstybiniø paðalpø ðeimoms, auginanèioms vaikus, ástatymo 4, 
5, 9 straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1998. Nr. 35–934; 
Lietuvos Respublikos valstybiniø paðalpø ðeimoms, auginanèioms vaikus, 
ástatymo 5, 7, 8, 9 straipsniø pakeitimo ástatymas // Þin., 1998. Nr. 115–3240; 
Lietuvos Respublikos valstybiniø paðalpø ðeimoms, auginanèioms vaikus, 
ástatymo 9 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 1–5; Lietuvos 
Respublikos valstybiniø paðalpø ðeimoms, auginanèioms vaikus, ástatymo 1, 
2, 3, 4, 4(1) straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 2001. Nr. 16–
495. 

89. Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 60–
1945. 

90. Lietuvos Respublikos vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tar-
nyboje ástatymas // Þin., 1997. Nr. 67–1659; Lietuvos Respublikos vieðøjø ir 
privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ástatymo 23 ir 25 straipsniø 
pakeitimo ástatymas // Þin., 1998. Nr. 28–728; Lietuvos Respublikos vieðøjø 
ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ástatymo 23 straipsnio 
pakeitimo ástatymas // Þin., 1998. Nr. 44–1199; Lietuvos Respublikos vieðøjø 
ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ástatymo 23 straipsnio 
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pakeitimo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 39–1198; Lietuvos Respublikos vieðøjø 
ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ástatymo pakeitimo ásta-
tymas // Þin., 2000. Nr. 18–431; Lietuvos Respublikos vieðøjø ir privaèiø in-
teresø derinimo valstybinëje tarnyboje ástatymo 10 straipsnio pakeitimo ásta-
tymas // Þin., 2000. Nr. 85–2574. 

91. Lietuvos Respublikos vietos savivaldybës tarybos nario statuso ástatymas // 
Þin., 1995. Nr. 18–403. 

92. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymas // Þin., 1994. Nr. 55–1049. 
Nauja redakcija, 2000. Nr. 91–2832. 

93. Lietuvos Respublikos vietiniø rinkliavø ástatymas // Þin., 1996. Nr. 57–1339; 
Lietuvos Respublikos vietiniø rinkliavø ástatymo 3 straipsnio papildymo ásta-
tymas // Þin., 1997. Nr. 58–1329; Lietuvos Respublikos vietiniø rinkliavø ásta-
tymo 3 straipsnio papildymo ástatymas // Þin., 1998. Nr. 38–998. 

94. Lietuvos Respublikos Vyriausybës atstovo ástatymas // Þin., 1993. Nr. 28–
639 (netekæs galios). 

95. Lietuvos Respublikos Vyriausybës ástatymas // Þin., 1994. Nr. 43–772; Lietu-
vos Respublikos vyriausybës ástatymo 13 straipsnio pakeitimo ástatymas // 
Þin., 1996. Nr. 115–2667; Lietuvos Respublikos vyriausybës ástatymo 23 ir 29 
straipsniø pakeitimo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 120–2819; Lietuvos Respub-
likos vyriausybës ástatymo 13 ir 16 straipsniø pakeitimo ástatymas // Þin., 
1996. Nr. 121–2850; Lietuvos Respublikos vyriausybës ástatymo 25 ir 31 
straipsniø pakeitimo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 30–704; Lietuvos Respubli-
kos vyriausybës ástatymo pakeitimo ástatymas // Þin., 1998. Nr. 41(1)–1131; 
Lietuvos Respublikos vyriausybës ástatymo 3 straipsnio pakeitimo ástatymas 
// Þin., 1998. Nr. 65–1871; Lietuvos Respublikos vyriausybës ástatymo 3, 9, 
10, 13, 14, 18, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45 
straipsniø, ketvirtojo ir deðimtojo skirsniø pavadinimø pakeitimo ir papil-
dymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 92–2843; Lietuvos Respublikos vyriausybës 
ástatymo 29 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 89–2755. 

96. Lietuvos Respublikos visuomenës informavimo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 
71–1706; Lietuvos Respublikos visuomenës informavimo ástatymo 30 
straipsnio papildymo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 82–1971; Lietuvos Respub-
likos visuomenës informavimo ástatymo 29 straipsnio pakeitimo ástatymas // 
Þin., 1996. Nr. 121–2848; Lietuvos Respublikos visuomenës informavimo 
ástatymo 17 straipsnio pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 
12–232; Lietuvos Respublikos visuomenës informavimo ástatymo 25 straips-
nio pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 67–1677; Lietuvos 
Respublikos visuomenës informavimo ástatymo 29 straipsnio pakeitimo ásta-
tymas // Þin., 1997. Nr. 91–2271; Lietuvos Respublikos visuomenës informa-
vimo ástatymo 25 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 1998. Nr. 8–166; 
Lietuvos Respublikos visuomenës informavimo ástatymo 16 straipsnio pa-
keitimo ástatymas // Þin., 1999. Nr. 66–2125; Lietuvos Respublikos visuome-
nës informavimo ástatymo 29 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 2000. 
Nr. 30–829; Lietuvos Respublikos visuomenës informavimo ástatymo pakei-
timo ástatymas (nauja redakcija) // Þin., 2000. Nr. 75–2272; Lietuvos Res-
publikos visuomenës informavimo ástatymo 2, 4, 18, 26, 28, 37, 38, 39, 49 



  874 

straipsniø pakeitimo ir papildymo ir visuomenës informavimo ástatymo pa-
keitimo ástatymo 3 straipsnio pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 2000. 
Nr. 102–3215; Lietuvos Respublikos visuomenës informavimo ástatymo 27, 
39 straipsniø pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 113–3619. 

97. Lietuvos Respublikos visuomeniniø organizacijø ástatymas // Þin., 1995. Nr. 
18–400; Lietuvos Respublikos visuomeniniø organizacijø ástatymo 17 
straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 65–1545; Lietuvos Respub-
likos visuomeniniø organizacijø ástatymo pakeitimo ástatymas (ástatymo nau-
ja redakcija) // Þin., 1998. Nr. 59–1653. 

98. Lietuvos Respublikos þmoniø saugos darbe ástatymas // Þin., 1993. Nr. 55–
1064; Lietuvos Respublikos ástatymas „Dël Lietuvos Respublikos þmoniø 
saugos darbe ástatymo pakeitimo ir papildymo” // Þin., 1994. Nr. 88–1669; 
Lietuvos Respublikos þmoniø saugos darbe ástatymo 1, 15, 28, 29, 35, 36, 42, 
68 straipsniu pakeitimo ir papildymo ástatymas // Þin., 1996. Nr. 50–1195; 
Lietuvos Respublikos þmoniø saugos darbe ástatymo 79 straipsnio pakeitimo 
ástatymas // Þin., 1997. Nr. 67–1658; Lietuvos Respublikos þmoniø saugos 
darbe ástatymo 73 straipsnio pakeitimo ástatymas // Þin., 1997. Nr. 117–3001; 
Lietuvos Respublikos þmoniø saugos darbe ástatymo 43 straipsnio papildy-
mo ástatymas // Þin., 2000. Nr. 57–1678; Lietuvos Respublikos þmoniø sau-
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VI. Interneto svetainiø adresai 
 

1. Lietuvos Respublikos Seimas – http: //www.lrs.lt/ 
2. Lietuvos Respublikos Prezidentas – http://www.lrs.lt/ 
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybë – http://www.lrvk.lt/ 
4. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas – http://lrkt.lt/ 
5. Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas – http://www.lat.litlex.lt/ 
6. Teisinës informacijos centras – http://litlex.lt/Litlex/ 
7. Europos þmogaus teisiø teismas – http://www.echr.coe.int/ 
8. Europos Taryba. Þmogaus teisiø svetainë – http://194.250.50.202/ 
9. Pasaulio ðaliø konstitucijos – http://confinder.richmond.edu/ 

10. Pasaulio ðaliø konstitucinë teisë – http://www.uni-wuerzburg de /law/ in-
dex.html 

http://www.lrs.lt/
http://www.lrs.lt/
http://www.uni-wuerzburg/
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P R I E D A I 
 

 
1. SEIMO RINKIMAI 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMAI 
 

VYRIAUSIOJI RINKIMØ KOMISIJA 
Daugiamandatës rinkimø apygardos 

mandatø politinëms partijoms ir visuomeniniams politiniams judëjimams 
(koalicijoms) pasiskirstymo 

 
PROTOKOLAS 

 
1992 m. spalio 31 d. 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo Rinkimø Ástatymo 76 straipsniu, 

nustatyta: 
 
1. Rinkimø apygardoje rinkëjø skaièius   2549952 
2. Rinkimuose dalyvavusiø rinkëjø skaièius   1919075 
3. Rinkimuose dalyvavusiø rinkëjø procentas  75,25 
4. Rinkimai ávyko neávyko 

    nereikalingà uþbraukti 
5. Rinkimuose dalyvavusiø rinkëjø 4% sudaro  76763 
6. Politinës organizacijos, galinèios dalyvauti mandatø paskirstyme  
    (su Tautinëmis maþumomis): 

 

Sà-
raðo 
Nr. 

Politiniø organizacijø pavadinimas 
Gauta 
balsø 

Atþyma dël 
galimo 

dalyvavimo 
mandatø 

paskirstyme 

Balsø skaièius, 
dalyvaujantis 

mandatø 
paskirstyme 

1. Sàjûdþio koalicija 393 500 taip 393 500 
2. Lietuvos sandrauga 4159 taip 4159 
3. Lietuvos laisvës lyga 22 034 – – 
4. Lietuvos socialdemokratø partija 112 410 taip 112 410 
5. Visuomeninis politinis judëjimas 

„Lietuvos laisvës sàjunga” 
7760 – – 

6. Lietuvos centro judëjimas 46 908 – – 
7. Lietuvos lenkø sàjunga 39 772 taip 39 772 
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Tęsinys 

Sà-
raðo 
Nr. 

Politiniø organizacijø pavadinimas 
Gauta 
balsø 

Atþyma dël 
galimo 

dalyvavimo 
mandatø 

paskirstyme 

Balsø skaièius, 
dalyvaujantis 

mandatø 
paskirstyme 

8. Krikðèioniø demokratø ir Lietuviø 
jaunimo „Jaunoji Lietuva" sàjungø 
susivienijimas „Uþ vieningà Lietuvà” 

66 027 – – 

9. Lietuvos judëjimas „Èernobylis" 4827 – – 
10. Lietuvos liberalø sàjunga 28 091 – – 
11. Lietuvos patriotø sàjunga 1904 – – 
12. Lietuvos Respublikos Tautos 

paþangos judëjimas 
19 835 – – 

13. Lietuviø taurininkø  sàjungos 
(Lietuviø tautininkø sàjunga, 
Nepriklausomybës partija) sàraðas 

36 916 – – 

14. Lietuvos krikðèioniø demokratø 
partijos. Lietuvos politiniø kaliniø ir 
tremtiniø sàjungos ir Lietuvos 
demokratø partijos jungtinis sàraðas 

234 368 taip 234 368 

15. Lietuvos demokratinë darbo partija 817 331 taip 817 331 
16. Visuomeninis politinis judëjimas uþ 

socialiná teisingumà 
9730 – – 

17. Lietuvos nuosaikiøjø judëjimas 13 002 – – 
 Ið viso: 858 574  1 601 540 

 
7. Vieno deputato mandato balsø kvota 22 820 (be Lietuvos sandraugos) 
8. Politinëms organizacijoms nustatomas mandatø skaièius pagal kvotas: 

 
Sà-
raðo 
Nr. 

Politiniø organizacijø pavadinimas 
Gautø balsø 

skaièius 
Mandatø 
skaièius 

Dalinimo 
liekana 

1. Sàjûdþio koalicija 393 500 17 5560 
2. Lietuvos sandrauga – – – 
3. Lietuvos laisvës lyga – – – 
4. Lietuvos socialdemokratø partija 112 410 4 21 130 
5. Visuomeninis politinis judëjimas 

„Lietuvos laisvës sàjunga” 
– – – 

6. Lietuvos centro judëjimas – – – 
7. Lietuvos lenkø sàjunga 39 772 1 16 952 
8. Krikðèioniø demokratø ir Lietuviø 

jaunimo „Jaunoji Lietuva" sàjungø 
susivienijimas „Uþ vieningà Lietuvà” 

– – – 

9. Lietuvos judëjimas „Èernobylis" – – – 
10. Lietuvos liberalø sàjunga – – – 
11. Lietuvos patriotø sàjunga – – – 
12. Lietuvos Respublikos Tautos 

paþangos judëjimas 
– – – 
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Tęsinys 
 

Sà-
raðo 
Nr. 

Politiniø organizacijø pavadinimas 
Gautø 
balsø 

skaièius 

Mandatø 
skaièius 

Dalinimo 
liekana 

13. Lietuviø tautininkø  sàjungos 
(Lietuviø tautininkø sàjunga, 
Nepriklausomybës partija) sàraðas 

– – – 

14. Lietuvos krikðèioniø demokratø 
partijos, Lietuvos politiniø kaliniø ir 
tremtiniø sàjungos ir Lietuvos 
demokratø partijos jungtinis sàraðas 

234 368 10 6168 

15. Lietuvos demokratinë darbo partija 817 331 35 18 631 
16. Visuomeninis politinis judëjimas uþ 

socialiná teisingumà 
– – – 

17. Lietuvos nuosaikiøjø judëjimas – – – 
 Ið viso: X 67 X 
9. Liko nepaskirstyta 3 mandatø. 
10. Gauta mandatø, atsiþvelgus á dalinimo liekanas: 

Mandatø skaièius Eil. Nr. 
pagal 

dalinimo 
liekanos 

dydá 

Politinës organizacijos pavadinimas 
Dalinimo 
liekanos 

dydis 
Pagal 

liekanà
Pagal 
kvotà

Ið 
viso

1. Lietuvos socialdemokratø p. 21 130 1 4 5 
2. Lietuvos demokratinë darbo p. 18 631 1 35 36
3. Lietuvos lenkø sàjunga 16 952 1 1 2 
4. Lietuvos krikðèioniø demokratø partijos, Lietuvos 

politiniø kaliniø ir tremtiniø sàjungos ir Lietuvos 
demokratø partijos jungtinis sàraðas 

6168 
– 10 10

5. Sàjûdþio koalicija 5560 – 17 17
Ið viso: 70

 

  Komisijos pirmininkas  Vaclovas Litvinas 
  Pirmininko pavaduotojas  Vytautas Laurynas Duoba 
  Sekretorius   Benediktas Girdauskas 
  Nariai:    Juozas Baltakis 
     Liudvikas Furmonavièius 
     Juozas Jurkðaitis 

    Julius Juzeliûnas 
    Donatas Kadþius 
    Kazimieras Eimutis Katkevièius 
    Augustinas Liepinis 
    Henrikas Matusevièius 
    Vaclovas Panumis 
    Gediminas Paþëra 
    Leonas Pranulis 
    Romualdas Juozas Ragaiðis 
    Angonita Rupðytë 
    Algimantas Jonas Sakalas 
    Stefanas Svietlikovskis 
    Zigmas Tumosa 
    Andrius Urbonavièius 
    Zenonas Vaigauskas 
    Algirdas Vydmontas 
    Vytautas Vyðniauskas 
    Albertas Þilinskas 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMAI 
 

1992-11-22  
 

Rinkimø apygardos 
numeris, pavadinimas Kandidato pavardë, vardas 

Gautø 
balsø sk.

Pro-
centais

Rin-
këjø 

skaiè.

Dalyv. 
sk. 

1. Naujamiesèio Èobotas Medardas 12564 50,23 37755 25012
2. Senamiesèio Pavirþis Gediminas Adolfas 10677 50,74 36097 21043
3. Antakalnio Astrauskas Vytautas 10297 49,19 35646 20932
4. Þirmûnø Andriukaitis Vytenis Povilas 12951 52,43 39314 24701
5. Fabijoniðkiø Kunèinas Algirdas 10394 49,96 35649 20805
6. Ðeðkinës Burbienë Sigita 13045 50,96 40030 25631
7. Justiniðkiø Bièkauskas Egidijus 11029 52,41 37506 21043
8. Karoliniðkiø Tupikas Pranciðkus 11909 48,80 34273 24406
9. Lazdynø Ambrazaitytë Nijolë 12079 48,47 39106 24919
10. Naujosios Vilnios Ðumakaris Vytautas 13390 67,03 40365 19977
11. Ðilainiø Vaiðnoras Alfonsas 11982 53,78 38060 22280
12. Aleksoto–Vilijampolës Raðkinis Arimantas 

Juvencijus 
10610 56,21 31133 18874

13. Centro Katkus Juozapas Algirdas 15468 64,88 35916 23842
14. Þaliakalnio Patackas Algirdas 14533 66,80 33937 21756
15. Kalnieèiø Katilius Povilas 13067 62,14 36446 21027
16. Dainavos Jarmolenko Vladimir 15878 64,14 39473 24755
17. Pramonës Paukðtys Kæstutis Povilas 14657 61,87 37115 23690
18. Panemunës Kuzminskas Kazimieras 13863 57,84 38749 23968
19. Danës Dirgëla Kæstutis 12679 52,65 37265 24081
20. Baltijos Hofertienë Romualda 11308 48,74 39311 23201
21. Mariø Giniotas Petras 11921 49,39 42225 24137
22. Pajûrio Malkevièius Stasys 9879 49,68 34977 19885
23. Auðros Germanas Neris 10578 55,13 31188 19187
24. Saulës Ozolas Romualdas 9216 47,56 31054 19377
25. Dainø Ivaðkevièius Arvydas 11908 55,82 32866 21331
26. Nevëþio Jaraðiûnas Egidijus 17972 55,78 38639 32221
27. Vakarinë Skrebys Kæstutis 12679 54,61 36049 23217
28. Aukðtaitijos Beinortas Julius 16147 59,01 39736 27362
29. Marijampolës Bobelis Kazys 11591 60,78 33665 19071
30. Alytaus Veselka Julius 15565 55,29 37736 28154
31. Gargþdø Antanavièius Kazimieras 11221 52,03 32884 21565
32. Ðilutë Bûtënas Vladas 12153 52,59 37159 23111
33. Ðilalës–Ðilutës Kunevièienë-Misevièiûtë 

Elvyra Janina 
12818 55,29 31801 23184

34. Tauragës Ðlièytë Zita 12275 51,84 34341 23679
35. Plungës Pronckus Mykolas 14363 52,21 38044 27510
36. Kretingos Uþdavinys Ignacas Stasys 12016 55,20 32224 21770
37. Skuodo–Maþeikiø 
 

Vitkevièius Pranciðkus 
Stanislavas 

10463 50,10 30730 20884
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Tęsinys 

Rinkimø apygardos 
numeris, pavadinimas Kandidato pavardë, vardas 

Gautø 
balsø sk.

Pro-
centais

Rin-
këjø 

skaiè.

Dalyv. 
sk. 

38. Maþeikiø Navickas Alfonsas 11126 59,87 31041 18583

39. Akmenës–Joniðkio Baranauskas Juozas 
Gediminas 

15490 63,86 33707 24256

40. Telðiø Liutikas Vytautas 13576 53,79 38261 25240
41. Kelmës Adomaitis Zenonas 15982 57,57 33860 27760
42. Raseiniø Nekroðius Juozas 10978 51,33 34054 21386
43. Këdainiø Velikonis Virmantas 19038 65,85 37642 28910
44. Radviliðkio Kairys Antanas 17059 56,41 38935 30239
45. Ðiauliø kaimiðkoji Stakvilevièius Mindaugas 12823 54,44 36699 23553
46. Pakruojo - Joniðkio Petkevièius Vytautas 19742 63,09 39198 31291
47. Pasvalio–Panevëþio Kanapeckas Vytautas 14426 59,55 32731 24223
48. Birþø–Kupiðkio Vaiþmuþis Albinas 12175 54,98 39743 22145
49. Anykðèiø–Kupiðkio Kolosauskas Feliksas 15708 55,96 36240 28069
50. Rokiðkio Saulis Vytautas 15203 55,47 34376 27409
51. Utenos Gylys Povilas 14385 53,56 38754 26858
52. Zarasø Papovas Petras 14751 63,72 36145 23150
53. Ignalinos– Ðvenèioniø Jurðënas Èeslovas 13092 53,76 30873 24354
54. Molëtø–Ðvenèioniø Raiðuotis Everistas 13563 58,48 35371 23191
55. Ðirvintø–Vilniaus Rupeika Benediktas 

Vilmantas 
11772 61,50 35983 19140

56. Vilniaus–Ðalèininkø Semenoviè Zbignev 12907 61,65 37990 20935
57. Vilniaus–Trakø Maceikianec Ryðard 7304 49,19 35811 14848
58. Trakø Sadkauskas Algirdas 10222 62,43 34868 16374
59. Kaiðiadoriø Brazauskas Algirdas Mykolas 16978 57,10 40139 29734
60. Jonavos Pranevièius Vincentas 10910 58,23 33721 18735
61. Ukmergës Visakavièius Marijonas 14364 51,21 38227 28048
62 Jurbarko Albertynas Albinas 11967 50,97 32238 23479
63. Suvalkijos Bajoras Arvydas 11896 56,40 35218 21093
64. Ðakiø Endriukaitis Algirdas 10582 48,61 30162 21767
65. Kauno–Këdainiø Milèius Leonas 9828 48,39 33906 20308
66. Kauno kaimiðkoji Treinys Meèislovas 16972 74,04 38117 22924
67. Prienø Bubnys Vytautas Jurgis 9598 49,67 31327 19325
68. Vilkaviðkio Greimas Algimantas Antanas 14453 54,38 38011 26579
69. Dzûkijos Pangonis Jonas 10749 53,85 37140 19961
70. Varënos–Eiðiðkiø Gaðka Kæstutis 13732 60,61 37202 22656
71. Lazdijø–Druskininkø Baleþentis Alvydas 12886 49,09 38297 26249
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1-sis priedas 
Patvirtintas Vyriausiosios rinkimø 

komisijos 1992-11-22 nutarimu 

 
GALUTINIAI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMØ REZULTATAI 

VIENMANDATËSE APYGARDOSE 
 
1. Èobotas Medardas Lietuvos krikðèioniø demokratø partija 
2. Pavirþis Gediminas Adolfas Lietuvos demokratinë darbo partija 
3. Astrauskas Vytautas Lietuvos demokratinë darbo partija 
4. Andriukaitis Vytenis Povilas Lietuvos socialdemokratø partija 
5. Kunèinas Algirdas Lietuvos demokratinë darbo partija 
6. Burbienë Sigita Lietuvos demokratinë darbo partija 
7. Bièkauskas Egidijus Lietuvos centro judëjimas 
8. Tupikas Pranciðkus Lietuvos sàjûdis 
9. Ambrazaitytë Nijolë Lietuvos Respublikos pilieèiø chartija 
10. Ðumakaris Vytautas Lietuvos demokratinë darbo partija 
11. Vaiðnoras Alfonsas Lietuvos sàjûdis 
12. Raðkinis Arimantas Juvencijus Lietuvos krikðèioniø demokratø partija 
13. Katkus Juozapas Algirdas Lietuvos sàjûdis 
14. Patackas Algirdas Lietuvos sàjûdis 
15. Katilius Povilas Lietuvos krikðèioniø demokratø partija 
16. Jarmolenko VIadimir Lietuvos sàjûdis 
17. Paukðtys Kæstutis Povilas Lietuvos sàjûdis  
18. Kuzminskas Kazimieras Lietuvos krikðèioniø demokratø partija 
19. Dirgëla Kæstutis Lietuvos sàjûdis 
20. Hofertienë Romualda Lietuvos sàjûdis 
21. Giniotas Petras Lietuvos sàjûdis 
22. Malkevièius Stasys Lietuvos sàjûdis  
23. Germanas Neris Lietuvos demokratinë darbo partija 
24. Ozolas Romualdas Lietuvos centro judëjimas 
25. Ivaðkevièius Arvydas Lietuvos demokratinë darbo partija  
26. Jaraðiûnas Egidijus Lietuvos sàjûdis 
27. Skrebys Kæstutis Nepriklausomybës partija 
28. Beinortas Julius Lietuvos krikðèioniø demokratø partija 
29. Bobelis Kazys Lietuvos Krikðèioniø demokratø 

sàjunga  
30. Veselka Julius Lietuvos demokratinë darbo partija 
31. Antanavièius Kazimieras Lietuvos socialdemokratø partija 
32. Bûtënas Vladas Lietuvos demokratinë darbo partija 
33. Kunevièienë-Misevièiûtë Elvyra Lietuvos politiniø kaliniø ir tremtiniø 

sàjunga 
34. Ðlièytë Zita Lietuvos politiniø kaliniø ir tremtiniø 

sàjunga 
35. Pronckus Mykolas Lietuvos demokratinë darbo partija 
36. Uþdavinys Ignacas Stasys Lietuvos krikðèioniø demokratø partija 
37. Vitkevièius Pranciðkus Stanislavas Lietuvos demokratinë darbo partija 
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38. Navickas Alfonsas Lietuvos demokratinë darbo partija  
39. Baranauskas Juozas Gediminas Lietuvos demokratinë darbo partija 
40. Liutikas Vytautas Lietuvos demokratinë darbo partija 
41. Adomaitis Zenonas Lietuvos demokratinë darbo partija 
42. Nekroðius Juozas Lietuvos demokratinë darbo partija 
43. Velikonis Virmantas Lietuvos demokratinë darbo partija 
44. Kairys Antanas Lietuvos demokratinë darbo partija 
45. Stakvilevièius Mindaugas Lietuvos demokratinë darbo partija 
46. Petkevièius Vytautas Lietuvos demokratinë darbo partija 
47. Kanapeckas Vytautas Lietuvos demokratinë darbo partija  
48. Vaiþmuþis Albinas Iðkëlæs save 
49. Kolosauskas Feliksas Lietuvos demokratinë darbo partija  
50. Saulis Vytautas Lietuvos demokratinë darbo partija 
51. Gylys Povilas Lietuvos demokratinë darbo partija 
52. Papovas Petras Lietuvos demokratinë darbo partija 
53. Jurðënas Èeslovas Lietuvos demokratinë darbo partija 
54. Raiðuotis Everistas Lietuvos demokratinë darbo partija  
55. Rupeika Benediktas Vilmantas Lietuvos demokratinë darbo partija 
56. Semenoviè Zbignev Lietuvos lenkø sàjunga  
57. Maceikianec Ryðard Lietuvos lenkø sàjunga 
58. Sadkauskas Algirdas Lietuvos demokratinë darbo partija 
59. Brazauskas Algirdas Mykolas Lietuvos demokratinë darbo partija 
60. Pranevièius Vincentas Lietuvos demokratinë darbo partija 
61. Visakavièius Marijonas Lietuvos demokratinë darbo partija  
62. Albertynas Albinas Lietuvos demokratinë darbo partija 
63. Bajoras Arvydas Lietuvos demokratinë darbo partija 
64. Endriukaitis Algirdas Lietuvos Respublikos pilieèiø chartija 
65. Milèius Leonas Lietuviø tautininkø sàjunga 
66. Treinys Meèislovas Lietuviø tautininkø sàjunga 
67. Bubnys Vytautas Jurgis Lietuvos demokratinë darbo partija 
68. Greimas Algimantas Antanas Lietuvos demokratinë darbo partija 
69. Pangonis Jonas Lietuvos socialdemokratø partija 
70. Gaðka Kæstutis Lietuvos demokratinë darbo partija 
71. Baleþentis Alvydas Lietuviø tautininkø sàjunga 
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VYRIAUSIOJI RINKIMØ KOMISIJA 
Daugiamandatës rinkimø apygardos mandatø partijoms ir  

politinëms organizacijoms (koalicijoms) paskirstymo 

PROTOKOLAS 
1996 m. lapkrièio 16 d. 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymo 76 straip-

sniu nustatyta: 
1. Rinkimø apygardoje rinkëjø skaièius                           2597530 
2. Rinkimuose dalyvavusiø rinkëjø skaièius                     1374673 
3. Rinkimuose dalyvavusiø rinkëjø procentas                      52,92 
4. Rinkimai                                                                              ávyko 
5. Rinkimuose dalyvavusiø rinkëjø 5% sudaro                   68734 
6. Politinës organizacijos, galinèios dalyvauti mandatø  
    paskirstyme: 

 

Sà-
raðo 
Nr. 

Partijos ir politinës organizacijos 
pavadinimas 

Gauta 
balsø 

Atþyma dël 
galimo 

dalyvavimo 
mandatø 

paskirstyme

Balsø 
skaièius, 

dalyvaujantis 
mandatø 

paskirstyme
1. Respublikonø partija 5063 ne 0 
2. Lietuvos liberalø sàjunga 25279 ne 0 
3. Lietuvos centro sàjunga 113333 taip 113333 
4. Lietuvos rusø sàjunga 22395 ne 0 
5. Krikðèioniø demokratø sàjunga 42346 ne 0 
6. Lietuvos socialistø partija 9985 ne 0 
7. Lietuvos laisvës sàjunga 20511 ne 0 
8. Lietuvos valstieèiø partija 22826 ne 0 
9. Lietuvos lenkø rinkimø akcija 40941 ne 0 

10. Lietuvos socialdemokratø partija 90756 taip 90756 
11. Lietuvos politiniø kaliniø ir 

tremtiniø sàjunga 
20580 ne 0 

12. Lietuviø nacionalinë partija 
„Jaunoji Lietuva” 

52423 ne 0 

13. Lietuvos laisvës lyga 12562 ne 0 
14. Lietuvos gyvenimo logikos partija 3361 ne 0 
15. Lietuvos demokratinë darbo 

partija 
130837 taip 130837 

16. Lietuviø tautininkø sàjungos ir 
Lietuvos demokratø partijos 
koalicija 

28744 ne 0 
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Tęsinys 

Sà-
raðo 
Nr. 

Partijos ir politinës organizacijos 
pavadinimas 

Gauta 
balsø 

Atþyma dël 
galimo 

dalyvavimo 
mandatø 

paskirstyme

Balsø 
skaièius, 

dalyvaujantis 
mandatø 

paskirstyme
17. Lietuvos tautiniø maþumø 

aljansas 
33389 ne 0 

18. Lietuvos moterø partija 50494 ne 0 
19. Tëvynës sàjunga (Lietuvos 

konservatoriai) 
409585 taip 409585 

20. Lietuvos socialinio teisingumo 
sàjunga 

12234 ne 0 

21. Lietuvos krikðèioniø demokratø 
partija 

136259 taip 136259 

22. Lietuvos liaudies partija 2622 ne 0 
23. Lietuvos ûkio partija 16475 ne 0 
24. Tautos paþangos partija 3922 ne 0 

 Ið viso: 1306922 – 880770 
 
 
7. Uþ partijas, dalyvaujanèias mandatø paskirstyme, yra balsavæ  
     64,07 procentai visø rinkimuose dalyvavusiø rinkëjø. 
8. Vieno Seimo nario mandato balsø kvota         12583 
9. Partijoms nustatomas mandatø skaièius pagal kvotas: 
 
 
Sà-
raðo 
Nr. 

Partijos ir politinës organizacijos 
pavadinimas 

Gauta 
balsø 

Mandatø 
skaièius 

Dalinimo 
liekana 

3 Lietuvos centro sàjunga 113333 9 86 
10 Lietuvos socialdemokratø partija 90756 7 2675 
15 Lietuvos demokratinë darbo partija 130837 10 5007 
19 Tëvynës sàjunga (Lietuvos konservatoriai) 409585 32 6929 
21 Lietuvos krikðèioniø demokratø partija 136259 10 10429 

 
 
10. Liko nepaskirstyti 2 mandatai; jie skirstomi liekanø metodu. 
11. Gauta mandatø ið viso (kvotø ir liekanø metodu): 
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Mandatø skaièius Eil. Nr. 

pagal 
dalinimo 
liekanos 

dydá 

Partijos ir politinës organizacijos 
pavadinimas 

Dalinimo 
liekana Pagal 

liekanà 
Pagal 
kvotà Viso

1 Lietuvos krikðèioniø demokratø 
partija 

10429 1 10 11 

2 Tëvynës sàjunga (Lietuvos 
konservatoriai) 

6929 1 32 33 

3 Lietuvos demokratinë darbo partija 5007 0 10 10 
4 Lietuvos socialdemokratø partija 2675 0 7 7 
5 Lietuvos centro sàjunga 86 0 9 9 
 Ið viso  2 68 70 

 
 
 

Komisijos pirmininkas  Zenonas Vaigauskas 

Pirmininko pavaduotojas  Viktoras Rinkevièius 

Sekretorius   Edvinas Menèikovas 

Nariai:    Genovaitë Babachinaitë 
     Gintaras Goda 
     Petras Gvazdauskas 
     Isaakas Kaganas 
     Saulius Katuoka 
     Algimantas Sapiega 
     Stefan Svietlikovski 
     Þivilë Verbylaitë 
     Erika Vilimienë 
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Vyriausiosios rinkimø komisijos 1996 11 17 
sprendimo Nr. 98 

2 priedas 
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIAI, IÐRINKTI PAGAL 
PAKARTOTINIO BALSAVIMO REZULTATUS IR DAUGIAMANDATËJE 

RINKIMØ APYGARDOJE 
 

Arvydas AKSTINAVIÈIUS Lietuvos socialdemokratø 
partija 

Daugiamandatë 

Vilija ALEKNAITË - 
ABRAMIKIENË 

Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Tauragës Nr. 34 

Ignas ALEÐKEVIÈIUS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Nijolë AMBRAZAITYTË Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Laima Liucija ANDRIKIENË Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Pramonës Nr. 17 

Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS Lietuvos socialdemokratø 
partija 

Þirmûnø Nr. 4 

Jonas AVYÞIUS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Audronius AÞUBALIS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Fabijoniðkiø Nr. 5 

Alfonsas BARTKUS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Ðilalës - Ðilutës Nr. 33 

Julius BEINORTAS Lietuvos krikðèioniø demokratø 
partija 

Daugiamandatë 

Egidijus BIÈKAUSKAS Lietuvos centro sàjunga Justiniðkiø Nr. 7 
Kazys BOBELIS Krikðèioniø demokratø sàjunga Marijampolës Nr. 29 

Vytautas BOGUÐIS Lietuvos krikðèioniø demokratø 
partija 

Daugiamandatë 

Mindaugas BRIEDIS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Radviliðkio Nr. 44 

Sigita BURBIENË Lietuvos demokratinë darbo 
partija 

Daugiamandatë 

Stanislovas BUÐKEVIÈIUS Lietuviø nacionalinë partija 
„Jaunoji Lietuva” 

Kalnieèiø Nr. 15 

Algirdas BUTKEVIÈIUS Lietuvos socialdemokratø 
partija 

Vilkaviðkio Nr. 68 

Audrius BUTKEVIÈIUS Iðsikëlë pats Naujamiesèio Nr. 1 
Vytautas Aleksandras 
CINAUSKAS 

Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Algis ÈAPLIKAS Lietuvos centro sàjunga Daugiamandatë 
Vytautas ÈEPAS Lietuvos centro sàjunga Daugiamandatë 

Sigitas ÈIRBA Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Regimantas ÈIUPAILA Lietuvos centro sàjunga Daugiamandatë 
Tęsinys 
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Rimantas Jonas DAGYS Lietuvos socialdemokratø 
partija 

Daugiamandatë 

Sofija DAUBARAITË Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Irena DEGUTIENË Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Rimantas DIDÞIOKAS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Baltijos Nr. 20 

Roma DOVYDËNIENË Lietuvos socialdemokratø 
partija 

Daugiamandatë 

Juozas DRINGELIS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Vytautas DUDËNAS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Jadvyga DUNAUSKAITË Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Akmenës – Joniðkio Nr. 
39 

Vytautas EINORIS Lietuvos demokratinë darbo 
partija 

Daugiamandatë 

Juozas GALDIKAS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Lazdijø – Druskininkø 
Nr. 71 

Vincas GIRNIUS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Povilas GYLYS Lietuvos demokratinë darbo 
partija 

Daugiamandatë 

Kæstutis GLAVECKAS Lietuvos centro sàjunga Alytaus Nr. 30 

Petras GRAÞULIS Lietuvos krikðèioniø demokratø 
partija 

Daugiamandatë 

Arûnas GRUMADAS Lietuvos centro sàjunga Daugiamandatë 

Romualda HOFERTIENË Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Mariø Nr. 21 

Graþina IMBRASIENË Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Þibartas Juozas JACKÛNAS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Vladimir JARMOLENKO Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Dainavos Nr. 16 

Èeslovas JURÐËNAS Lietuvos demokratinë darbo 
partija 

Daugiamandatë 

Sigitas KAKTYS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Maþeikiø Nr. 38 

Ramûnas KARBAUSKIS Iðsikëlë pats Ðiauliø kaimiðkoji  
Nr. 45 

Justinas KAROSAS Lietuvos demokratinë darbo 
partija 

Daugiamandatë 

Algis KAÐËTA Lietuvos krikðèioniø demokratø 
partija 

Varënos – Eiðiðkiø  
Nr. 70 

Povilas KATILIUS Lietuvos krikðèioniø demokratø 
partija 

Daugiamandatë 

 



 896 

 

Tęsinys 

Juozapas Algirdas KATKUS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Gediminas KIRKILAS Lietuvos demokratinë darbo 
partija 

Daugiamandatë 

Vytautas Petras KNAÐYS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Raseiniø Nr. 42 

Mindaugas KONÈIUS Lietuvos centro sàjunga Daugiamandatë 
Kazimieras Vytautas 
KRYÞEVIÈIUS 

Lietuvos krikðèioniø demokratø 
partija 

Daugiamandatë 

Andrius KUBILIUS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Elvyra Janina KUNEVIÈIENË Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Lazdynø Nr. 9 

Rytas KUPÈINSKAS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Aleksoto - Vilijampolës 
Nr. 12 

Bronislavas Juozas KUZMICKAS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Gargþdø Nr. 31 

Kazimieras KUZMINSKAS Lietuvos krikðèioniø demokratø 
partija 

Panemunës Nr. 18 

Vytautas LANDSBERGIS 
Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Kauno kaimiðkoji  
Nr. 66, iðrinktas be 
pakartotinio balsavimo 

Vaclovas LAPË Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Skuodo – Maþeikiø  
Nr. 37 

Meèys LAURINKUS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Nevëþio Nr. 26 

Juozas LISTAVIÈIUS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Kelmës Nr.41 

Zygmunt MACKEVIÈ Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Stasys MALKEVIÈIUS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Pajûrio Nr. 22 

Virginijus MARTIÐAUSKAS Iðsikëlë pats Ðilutës Nr. 32 
Jûratë MATEKONIENE Lietuvos demokratø partija Jonavos Nr. 60 

Antanas MATULAS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Pasvalio Panevëþio  
Nr. 47 

Alvydas MEDALINSKAS Iðsikëlë pats Ðeðkinës Nr. 6 

Nikolaj MEDVEDEV Lietuvos socialdemokratø 
partija 

Pakruojo Joniðkio  
Nr. 46 

Rasa MELNIKIENË Lietuvos centro sàjunga Daugiamandatë 

Gabriel Jan MINCEVIÈ Lietuvos lenkø rinkimø akcija Ðirvintø - Vilniaus  
Nr. 55 

Juozas OLEKAS Lietuvos socialdemokratø 
partija 

Suvalkijos Nr. 63 

Romualdas OZOLAS Lietuvos centro sàjunga Dzûkijos Nr. 69 

Vytautas PAKALNIÐKIS 
Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 
 

Daugiamandatë 
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Tęsinys 

Feliksas PALUBINSKAS Lietuvos krikðèioniø demokratø 
partija 

Centro Nr. 13 

Petras PAPOVAS Lietuvos demokratinë darbo 
partija 

Zarasø – Visagino  
Nr. 52 

Algirdas Vaclovas PATACKAS Lietuvos krikðèioniø demokratø 
partija 

Daugiamandatë 

Saulius PEÈELIÛNAS Lietuvos demokratø partija Kaiðiadoriø – Elektrënø 
Nr. 59 

Simas Ramutis PETRIKIS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Elena PETROÐIENË Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Algirdas PETRUSEVIÈIUS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Rimantas PLEIKYS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Senamiesèio Nr. 2 

Artur PLOKÐTO Lietuvos demokratinë darbo 
partija 

Daugiamandatë 

Zigmantas POCIUS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Mykolas PRONCKUS Lietuvos demokratinë darbo 
partija 

Daugiamandatë 

Kazimira Danutë PRUNSKIENË Lietuvos moterø partija Molëtø – Ðvenèioniø 
Nr. 54 

Antanas RAÈAS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Jurbarko Nr. 62 

Raimundas Leonas RAJECKAS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Aukðtaitijos Nr. 28 

Rasa RASTAUSKIENË Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Anykðèiø Kupiðkio  
Nr. 49 

Arimantas Juvencijus RAÐKINIS Lietuvos krikðèioniø demokratø 
partija 

Daugiamandatë 

Jurgis RAZMA Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Rûta RUTKELYTË Lietuvos centro sàjunga Daugiamandatë 

Liudvikas SABUTIS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Plungës Nr. 35 

Joana Danguolë SADEIKIENË Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Þaliakalnio Nr. 14 

Aloyzas SAKALAS Lietuvos socialdemokratø 
partija 

Antakalnio Nr. 3 

Algimantas SALAMAKINAS Lietuvos demokratinë darbo 
partija 

Këdainiø Nr. 43 

Algirdas SAUDARGAS Lietuvos krikðèioniø demokratø 
partija 

Karoliniðkiø Nr. 8 

Algimantas SËJÛNAS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Auðros Nr. 23 
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Tęsinys 

Romualdas SIKORSKIS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Kæstutis SKREBYS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Vakarinë Nr. 27 

Sigitas SLAVICKAS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Rimantas SMETONA Lietuviø tautininkø sàjunga Ukmergës Nr. 61 

Stasys STAÈIOKAS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Èeslovas Vytautas 
STANKEVIÈIUS 

Lietuvos krikðèioniø demokratø 
partija 

Daugiamandatë 

Laurynas Mindaugas 
STANKEVIÈIUS 

Lietuvos demokratinë darbo 
partija 

Daugiamandatë 

Antanas Napoleonas STASIÐKIS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Alfredas Henrikas 
STASIULEVIÈIUS 

Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Vida STASIÛNAITË Lietuvos socialdemokratø 
partija 

Daugiamandatë 

Ona SUNCOVIENË Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Algirdas SYSAS Lietuvos socialdemokratø 
partija 

Daugiamandatë 

Petras ÐAKALINIS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Petras Antanas ÐALÈIUS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Rokiðkio Nr. 50 

Saulius ÐALTENIS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Kazimieras ÐAVINIS Lietuvos centro sàjunga Dainø Nr. 25 

Marija ÐERIENË Lietuvos krikðèioniø demokratø 
partija 

Daugiamandatë 

Irena ÐIAULIENË Lietuvos demokratinë darbo 
partija 

Daugiamandatë 

Gintaras ÐILEIKIS Lietuvos centro sàjunga Daugiamandatë 

Albertas ÐIMËNAS Lietuvos krikðèioniø demokratø 
partija 

Daugiamandatë 

Jonas ÐIMËNAS Lietuvos krikðèioniø demokratø 
partija 

Utenos Nr. 51 

Antanas ÐVITRA Lietuvos politiniø kaliniø ir 
tremtiniø sàjunga 

Kretingos Nr. 36 

Kæstutis TRAPIKAS Lietuvos liberalø sàjunga Ignalinos – Ðvenèioniø 
Nr. 53 

Sigitas URBONAS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Prienø Nr. 67 

Ignacas Stasys UÞDAVINYS Lietuvos krikðèioniø demokratø 
partija 

Daugiamandatë 
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Tęsinys 

Gediminas VAGNORIUS 
Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Telðiø Nr. 40, iðrinktas 
be pakartotinio 
balsavimo 

Alfonsas VAIÐNORAS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Ðilainiø Nr. 11 

Nijolë VAITIEKÛNIENË Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Kæstutis VAITUKAITIS Lietuvos centro sàjunga Daugiamandatë 

Jonas VALATKA Lietuvos socialdemokratø 
partija 

Daugiamandatë 

Albinas VAIÞMUÞIS Lietuvos valstieèiø partija Birþø Kupiðkio Nr. 48 

Arvydas VIDÞIÛNAS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Ðakiø Nr. 64 

Vladas VILIMAS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Kauno Këdainiø Nr. 65

Birutë Teodora 
VISOKAVIÈIENË 

Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Saulës Nr. 24 

Vytenis Albertas ZABUKAS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Danës Nr. 19 

Emanuelis ZINGERIS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Rolandas ZUOZA Lietuvos socialdemokratø 
partija 

Daugiamandatë 

Vidmantas ÞIEMELIS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 

Algis ÞVALIAUSKAS Tëvynës sàjunga  
(Lietuvos konservatoriai) 

Daugiamandatë 
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VYRIAUSIOJI RINKIMØ KOMISIJA 
Daugiamandatës rinkimø apygardos mandatø 

partijoms ir politinëms organizacijoms (koalicijoms) paskirstymo 

PROTOKOLAS 
2000 m.spalio 15 d. 

1. Rinkimø apygardoje rinkëjø skaièius:  2626321 
2. Rinkimuose dalyvavusiø rinkëjø skaièius 1539667 
3. Rinkimuose dalyvavusiø rinkëjø procentas      58,62 
4. Rinkimai       ávyko 
5. Rinkimuose dalyvavusiø rinkëjø 5% sudaro     76983 
                                                           7% sudaro   107777 
6. Politinës organizacijos, galinèios dalyvauti mandatø paskirstyme: 

Sà-
ra-
ðo 
Nr. 

Partijos, 
politinës organizacijos 

pavadinimas 

Gauta 
balsø 

Atþyma dël 
galimo 

dalyvavimo 
mandatø 
paskirs-

tyme 

Balsø 
skaièius, 
dalyvau-

jantis 
mandatø 
paskirs-

tyme 
1 Lietuviø tautininkø sàjunga 12884 Ne 0 
2 Lietuvos valstieèiø partija 60040 Ne 0 
3 Lietuvos centro sàjunga 42030 Ne 0 
4 Lietuvos laisvës sàjunga 18622 Ne 0 
5 Lietuvos krikðèioniø demokratø partija 45227 Ne 0 
6 Tëvynës sàjunga (Lietuvos konservatoriai) 126850 Taip 126850
7 Naujoji sàjunga (socialliberalai) 288895 Taip 288895
8 Lietuvos liberalø sàjunga 253823 Taip 253823
9 A.Brazausko socialdemokratinë koalicija 457294 Taip 457294

10 Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" 7219 Ne 0 
11 Nuosaikiøjø konservatoriø sàjunga 29615 Ne 0 
12 Krikðèioniø demokratø sàjunga 61583 Ne 0 
13 Lietuvos lenkø rinkimø akcija 28641 Ne 0 
14 Lietuvos liaudies sàjunga „Uþ teisingà Lietuvà” 21583 Ne 0 
15 „Jaunosios Lietuvos”, naujøjø tautininkø ir 

politiniø kaliniø sàjunga 
16941 Ne 0 

Ið viso 1471247  1126862
 

7. Uþ partijas, dalyvaujanèias mandatø paskirstyme, yra balsavæ 73,19%  
    visø rinkimuose dalyvavusiø rinkëjø. 
8. Vieno Seimo nario mandato balsø kvota   16099 
9. Partijoms nustatomas mandatø skaièius pagal kvotas: 
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Sà-
raðo 
Nr. 

Partijos, politinës organizacijos 
pavadinimas 

Gauta 
balsø 

Mandatø 
skaièius Liekana

6 Tëvynës sàjunga (Lietuvos konservatoriai) 126850 7 14157 
7 Naujoji sàjunga (socialliberalai) 288895 17 15212 
8 Lietuvos liberalø sàjunga 253823 15 12338 
9 A.Brazausko socialdemokratinë koalicija 457294 28 6522 

 
10. Liko nepaskirstyti 3 mandatai; jie skirstomi liekanø metodu 
11. Gauta mandatø ið viso (kvotø ir liekanø metodu): 
 

Mandatø skaièius Sà-
raðo 
Nr. 

Partijos, politinës organizacijos 
pavadinimas 

Liekana pagal 
liekanà

pagal 
kvotà

ið viso 

7 Naujoji sàjunga (socialliberalai) 15212 1 17 18 
6 Tëvynës sàjunga (Lietuvos 

konservatoriai) 
14157 1 7 8 

8 Lietuvos liberalø sàjunga 12338 1 15 16 
9 A-Brazausko socialdemokratinë 

koalicija 
6522 0 28 28 

Ið viso  3 67 70 
 
 
Komisijos pirmininkas    Zenonas Vaigauskas 

Pirmininko pavaduotojas    Viktoras Rinkevièius 

Sekretorë     Elina Kolyðko 

Nariai:      Vaidotas Bacevièius 
Gintaras Goda 
Edvardas Gruþas 
Vytautas Jogëla 
Saulius Katuoka 
Edvinas Menèikovas 
Stasys Vansevièins 
Þivilë Verbylaitë 
Rimantas Voldemaras 
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Vyriausiosios rinkimø komisijos 
2000 10 15 sprendimo Nr. 303 

5 priedas 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIAI 
IÐRINKTI 2000 M. SPALIO 8 D. 

 
1 Vytenis Povilas Andriukaitis  Lietuvos socialdemokratø partija 
2 Ona Babonienë  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija 
3 Gintautas Babravièius  Lietuvos liberalø sàjunga 
4 Zigmantas Balèytis  Lietuvos demokratinë darbo partija 
5 Dailis Alfonsas Barakauskas  Lietuvos liberalø sàjunga 
6 Vydas Baravykas  Lietuvos demokratinë darbo partija 
7 Mindaugas Bastys  Lietuvos demokratinë darbo partija 
8 Antanas Baura  Lietuvos valstieèiø partija 
9 Juozas Bernatonis  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija 
10 Kazys Bobelis  Krikðèioniø demokratø sàjunga 
11 Bronius Bradauskas  Lietuvos demokratinë darbo partija 
12 Jonas Budrevièius  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija 
13 Sigita Burbienë  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija 
14 Stanislovas Buðkevièius  „Jaunosios Lietuvos”, naujøjø tautininkø ir 
  politiniø kaliniø sàjunga 
15 Algirdas Butkevièius  Lietuvos socialdemokratø partija 
16 Jonas Èekuolis  Lietuvos liberalø sàjunga 
17 Jonas Èiulevièius  Naujoji sàjunga (socialliberalai) 
18 Gediminas Dalinkevièius  Naujoji sàjunga (socialliberalai) 
19 Irena Degutienë  Tëvynës sàjunga (Lietuvos konservatoriai) 
20 Gintaras Didþiokas  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija 
21 Sergejus Dmitrijevas  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija 
22 Roma Dovydënienë  Lietuvos socialdemokratø partija 
23 Vytautas Einoris  Lietuvos demokratinë darbo partija 
24 Vasilij Fiodorov  Naujoji sàjunga (socialliberalai) 
25 Kæstutis Glaveckas  Iðsikëlë pats 
26 Petras Graþulis  Lietuvos krikðèioniø demokratø partija 
27 Valentinas Greièiûnas  Lietuvos demokratinë darbo partija 
28 Algirdas Gricius  Lietuvos liberalø sàjunga 
29 Algimantas Valentinas Indriûnas  Naujoji sàjunga (socialliberalai) 
30 Gediminas Jakavonis  Naujoji sàjunga (socialliberalai) 
31 Povilas Jakuèionis  Tëvynës sàjunga (Lietuvos konservatoriai) 
32 Jonas Juèas  Lietuvos liberalø sàjunga 
33 Rasa Juknevièienë  Tëvynës sàjunga (Lietuvos konservatoriai) 
34 Jûratë Juozaitienë  Lietuvos liberalø sàjunga 
35 Jonas Jurkus  Lietuvos socialdemokratø partija 
36 Èeslovas Jurðënas  Lietuvos demokratinë darbo partija 
37 Edvardas Kaniava  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija 
38 Ramûnas Karbauskis  Lietuvos valstieèiø partija 
39 Vaclovas Karbauskis  Naujoji sàjunga (socialliberalai) 
40 Edvardas Kareèka  Lietuvos valstieèiø partija 
41 Justinas Karosas  Lietuvos demokratinë darbo partija 
42 Algis Kaðëta  Moderniøjø krikðèioniø demokratø sàjunga 
43 Gediminas Kirkilas  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija 
44 Audrius Kliðonis  Lietuvos liberalø. sàjunga 
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45 Egidijus Klumbys  Naujoji sàjunga (socialliberalai) 
46 Gintautas Kniukðta  Naujoji sàjunga (socialliberalai) 
47 Jonas Korenka  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija 
48 Kraujelis Jeronimas  Naujoji sàjunga (socialliberalai)  
49 Kriðèiûnas Kæstutis  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija  
50 Kruþinauskas Stasys  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija  
51 Kubilius Andrius  Tëvynës sàjunga (Lietuvos konservatoriai)  
52 Kunèinas Algirdas  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija  
53 Kutraitë Giedraitienë Dalia  Lietuvos liberalø sàjunga  
54 Kuzmickas Kæstutis  Naujoji sàjunga (socialliberalai)  
55 Kvietkauskas Vytautas  Naujoji sàjunga (socialliberalai)  
56 Landsbergis Vytautas  Tëvynës sàjunga (Lietuvos konservatoriai)  
57 Lapënas Saulius  Lietuvos liberalø sàjunga  
58 Lapënas Vytautas  Lietuvos liberalø sàjunga  
59 Lydeka Arminas  Lietuvos liberalø sàjunga  
60 Lionginas Jonas  Lietuvos liberalø sàjunga  
61 Macaitis Alfonsas  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija  
62 Maèernius Zenonas  Lietuvos demokratinë darbo partija  
63 Maldeikis Eugenijus  Lietuvos liberalø sàjunga  
64 Martiðauskas Virginijus  Lietuvos centro sàjunga  
65 Masiulis Eligijus  Lietuvos liberalø sàjunga  
66 Matulevièius Algimantas  Lietuvos liberalø sàjunga  
67 Matulevièius Juozas  Lietuvos liberalø sàjunga  
68 Matuzas Vitas  Tëvynës sàjunga (Lietuvos konservatoriai)  
69 Medalinskas Alvydas  Lietuvos liberalø sàjunga  
70 Medvedev Nikolaj  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija  
71 Melianas Artûras  Lietuvos liberalø sàjunga  
72 Mikolaitis Gintautas  Lietuvos socialdemokratø partija  
73 Mikutienë Dangutë  Naujoji sàjunga (socialliberalai)  
74 Minceviè Gabriel Jan  Lietuvos lenkø rinkimø akcija  
75 Monkevièius Algirdas  Naujoji sàjunga (socialliberalai)  
76 Narvilienë Janë  Naujosios demokratijos partija  
77 Nekraðas Visvaldas  Lietuvos socialdemokratø partija  
78 Olekas Juozas  Lietuvos socialdemokratø partija  
79 Orechovas Vladimiras  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija  
80 Paksas Rolandas  Lietuvos liberalø sàjunga  
81 Palaitis Raimundas  Lietuvos liberalø sàjunga  
82 Palionis Juozas  Naujoji sàjunga (socialliberalai)  
83 Papovas Petras  Lietuvos demokratinë darbo partija  
84 Paulauskas Artûras  Naujoji sàjunga (socialliberalai)  
85 Pavilionis Rolandas  Naujoji sàjunga (socialliberalai)  
86 Plokðto Artur  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija  
87 Poplavski Aleksander  Naujoji sàjunga (socialliberalai)  
88 Popovas Vasilijus  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija  
89 Pronckus Mykolas  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija  
90 Prunskienë Kazimira Danutë  Naujosios demokratijos partija  
91 Pulokas Alfonsas  Lietuvos demokratinë darbo partija  
92 Purvaneckienë Giedrë  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija  
93 Raistenskis Juozas  Lietuvos liberalø sàjunga  
94 Ramanauskas Alvydas  Naujoji sàjunga (socialliberalai)  
95 Razma Jurgis  Tëvynës sàjunga (Lietuvos konservatoriai)  
96 Algis Rimas  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija 
97 Klemensas Rimðelis  Lietuvos liberalø sàjunga 



 904 

 

98 Viktoras Rinkevièius  Lietuvos valstieèiø partija 
99 Rimantas Ruzas  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija 
100 Julius Sabatauskas  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija 
101 Alvydas Sadeckas  Naujoji sàjunga (socialliberalai) 
102 Aloyzas Sakalas  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija 
103 Algimantas Salamakinas  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija 
104 Algirdas Saudargas  Lietuvos krikðèioniø demokratø partija 
105 Vytautas Saulis  Lietuvos demokratinë darbo partija 
106 Eimundas Savickas  Lietuvos liberalø sàjunga 
107 Romanas Algimantas Sedlickas   Lietuvos liberalø sàjunga 
108 Valerijus Simulik  Naujoji sàjunga (socialliberalai) 
109 Rimantas Sinkevièius  Lietuvos demokratinë darbo partija 
110 Algirdas Sysas  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija 
111 Kæstutis Skamarakas  Naujoji sàjunga (socialliberalai) 
112 Egidijus Skarbalius  Lietuvos liberalø sàjunga 
113 Artûras Skardþius  Naujoji sàjunga (socialliberalai) 
114 Vaclov Stankeviè  Naujoji sàjunga (socialliberalai) 
115 Antanas Napoleonas Stasiðkis  Tëvynës sàjunga (Lietuvos konservatoriai) 
116 Nijolë Steiblienë  Naujoji sàjunga (socialliberalai) 
117 Gintaras Steponavièius  Lietuvos liberalø sàjunga 
118 Eduardas Ðablinskas  Naujoji sàjunga (socialliberalai) 
119 Irena Ðiaulienë  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija 
120 Gintaras Ðileikis  Lietuvos centro sàjunga 
121 Gintautas Ðivickas  Naujoji sàjunga (socialliberalai) 
122 Raimondas Ðukys  Lietuvos liberalø sàjunga 
123 Vytautas Ðustauskas  Lietuvos laisvës sàjunga 
124 Dalia Teiðerskytë  Lietuvos liberalø sàjunga 
125 Valdemar Tomaðevski  Lietuvos lenkø rinkimø akcija 
126 Valerij Tretjakov  Naujoji sàjunga (socialliberalai) 
127 Viktor Uspaskich  Iðsikëlë pats 
128 Jurgis Utovka  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija 
129 Gediminas Vagnorius  Nuosaikiøjø konservatoriø sàjunga 
130 Rimas Valèiukas  Naujoji sàjunga (socialliberalai) 
131 Egidijus Vareikis  Naujoji sàjunga (socialliberalai) 
132 Rimvydas Vaðtakas  Lietuvos liberalø sàjunga 
133 Artûras Vazbys  Lietuvos liberalø sàjunga 
134 Domininkas Velièka  Lietuvos liberalø sàjunga 
135 Virmantas Velikonis  Lietuvos demokratinë darbo partija 
136 Birutë Vësaitë  A.Brazausko socialdemokratinë koalicija 
137 Julius Veselka  Iðsikëlë pats 
138 Arvydas Vidþiûnas  Tëvynës sàjunga (Lietuvos konservatoriai) 
139 Pranas Vilkas  Lietuvos liberalø sàjunga 
140 Vladas Þalnerauskas  Lietuvos liberalø sàjunga 
141 Henrikas Þukauskas  Lietuvos liberalø  sàjunga 
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2. RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMAI 
 
 
 

RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMØ KOMISIJA 
 

RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMØ KOMISIJOS BALSØ 
SKAIÈIAVIMO 

 
PROTOKOLAS 

 
1993 m. vasario mën. 17 d. 

 
1. Lietuvos Respublikos rinkëjø skaièius   2568016 
2. Dalyvavusiø rinkimuose rinkëjø skaièius  019015 2
3. Negaliojanèiø rinkimø biuleteniø skaièius     34016 
4. Uþ kandidatus á Respublikos Prezidentus paduotø balsø skaièius: 
 

Paduotø balsø skaièius Paduotø balsø %
Kandidato 

vardas, pavardë Rinkimø 
apylinkëse Paðtu Ið viso 

Nuo rinkimuose 
dalyvavusiø 

rinkëjø skaièiaus
Algirdas Mykolas Brazauskas 1142706 69369 1212075 60.03 
Stasys Lozoraitis 716957 55965 772922 38.28 

Ið viso 1859663 125334 1984997  
 
 
Komisijos pirmininkas    Vaclovas Litvinas 
 
Pirmininko pavaduotoja    Vilma Vilutytë 
 
Sekretorius     Albertas Þilinskas 
 
Nariai      Rimantas Astrauskas 
      Tamara Birmontienë 
      Grigorijus Fiðas 
      Juozas Galginaitis 
      Vytautas Gineika 
      Rûta Miðkinytë 
      Vladas Pavilonis 
      Stefanas Svietlikovskis 
      Zenonas Vaigauskas 
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1997 m. gruodþio 21 d. Respublikos Prezidento rinkimø  

pirmojo balsavimo rato galutiniø rezultatø 

PROTOKOLAS 

1997 m. gruodþio 26 d. 
Vilnius 

 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimø ástatymo 70 
straipsniu nustatyta: 
 

1. Rinkëjø skaièius   2 624 312 
2. Rinkimuose dalyvavusiøjø skaièius 1 875 148 
3. Rinkimuose dalyvavusiøjø procentas 71,45 
4. Negaliojanèiø biuleteniø skaièius 2 2680, procentais 1,21 
5. Paduota balsø: 
 
 
 
VALDAS ADAMKUS      516 798 27,56% 

VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS    105 916   5,65% 

KAZYS BOBELIS        73 287   3,91% 

VYTAUTAS LANDSBERGIS     294 881 15,73% 

ARTÛRAS PAULAUSKAS     838 819 44,73% 

ROLANDAS PAVILIONIS       16 070   0,86% 

RIMANTAS SMETONA          6 697   0,36% 

Ið viso:     1 852 468  98,8% 
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1997 m. gruodþio 21 d. Respublikos Prezidento rinkimø 

antrojo balsavimo rato galutiniø rezultatø 
 

PROTOKOLAS 
 

1998 m. sausio 9 d. 
Vilnius 

 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimø ástatymo 70 
straipsniu nustatyta: 
 
 
1. Rinkëjø skaièius   2 630 681 
2. Rinkimuose dalyvavusiøjø skaièius 1 937 786 
3. Rinkimuose dalyvavusiøjø procentas 73,7 
4. Negaliojanèiø biuleteniø skaièius 15 980, procentais 0,82 
5. Paduota balsø: 
 
 
 
 
 
VALDAS ADAMKUS        968 031 
 
ARTÛRAS PAULAUSKAS       953 775 
 

Ið viso:      1 921 806 
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2-OJO RINKIMØ TURO OFICIALÛS BALSAVIMO  

REZULTATAI 
 
 

Ið viso apylinkiø – 2039, duomenys gauti ið 2039. 
 

Duomenys gauti ið apylinkiø, kuriø sàraðuose yra 2630681 rinkëjø, 

rinkimuose dalyvavo 1937786 (73.66%). 

Negaliojanèiø biuleteniø – 15980 (0.82%),  

galiojanèiø biuleteniø – 1921806 (99.18%). 

 
Uþ kiekvienà kandidatà paduotø balsø skaièius  

(rûðiuota pagal paduotø balsø skaièiø): 

 
Paduotø balsø skaièius 

Kandidatas 
 apylin-

këse 
paðtu

 
ið viso 

 

procentais nuo 
galiojanèiø 
biuleteniø 

procentais 
dalyvavusiø 

rinkëjø 

Valdas Adamkus 909907 58124 968031 50.37 % 49.96 

Artûras Paulauskas 912394 41381 953775 49.63 % 49.22 

Ið viso: 1822301 99505 1921806 100% 99.18 
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VYRIAUSIOJI RINKIMØ KOMISIJA 
1997 m. gruodþio 21 d. Respublikos Prezidento rinkimø 

antrojo balsavimo rato galutiniø rezultatø 
 

PROTOKOLAS 
 

1998 m. sausio 9 d. 
Vilnius 

 
 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimø ástatymo 70 
straipsniu, nustatyta: 
 
1. Rinkëjø skaièius    2 630 681 
2. Rinkimuose dalyvavusiøjø skaièius  1 937 786 
3. Rinkimuose dalyvavusiøjø procentas  73,7 
4. Negaliojanèiø biuleteniø skaièius  15 980, procentais 0,82 
5. Paduota balsø: 
 
 
VALDAS ADAMKUS       968 031 
ARTÛRAS PAULAUSKAS      953 775 

Ið viso:     1 921 806 
 
 
Komisijos pirmininkas   Zenonas Vaigauskas 

Pirmininko pavaduotojas   Viktoras Rinkevièius 

Sekretorius    Edvinas Menèikovas 

Nariai:     Genovaitë Babachinaitë 
     Gintaras Goda 
     Vytautas Jogëla 
     Isaakas Kaganas 
     Saulius Katuoka 
     Algimantas Sapiega 
     Þivilë Verbylaitë 
     Erika Vilimienë 
     Rimantas Voldemaras 
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SPRENDIMAS 

 
1997 m. gruodþio 26 d. Nr. 310 

Vilnius 
 

DËL 1997 M. GRUODÞIO 21 D. RESPUBLIKOS PREZIDENTO 
RINKIMØ REZULTATØ 

 
 

Vyriausioji rinkimø komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

Prezidento rinkimø ástatymo 70, 71 straipsniais, nusprendþia: 

 

1. Patvirtinti 1997 m. gruodþio 21 d. Respublikos Prezidento rinkimø 

pirmojo balsavimo rato galutiniø rezultatø protokolà (pridedamas). 

2. Nustatyti, kad Respublikos Prezidentas nëra iðrinktas. 

3. Nustatyti, kad du daugiausiai balsø pirmajame balsavimo rate gavæ 

kandidatai yra: Valdas Adamkus (27,56%) ir Artûras Paulauskas 

(44,73%). 

4. Antràjá balsavimo ratà, kuriame dalyvauja du daugiausiai balsø 

pirmajame balsavimo rate gavæ kandidatai, surengti 1998 m. sausio 4 d. 

5. Nustatyti, kad rinkimø agitacijos kampanija prasideda 1997 m. 

gruodþio  27 d. 

 
 
 
 

        Pirmininkas                 Zenonas Vaigauskas 
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SPRENDIMAS 

 
1998 m. sausio 9 d. Nr. 3 

Vilnius 
 

DËL RESPUBLIKOS PREZIDENTO  
RINKIMØ REZULTATØ 

NUSTATYMO IR PASKELBIMO 
 
 
 

Vyriausioji rinkimø komisija nusprendþia: 

1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimø ástatymo 

70 straipsniu patvirtinti Respublikos Prezidento rinkimø antrojo 

balsavimo rato galutiniø rezultatø protokolà (pridedamas). 

2. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 81 straipsniu 

nustatyti, kad Respublikos Prezidentu iðrinktas VALDAS ADAMKUS. 

3. Paskelbti Respublikos Prezidento rinkimø galutinius rezultatus. 

 
 
 
 
 

        Pirmininkas                       Zenonas Vaigauskas 
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3. SAVIVALDYBIØ TARYBØ RINKIMAI 
 

BENDRIEJI 1995-03-25 SAVIVALDYBIØ TARYBØ RINKIMØ REZULTATAI 
 

Rinkimuose kandidatus këlë 17 partijø, politiniø organizacijø. Mandatus gavo: 
– Tëvynës sàjunga (Lietuvos konservatoriai) – 428 mandatus (28,76% visø mandatø); 
– Lietuvos demokratinë darbo partija – 297 mandatus (19,96%); 
– Lietuvos krikðèioniø demokratø partija – 247 mandatus (16,6%); 
– Lietuvos valstieèiø partija – 104 mandatus (7%); 
– Lietuvos centro sàjunga – 74 mandatus (4,97%); 
– Lietuvos socialdemokratø partija – 72 mandatus (4,84%); 
– Lietuvos lenkø rinkimø akcija – 69 mandatus (4,64%); 
– Lietuvos politiniø kaliniø ir tremtiniø sàjunga – 56 mandatus (3,76%); 
– Lietuviø tautininkø sàjunga – 49 mandatus (3,29%); 
– Lietuvos liberalø sàjunga – 40 mandatø (2,69%); 
– Lietuviø nacionalinë partija „Jaunoji Lietuva” – 16 mandatø (1,08%); 
– Tautos paþangos partija –14 mandatø (0,94%); 
– Lietuvos demokratø partija – 9 mandatus (0,6%); 
– Lietuvos laisvës sàjunga – 6 mandatus (0,40%); 
– Lietuvos respublikonø partija – 5 mandatus (0,34%); 
– Nepriklausomybës partija – 2 mandatus (0,1%); 
– Lietuvos þalioji partija – negavo mandatø. 
Rinkimuose dalyvavo 1 140 220, arba 44,84%, visø turinèiø rinkimø teisæ pilieèiø (ið viso 

rinkëjø – 2 542 717). Buvo iðrinktos savivaldybiø tarybos visose 56 savivaldybëse. Ið viso iðrinkti 
1488 savivaldybiø tarybø nariai ið 7245 kandidatø. Rinkimuose dalyvavo 34 koalicijos, ið jø 30 
dalyvavo skirstant mandatus. Ið viso kandidatø vyrø buvo 5486 (75,72%), iðrinkta 1199 
(80,58%), moterø kandidaèiø buvo 1759 (24,28%), iðrinkta 289 (19,42%). 

Në vienà partija, politinë organizacija Vyriausiajai rinkimø komisijai nepateikë skundø dël 
rinkimø organizavimo ar vykdymo. Taip pat nebuvo nusiskundimø Vyriausiosios rinkimø 
komisijos sprendimais. 
 

Partijos, laimëjusios mandatus Savivaldybiø Tarybose 
 

Nr. Partija Mandatø kiekis
1 Lietuvos Respublikonø partija 5 
2 Lietuvos krikðèioniø demokratø partija 247 
3 Lietuvos Centro sàjunga 74 
4 Lietuvos demokratinë darbo partija 297 
5 Tautos paþangos partija 14 
6 Lietuvos demokratø partija 9 
8 Nepriklausomybës partija 2 
9 Lietuvos nacionalinë partija „Jaunoji Lietuva” 16 
10 Tëvynës Sàjunga (Lietuvos Konservatoriai) 428 
11 Lietuvos lenkø rinkimø akcija 69 
12 Lietuvos politiniø kaliniø ir tremtiniø sàjunga 56 
13 Lietuvos valstieèiø partija 104 
14 Lietuvos Liberalø Sàjunga 40 
15 Lietuvos socialdemokratø partija 72 
16 Lietuviø tautininkø sàjunga 49 
17 Lietuvos Laisvës sàjunga 6 
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BENDRIEJI 1997-03-23 SAVIVALDYBIØ TARYBØ  
RINKIMØ REZULTATAI 

 
1997 m. kovo 23 d. rinkimuose kandidatus këlë 24 partijos, politinës 

organizacijos. Mandatus gavo: 
 

Partija, politinë organizacija 
Gavo 

mandatø
Procentais

Gavo 
balsø 

Tëvynës sàjunga (Lietuvos konservatoriai) 493 33.22 329461 

Lietuvos demokratinë darbo partija 212 14.29 120244 

Lietuvos krikðèioniø demokratø partija 180 12.13 98511 

Lietuvos socialdemokratø partija 136 9.16 84805 

Lietuvos centro sàjunga 135 9.10 85167 

Lietuvos valstieèiø partija 84 5.66 36883 

Lietuvos lenkø rinkimø akcija 56 3.77 50995 

Lietuvos liberalø sàjunga 44 2.96 34191 

Lietuviø tautininkø sàjunga 23 1.55 16982 

Lietuvos pilieèiø aljansas 20 1.35 3025 

Lietuvos politiniø kaliniø ir tremtiniø sàjunga 20 1.35 14832 

Lietuvos moterø partija 14 0.94 17294 

Lietuviø nacionalinë partija „Jaunoji Lietuva” 9 0.61 17385 

Lietuvos demokratø partija 7 0.47 5574 

Lietuvos rusø sàjunga 7 0.47 140 

Lietuvos laisvës sàjunga 6 0.40 14256 

Krikðèioniø demokratø sàjunga 5 0.34 4169 

Lietuvos ûkio partija 5 0.34 5888 

Tautos paþangos partija 3 0.20 443 

Lietuvos reformø partija 0 0 305 

Lietuvos socialistø partija 0 0 446 

Lietuvos liaudies partija 0 0 902 

Nepriklausomybës partija 0 0 641 

Lietuvos gyvenimo logikos partija 0 0 326 
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Rinkimuose dalyvavo 1 029 716, arba 39,92 procento visø turinèiø 
rinkimø teisæ pilieèiø (ið viso rinkëjø – 2 579 449). Buvo iðrinktos savival-
dybiø tarybos 55 savivaldybëse (Ðvenèioniø rajono savivaldybës tarybos 
rinkimø rezultatai dël ðiurkðèiø Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo 
paþeidimø buvo pripaþinti negaliojanèiais. Ðis Vyriausiosios rinkimø ko-
misijos sprendimas Lietuvos liberalø sàjungos buvo apskøstas Vilniaus 
apygardos teismui. Teismas skundà atmetë. 1997 m. birþelio 29 d. vyko 
pakartotiniai Ðvenèioniø rajono savivaldybës tarybos rinkimai. Ið 6276 
kandidatø buvo iðrinkti 1459 savivaldybiø tarybø nariai. Rinkimuose buvo 
sudarytos tik 7 koalicijos, ið jø 6 gavo mandatus: Lietuvos pilieèiø aljanso 
ir rusø sàjungos koalicija, iðkëlusi kandidatus Vilniaus ir Klaipëdos 
miestuose, gavo 17 mandatø, 32 331 balsà, Centro ir tautininkø sàjungø 
koalicija „Vidurio kelias” Kauno rajone gavo 3 mandatus, 2144 balsus, 
Lietuvos valstieèiø ir Lietuvos ûkio partijø koalicija Këdainiø rajone gavo 
11 mandatø, 8101 balsà. Koalicija „Èia mûsø namai”, kurià sudarë 5 
partijos, politinës organizacijos – Lietuviø tautininkø sàjunga, Lietuvos 
liberalø sàjunga, Lietuviø nacionalinë partija „Jaunoji Lietuva”, Lietuvos 
valstieèiø partija ir Lietuvos moterø partija – Ðiauliø rajone gavo 8 
mandatus, 4625 balsus, Lietuvos krikðèioniø demokratø partijos ir 
Lietuvos politiniø kaliniø ir tremtiniø sàjungos koalicija Varënos rajone 
gavo 5 mandatus, 2262 balsus. Ûkio ir valstieèiø partijø koalicija, iðkëlusi 
kandidatus Telðiø rajone, mandatø negavo (gavo 714 balsø). 

Ið viso kandidatø vyrø buvo 4 392 (69,98 %), iðrinkta 1 141 (78,20 %), 
moterø kandidaèiø buvo 1 884 (30,02 %), iðrinkta 318 (21,80 %). Kandi-
datø iki 29 metø buvo 330 (daugiausiai – Tëvynës sàjungos (Lietuvos 
konservatoriø) – 65, Lietuvos krikðèioniø demokratø partijos – 52), ið-
rinkta – 36. 

Kartu su ðiais savivaldybiø tarybø rinkimais vyko ir pakartotiniai 
Seimo rinkimai keturiose vienmandatëse rinkimø apygardose, kuriose 
per 1996 m. spalio 20 d. rinkimus dalyvavo maþiau kaip 40 procentø rin-
këjø. Naujosios Vilnios rinkimø apygardoje Nr. 10 ir Vilniaus – Trakø 
rinkimø apygardoje Nr. 57 rinkimai jau antrà kartà neávyko, nes rinki-
muose dalyvavo maþiau nei 40 procentø rinkëjø; ðiose apygardose rinki-
mai vyks 1998 m. kovo 22 d. Vilniaus – Ðalèininkø rinkimø apygardoje 
Nr. 56 rinkimus laimëjo J. Senkeviè (Lietuvos lenkø rinkimø akcija), o 
Trakø rinkimø apygardoje Nr. 58 1997 m. balandþio 10 d. vyko pakarto-
tinis balsavimas, kurá laimëjo D. Aleksiûnienë (Lietuvos centro sàjunga). 
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SAVIVALDYBIØ TARYBØ RINKIMØ REZULTATAI 
 

Partija, politinë organizacija 1995 m. 1997 m. Skirtumas

Tëvynës sàjunga (Lietuvos konservatoriai) 428 498 70 

Lietuvos demokratinë darbo partija 297 214 -83 

Lietuvos krikðèioniø demokratø partija 247 182 -65 

Lietuvos valstieèiø partija 104 84 -20 

Lietuvos centro sàjunga 74 135 61 

Lietuvos socialdemokratø partija 72 136 64 

Lietuvos lenkø rinkimø akcija 69 58 -11 

Lietuvos politiniø kaliniø ir tremtiniø sàjunga 56 20 -36 

Lietuviø tautininkø sàjunga 49 23 -26 

Lietuvos liberalø sàjunga 40 55 15 

Lietuviø nacionalinë partija „Jaunoji Lietuva” 16 9 -7 

Tautos paþangos partija 14 3 -11 

Lietuvos demokratø partija 9 7 -2 

Lietuvos laisvës sàjunga 6 6 0 

Lietuvos respublikonø partija 5  -5 

Nepriklausomybës partija 2  -2 

Lietuvos reformø partija   0 

Lietuvos socialistø partija   0 

Lietuvos liaudies partija   0 

Lietuvos gyvenimo logikos partija   0 

Krikðèioniø demokratø sàjunga  5 5 

Lietuvos ûkio partija  5 5 

Lietuvos rusø sàjunga  7 7 

Lietuvos moterø partija  17 17 

Lietuvos pilieèiø aljansas  20 20 

Ið viso: 1488 1484 -4 
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SAVIVALDYBIØ TARYBØ RINKIMØ REZULTATAI 

Mandatai 
 
 

Partija, politinë organizacija 1995 m. procen-
tais 

1997 m. procen-
tais 

Tëvynës sàjunga (Lietuvos 
konservatoriai) 

428 28.76% 493 33.22% 

Lietuvos demokratinë darbo partija 297 19.96% 212 14.29% 
Lietuvos krikðèioniø demokratø partija 247 16.60% 180 12.13% 
Lietuvos valstieèiø partija 104 6.99% 84 5.66% 
Lietuvos centro sàjunga 74 4.97% 135 9.10% 
Lietuvos socialdemokratø partija 72 4.84% 136 9.16% 
Lietuvos lenkø rinkimø akcija 69 4.64% 56 3.77% 
Lietuvos politiniø kaliniø ir tremtiniø 
sàjunga 

56 3.76% 20 1.35% 

Lietuviø tautininkø sàjunga 49 3.29% 23 1.55% 
Lietuvos liberalø sàjunga 40 2.69% 44 2.96% 
Lietuviø nacionalinë partija „Jaunoji 
Lietuva” 

16 1.08% 9 0.61% 

Tautos paþangos partija 14 0.94% 3 0.20% 
Lietuvos demokratø partija 9 0.60% 7 0.47% 
Lietuvos laisvës sàjunga 6 0.40% 6 0.40% 
Lietuvos respublikonø partija 5 0.34%   
Nepriklausomybës partija 2 0.13%   
Krikðèioniø demokratø sàjunga   5 0.34% 
Lietuvos ûkio partija   5 0.34% 
Lietuvos rusø sàjunga   7 0.47% 
Lietuvos moterø partija   14 0.94% 
Lietuvos pilieèiø aljansas   20 1.35% 

Ið viso: 1488 100% 1459 98% 
 
 

Savivaldybiø tarybos iðrinktos visuose ðalies miestuose ir rajonuose, 
iðskyrus Ðvenèioniø rajonà. Ðvenèioniø rajono rinkimø rezultatai dël 
ðiurkðèiø Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo paþeidimø pripaþinti ne-
galiojanèiais. 
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BENDRIEJI 2000-03-19 SAVIVALDYBIØ TARYBØ  
RINKIMØ REZULTATAI 

 
 

Rengiantis savivaldybiø tarybø rinkimams, á rinkëjø sàraðus buvo ára-
ðyta 2603380 rinkëjø. Rinkimuose dalyvavo 1411099 rinkëjai, t.y. 54,2 
procento áraðytø á sàraðus rinkëjø. Lyginant su praëjusiø metø savivaldy-
biø tarybø rinkimais, 2000 m. kovo 19 d. rinkimuose dalyvavo daug di-
desnis procentas rinkëjø (1997 m. rinkimuose dalyvavo 39,9 procento, 
1995 m. – 44,8 procento rinkëjø). 

Paðtu balsavo 77600 arba 5,5 procento rinkëjø. Negaliojanèiais pripa-
þinta 62 861 biuletenis. Tai sudaro 4,4 procento viso rinkëjø skaièiaus. 

Pareiðkimus dalyvauti rinkimuose Vyriausiajai rinkimø komisijai átei-
kë 28 partijos, politinës organizacijos. Jø sudarytuose kandidatø á sa-
vivaldybiø tarybø narius sàraðuose buvo áraðytas 9881 asmuo, t.y. 6 kartus 
daugiau asmenø, nei reikëjo iðrinkti. 

Tarp kandidatø vyrø buvo 6794, t.y. 68,8 procento, moterø buvo 3087, 
t.y. 31,2 procento. Po rinkimø vyrø ir moterø skaièiaus santykis pasikeitë 
vyrø naudai: vyrø buvo iðrinkta 1287, t.y. 82,4 procento, o moterø buvo 
iðrinkta tik 275, t.y. 17,6 procento. 

Dauguma iðrinktø savivaldybiø tarybø nariø yra vidutinio arba vyres-
nio amþiaus, nes tik 2 asmenys yra jaunesni kaip 25 metø, kitø iðrinktø 
tarybø nariø amþius: 

nuo 25 iki 30 metø – 29,  
nuo 30 iki 40 metø – 325,  
nuo 40 iki 50 metø – 691,  
nuo 50 iki 60 metø – 402, vyresni kaip 60 metø – 113. 

Kaip jau minëta, rinkimuose dalyvavo 28 partijos ir visuomeninës or-
ganizacijos. Taèiau po ásiregistravimo dalyvauti rinkimuose kai kurios 
partijos sujungë savo kandidatø sàraðus, t.y. sudarë koalicijas. Ið viso bu-
vo sudarytos 8 koalicijos. 

Kiek mandatø ir rinkëjø balsø gavo kiekviena partija, politinë organi-
zacija ir jø sudarytos koalicijos, parodo ði lentelë. 
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MANDATØ IR RINKËJØ BALSØ PASISKIRSTYMAS  
PAGAL PARTIJAS, POLITINES ORGANIZACIJAS  

IR JØ KOALICIJAS 
 

Ei-
lës 
Nr. 

Partijos, politinës organizacijos arba jø 
koalicijos pavadinimas 

Gavo 
mandatø

Gavo 
mandatø 
procen-

tais 

Gavo 
balsø 

Gavo 
balsø 

procen-
tais 

1. Naujoji sàjunga (socialliberalai) 269 17,22 219727 16,30 
2. Tëvynës sàjunga (Lietuvos 

konservatoriai) 
175 11,20 118727 8,81 

3. Lietuvos centro sàjunga 173 11,08 132020 9,79 
4. Lietuvos demokratinë darbo partija 169 10,82 115424 8,56 
5. Lietuvos liberalø sàjunga 166 10,63 176615 13,10 
6. Lietuvos valstieèiø partija 151 9,67 81493 6,04 
7. Lietuvos socialdemokratø partija 104 6,66 99250 7,36 
8. Lietuvos krikðèioniø demokratø partija 99 6,34 68996 5,12 
9. Lietuvos valstieèiø partijos ir Krikðèioniø 

demokratø sàjungos koalicija 
72 4,61 46322 3,44 

10. Lietuvos lenkø rinkimø akcija 53 3,39 54209 4,02 
11. Lietuvos politiniø kaliniø ir tremtiniø 

sàjunga 
23 1,47 27514 2,04 

12. Lietuvos laisvës sàjunga 15 0,96 38866 2,88 
13. Tëvynës sàjungos (Lietuvos 

konservatoriø) ir Lietuvos politiniø 
kaliniø ir tremtiniø sàjungos koalicija 

13 0,83 27018 2,01 

14. Lietuvos tautininkø sàjunga 12 0,77 10758 0,80 
15. Lietuvos demokratø partija 9 0,58 5556 0,41 
16. Naujoji demokratija/Moterø partija 9 0,58 13370 0,99 
17. Lietuvos rusø sàjunga 7 0,45 19936 1,48 
18. Koalicija „Bendras kelias” – nepartiniø 

kandidatø/ Tëvynës sàjungos ir politiniø 
kaliniø ir tremtiniø sàjungos jungtinis 
sàraðas 

6 0,38 5812 0,43 

19. Lietuviø nacionalinës partijos ir 
„Jaunosios Lietuvos” sàjunga 

6 0,38 14548 1,08 

20. Koalicija „Santarvës kelias”∗ 5 0,32 3781 0,28 
21. Koalicija „Uþ tikràjà savivaldà” – 

Lietuvos demokratinë darbo partija, 
Naujoji sàjunga (socialliberalai) ir 
Naujoji demokratija/ Moterø partija 

5 0,32 5198 0,39 

22. Tëvynës sàjungos (Lietuvos 5 0,32 3825 0,28 

                                     
∗ Koalicijà'„Santarvës kelias” sudarë Lietuviø tautininkø sàjunga, Lietuvos politiniø 

kaliniø ir tremtiniø sàjunga ir Tëvynës sàjunga (Lietuvos konservatoriai). 
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konservatoriø) ir Lietuvos politiniø 
kaliniø ir tremtiniø sàjungos koalicija 
„Ðilutës kraðtas” 

23. Lietuvos laisvës lyga 4 0,26 5546 0,41 
24. Lietuvos pilieèiø aljansas 3 0,19 6792 0,50 
25. Krikðèioniø demokratø sàjunga 2 0,13 5879 0,44 
26. Lietuvos nacionaldemokratø partija 2 0,13 4293 0,32 

 
27. Lietuvos partija „Socialdemokratija 

2000” 
2 0,13 15362 1,14 

 
28. Respublikonø partija 1 0,06 1371 0,10 

 
29. Tautos paþangos partija 1 0,06 946 0,07 
30. Tëvynës liaudies partija 1 0,06 7229 0,54 
31. Liaudies koalicija „Uþ teisingà Lietuvà”∗∗ 0 0,00 6245 0,46 
32. Lietuvos demokratø partijos ir lietuviø 

tautininkø sàjungos koalicija 
0 0,00 619 0,05 

33. Lietuvos socialistø partija 0 0,00 658 0,05 
34. Lietuvos teisingumo partija 0 0,00 298 0,02 
35. Lietuvos ûkio partija 0 0,00 4035 0,30 

 Ið viso mandatø: 1562  1348238  
 

Pateiktoje lentelëje duomenys apie partijø, politiniø organizacijø gau-
tø mandatø skaièiø neparodo, kiek partijos, politinës organizacijos gavo 
mandatø jungtiniuose sàraðuose, t.y. jø sudarytose koalicijose, kurios 
ávairiose rinkimø apygardose buvo skirtingos. Pridëjus mandatus, kuriuos 
gavo partijø, politiniø organizacijø iðkelti kandidatai jungtiniuose sàra-
ðuose, 8 partijø, politiniø organizacijø gautø mandatø skaièius padidëjo. 

Naujoji sàjunga (socialliberalai) ið viso gavo 270 mandatø; 
Lietuvos valstieèiø partija – 209; 
Tëvynës sàjunga (Lietuvos konservatoriai) – 199; 
Lietuvos demokratinë darbo partija – 172; 
Lietuviø politiniø kaliniø ir tremtiniø sàjunga – 27; 
Lietuviø tautininkø sàjunga – 13; 
Naujoji demokratija/Moterø partija – 10. 
Kitø partijø, politiniø organizacijø gautø mandatø skaièius nepasi-

keitë. Jis yra toks, koks pateiktas lentelëje. 
 

                                     
∗∗ Koalicijà „Uþ teisingà Lietuvà”sudarë Lietuvos liaudies partija ir Lietuvos socialistø 

partija. 



4. REFERENDUMAI LIETUVOS RESPUBLIKOJE 
 

1 lentelë. 1991–1996 m. VYKUSIØ REFERENDUMØ ANALIZË 
 

Data  Referendumo pavadinimas
Bendras 
rinkëjø 
skaièius 

Dalyva-
vo 

rinkëjø

Procen-
tai 

Atsakë 
„taip" 

Procen-
tai nuo 
dalyva-
vusiø 

Atsakë 
„ne" 

Procen-
tai nuo 
dalyva-
vusiø 

Pastabos 

1991 02 09 Gyventojø visuotinë apklausa dël 
Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybës 

2652738 2247810 84.74 % 2028339 90.24 % 147040 6.54 %
Referendumo 

nuostata 
priimta 

1992 05 23 Dël Lietuvos Respublikos Prezidento 
institucijos atstatymo 2578711 1525985 59.18% 1057033 69.27 % 390254 25.57 %

Referendumo 
nuostata 
nepriimta 

1992 06 14 Dël buvusios SSSR kariuomenës, 
dabar priklausanèios Rusijos 
federacijai, besàlygiðko ir 
neatidëliotino iðvedimo ið Lietuvos 
Respublikos teritorijos 1992 m. ir 
padarytos þalos Lietuvai atlyginimo 

2539433 1931278 76.05 % 1751026 90.67 % 140077 7.25 %
Referendumo 

nuostata 
priimta 

1992 10 25 Lietuvos Respublikos konstitucijai 
priimti 2549952 1919073 75.26 % 1447334 75.42 % 402622 20.98 %

Referendumo 
nuostata 
priimta 

1994 08 27 Lietuvos Respublikos ástatymui „Dël 
neteisëto privatizavimo, nuvertintø 
indëliø ir akcijø bei paþeistos 
teisësaugos" priimti 

2428105 895778 36.89 % 749172* 83.63 % 92593* 10.34%

Referendumas 
laikomas 

neávykusiu, 
nuostatos 
nepriimtos 

 



1 lentelės tęsinys 
 

Data  Referendumo pavadinimas
Bendras 
rinkëjø 
skaièius 

Dalyva-
vo 

rinkëjø

Procen-
tai 

Atsakë 
„taip" 

Procen-
tai nuo 
dalyva-
vusiø 

Atsakë 
„ne" 

Procen-
tai nuo 
dalyva-
vusiø 

Pastabos 

1996 10 20 Priimti Lietuvos Respublikos 
konstitucijos 55, 57, 131 straipsniø 
pakeitimo ir papildymo ástatymà 

2597530 1353448 52.11 % 879728** 65.00 % 238635** 17.63%
Referendumui 
teikta nuostata 

nepriimta 

1996 10 20 „Ar kompensuoti gyventojø indëlius 
teisingai privatizuojant valstybës 
turtà" 

2597530 1362573 52.46 % 1012497 74.31 % 260207 19.10%
Referendumui 
teikta nuostata 

nepriimta 

1996 11 10 Priimti Lietuvos Respublikos 
konstitucijos 47 straipsnio papildymo 
ástatymà 2596662 1031623 39.73 % 447801 43.41 % 413188 40.05 %

Referendumas 
laikomas 

neávykusiu 
nuostatos 
nepriimtos 

 
 

* – Referendume buvo balsuota dël 8 nuostatø. Duomenys pateikiami pagal 1 nuostatà, balsavimo rezultatai dël kitø nuostatø 
skiriasi neþymiai. 

** – Referendume buvo balsuota dël 3 nuostatø. Duomenys pateikiami pagal 1 nuostatà, balsavimo rezultatai dël kitø nuostatø 
skiriasi neþymiai. 
 



2 lentelë. NEPASKELBTI REFERENDUMAI 
 
 

Iniciatyvinës 
grupës 
áregist. 

VKR data 

Iniciatyvinës grupës 
koordinatoriai 

Teikiamos priimti referendumui nuostatos Pastabos 

1995 11 15 K. Antanavièius,  
A. Matulevièius,  
A. Norvilas 

1 nuostata. Rinkimai á Lietuvos Respublikos Seimà ir savivaldybes vykdomi 
balsuojant uþ asmenis, bet ne uþ partijø teikiamus sàraðus. Á Lietuvos Respublikos 
Seimà renkamas 91 Seimo narys. 
2 nuostata. Sumaþinti esamà valstybës ir savivaldybiø tarnautojø bei ministerijø 
skaièiø ne maþiau kaip per pusæ. 
3 nuostata. Nustatyti, kad visos Lietuvos ar uþsienio organizacijø ar pilieèiø pajamos 
(pelnas), skirtos investicijoms Lietuvoje naujoms darbo vietoms kurti, gamybai ar 
verslams plëtoti, neapmokestinamos jokiais mokesèiais. 
4 nuostata. Nustatyti, kad neapmokestinamas gyventojø pajamø minimumas yra 0,75 
vidutinio darbo uþmokesèio Respublikoje (1995 m. spalio mën. neapmokestinamas 
pajamø minimumas bûtø 330 litø) ir kad gyventojø pajamø mokestis negali bûti 
didesnis kaip 28 %. 
5 nuostata. Tiesioginiais rinkimais rinkti Valstybës Tribunolà ir suteikti jam 
reikalingus ágaliojimus kovai su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. 

Nesurinkti 
paraðai 

1996 03 28 E. KIumbys ir  
R. Paulauskas 
(Tautos paþangos 
partija) 

„Lietuvos Respublikos þemë nuosavybës teise gali priklausyti ir uþsienio valstybiø 
pilieèiams, tarptautinëms organizacijoms ir uþsienio valstybiø juridiniams 
asmenims”. 

Nesurinkti 
paraðai 

 



2 lentelės tęsinys 
 

Iniciatyvinës 
grupës 
áregist. 

VKR data 

Iniciatyvinës grupës 
koordinatoriai 

Teikiamos priimti referendumui nuostatos Pastabos 

1997 05 23 A. Akstinavièius,  
R. J. Dagys,  
R. Matijoðienë ir  
R. Zuoza (Lietuvos 
socialdemokratø 
partija) 

„Ar Jûs pritariate tam, kad ðios valstybës infrastruktûros esamos strateginës ámonës 
bûtø privatizuojamos: naftos pramonës ámonës (AB „Bûtingës nafta", AB „Maþeikiø 
nafta", AB „Naftos terminalas", SPAB „Naftotiekis", AB „Geonafta"), ðiluminës ir 
elektros energijos gamybos ir tiekimo ámonës (VÁ „Ignalinos atominë elektrinë", 
ðiliminës energijos SPAB, AB „Lietuvos dujos", AB „Lietuvos energija"), 
savivaldybiø vandens tiekimo ámonës, telekomunikacijø ir ryðiø ámonës (VÁ 
„Lietuvos telekomas", VÁ „Lietuvos radijo ir televizijos centras"), transporto ámonës 
(SPAB „Lietuvos geleþinkeliai", SPAB „Lietuvos jûrø laivininkystë"), Klaipëdos 
valstybinis jûrø uostas, aerodromai”. 

Nesurinkti 
paraðai 

1999 10 20 K. Uoka,  
N. Uinskienë ir kt. 

1 nuostata. Visi Lietuvos Respublikos Seimo nariai bûtø renkami tik vienmandatëse 
apygardose, o ne pagal partijø sàraðus. 
2 nuostata. Seimo nario ágaliojimai nutrûksta, jeigu uþ tai pasisakë daugiau nei pusë 
já rinkusios apygardos rinkëjø. 
3 nuostata. Valstybës pareigûnø ir tarnautojø mënesinis darbo uþmokestis nevirðytø 
5 vidutiniø mënesiniø Lietuvos dirbanèiojo darbo uþmokesèiø. 

Nesurinkti 
paraðai 

1999 10 29 E. Bièkauskas,  
È. Jurðënas,  
J. Olekas,  
K. Prunskienë,  
R. Smetona 

„Ar pritariate tam, kad Lietuvos Respublikos Seimas ir Vyriausybë atsisako 
valstybës valdymo kontrolës ir sprendþiamosios galios reorganizuotoje akcinëje 
bendrovëje „Maþeikiø nafta"?" 

Iniciatyvos 
atsisakyta 

 



Birmontienë Toma, Jaraðiûnas Egidijus, Kûris Egidijus, Maksimaitis 
Mindaugas, Mesonis Gediminas, Normantas Augustinas, Pumputis 
Alvydas, Vaitiekienë Elena, Vidrinskaitë Saulë, Þilys Juozas 

Li 242     Lietuvos konstitucinë teisë: Vadovëlis. – Vilnius: Lietuvos teisës  
universiteto Leidybos centras, 2001. - 924 p. 
    Bibliogr.: p. 842-883. 
    ISBN  9955 – 442 – 61 – 1 

 
 

Ši knyga – modernus konstitucinės teisės vadovėlis, kuriuo siekiama išmokyti 
analizuoti ir vertinti konstitucinę teisinę tikrovę. „Lietuvos konstitucinėje teisėje“ 
atskleidžiama svarbiausių konstitucinių idėjų ir koncepcijų esmė, analizuojamas 
Lietuvos konstitucinis teisinis reguliavimas bei konstitucinė praktika, apžvelgiami 
konkretūs konstitucinės teisės institutai. 

Leidinys skirtas visiems, kas studijuoja konstitucinę teisę. Jis turėtų praversti ne 
tik studentams ar doktorantams teisininkams, bet ir studijuojantiems politologiją ar 
kitus socialinius mokslus. 

 
      UDK  342(474.5)(075.8) 
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