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PRATARMĖS VIETOJE 

 
Konstitucinio reguliavimo problemos nagrinëjamos daugybëje knygø. 

Vienose raðoma apie konstitucijà apskritai. Tai daugiau teorinis poþiûris. 
Tokio tyrimo tikslas – atskleisti ðios teisinës kategorijos esmæ. Kitose kny-
gose analizuojamos konkreèios ðalies konstitucinë sistema, daþniausiai to-
kia, kokia ji yra raðant knygà. Treèiose vyrauja istoriniai aspektai, apþvel-
giama, kaip buvo nustatytas ir kaip kito konstitucinis reguliavimas. Jose 
daug dëmesio skiriama konstitucinës tradicijos paieðkoms, ávairiø átakø 
reikðmës nacionalinei konstitucinei sistemai vertinimams, nacionalinës kul-
tûros atspindþiams. Ketvirtàsias galëtume pavadinti lyginamosios konstitu-
cinës teisëtyros darbais. Keliø ðaliø, regiono arba pasaulio ðaliø konstituci-
niø sistemø lyginamoji analizë atskleidþia konstitucinio reguliavimo raidos 
dësningumus, konkreèiø ðaliø konstituciniø sistemø specifikà, dar kitose 
analizuojama konstitucinë praktika. Galimi ir kitokie poþiûriai. Neretas da-
lykas – miðrieji tyrimai, jungiantys kelis nagrinëjimo aspektus. Nacionalinis, 
regioninis, lyginamasis sinchroninis, lyginamasis diachroninis, atskirø kons-
tituciniø institutø analizës, sociologiniø konstitucinës teisës aspektø tyrimai 
gausina mûsø þinias apie socialiná reiðkiná, kuris vadinasi konstitucija. 

Lietuvos konstitucinio reguliavimo istorija, konstitucinë teisinë mintis 
ir praktika, 1992 m. Konstitucijos priëmimas ir jos teisiniai bruoþai, lietu-
viðko konstitucinio reguliavimo ypatumai, konkretûs konstituciniai institu-
tai, konstitucinë praktika – Lietuvos mokslininkø konstitucininkø nagrinë-
jamos temos. Taip pat raðoma apie naujà konstitucijos vaidmená teisës si-
stemoje, apie konstitucinës justicijos reikðmæ formuojant konstituciniais 
imperatyvais grindþiamà teisinæ sistemà, apie konstituciniø principø reikð-
mæ, konstituciná stabilumà ir dinamikà. Viename kitame darbe autoriai pri-
simena, kad lietuviðka konstitucinë tikrovë – tik viena ið daugelio pasaulyje, 
kad lietuviðkos patirties vertinimas neatsiejamas nuo pasaulinës patirties.  

Dar daugiau, matyt, galëtume teigti, – kad lietuviðka konstitucinë tik-
rovë gali bûti suprasta tik atsiþvelgiant á platesná konstitucionalizmo raidos 
kontekstà, á ðiuolaikines konstitucinio reguliavimo tendencijas, á modernios 
konstitucijos reikðmæ ir vaidmená valstybiðkai organizuotos visuomenës gy-
venime. Lietuviðko konstitucinio reguliavimo tikrieji dydþiai, mûsø konsti-
tuciniø sëkmiø ir nesëkmiø mastas iðryðkëja tik lyginant su kitø ðaliø kons-
tituciniu reguliavimu, kitø konstituciniø sistemø sëkmëmis arba nesëkmë-
mis. Bet koká lyginimà galima atlikti iðanalizavus konkreèiø ðaliø konstitu-
cinæ tikrovæ. Kol kas Lietuvoje galime kalbëti apie tokiø tyrimø pradþià. 
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Akivaizdus poreikis paþinti uþsienio ðaliø konstitucines sistemas. My-
kolo Romerio universiteto Teisës fakulteto Konstitucinës teisës katedros 
dëstytojø paraðyta ir 2005 metais iðleista monografija „Ðiuolaikinë konsti-
tucija: studijos apie uþsienio ðaliø konstituciná reguliavimà“ pradëjo knygø 
ciklà apie uþsienio ðaliø konstitucijas. 1787 m. Jungtiniø Amerikos Valstijø 
Konstitucija, 1958 m. Prancûzijos Respublikos Konstitucija, 1949 m. Vo-
kietijos Federacinës Respublikos Pagrindinis ástatymas, 1947 m. Italijos 
Respublikos Konstitucija, Jungtinës Didþiosios Britanijos ir Ðiaurës Airijos 
Karalystës konstitucinë sistema, 1983 m. Nyderlandø Karalystës Konstitu-
cija, 1978 m. Ispanijos Konstitucija, 1999 m. Suomijos Konstitucija, 1997 m. 
Lenkijos Respublikos Konstitucija, 1993 m. Rusijos Federacijos Konstituci-
ja – pirmosios ciklo knygos autoriø nagrinëjimo objektas. Autoriai siekë at-
skleisti ðiø ðaliø konstituciniø sistemø esmæ, aptarti svarbiausius konstitu-
cinius institutus.  

Ið pirmo þvilgsnio pirmojoje knygoje nagrinëjamø konstitucijø pasirin-
kimas galëjo atrodyti kiek eklektiðkas, bet tik ið pirmo þvilgsnio. Autoriai 
pasirinko, jø manymu, reikðmingiausias konstitucines patirtis. Tai patirtis, 
reikðminga ne tik nacionaliniu mastu. Apþvalga pradëta 1787 m. Jungtiniø 
Amerikos Valstijø Konstitucija, ávertintos Europos Sàjungos ðaliø senbuviø 
Konstitucijos. Lenkijos Respublikos Konstitucija nagrinëta kaip ðalies, sëk-
mingai áveikusios pereinamojo laikotarpio sunkumus ir tapusios Europos 
Sàjungos nare, konstitucinio reguliavimo pavyzdys. Rusijos Federacijos 
Konstitucija autorius domino kaip didelës valstybës, besiblaðkanèios tarp 
praeities ir noro demokratiðkai tvarkyti bendrà gyvenimà, teisinis aktas. 

„Konstitucinio reguliavimo ávairovë“ – antroji ciklo, nagrinëjanèio uþ-
sienio ðaliø konstitucijas, knyga. Jà galima vadinti pirmosios knygos („Ðiuo-
laikinë konstitucija: studijos apie uþsienio ðaliø konstituciná reguliavimà“) 
tæsiniu. Abi knygas vienija tas pats tikslas, suformuluotas pirmosios ciklo 
knygos pratarmëje – paþinti uþsienio ðaliø ðiuolaikinio konstitucinio regu-
liavimo ávairovæ. „Konstitucinio reguliavimo ávairovæ“ paraðë ið esmës tas 
pats pirmosios knygos autoriø kolektyvas. Panaðiai iðdëstyta ir medþiaga. 
Taigi abiejø knygø koncepcija ta pati. Ir antrojoje knygoje mus domina 
ávairios konstitucinës patirtys, taip pat ir konstitucinio reguliavimo ÁVAI-
ROVË (bûtent ðis aspektas), kurioje galime áþvelgti ir individualiø, ir ben-
drø bruoþø. Bûtent ji á vienà visumà jungia naujosios knygos skyrius.  

Vaizdþiai kalbant, „Konstitucinio reguliavimo ávairovë“ yra kolektyvi-
në monografija apie daugybæ ðiuolaikinio konstitucinio reguliavimo bûdø. 
Monografijoje analizuojamos konstitucijos – konkreèios ðalies konstituci-
nës raidos tam tikro etapo – iðraiðka. Nagrinëjamos konstitucijos labai skir-
tingos; jos skiriasi savo turiniu, forma, priëmimo ir keitimo tvarka. Kita 
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vertus, jos visos laikytinos konstitucijomis. Taigi tame margumyne, toje 
ávairovëje rasime joms visoms bûdingø bruoþø, leidþianèiø jas visas ávardyti 
kaip ðiuolaikinio pasaulio ðaliø konstitucijas.  

Teisinëje literatûroje kartais bandoma iðskirti kelis pasaulyje vyrau-
janèius konstitucinius modelius. Kalbama apie vakarietiðkai demokratijai 
bûdingas konstitucijas (skiriami europietiðkas arba amerikietiðkas konsti-
tuciniai modeliai), islamo pasaulio ðaliø konstitucijas, iðlikusias socialisti-
nes „konstitucijas“ ir kt. 

Konstitucijos priskyrimas tam tikram modeliui visada susijæs su tam 
tikrø, visai konstitucijø grupei bendrø, poþymiø pabrëþimu. Kita vertus, ne-
turëtume pamirðti konkreèiø valstybiø konstitucinës raidos ypatumø. Antai 
Jacques‘as Robert‘as raðo apie Prancûzijos konstitucijø nelengvà likimà, jø 
atsiradimà sieja su nacionalinëmis dramomis1. Originalios pusiau Preziden-
tinës valdymo formos atsiradimà lëmë daugybë aplinkybiø. Yra ðaliø, ku-
riose konstitucionalizmo raida buvo maþiau dramatiðka. Kaip tokios ðalies 
pavyzdys nurodoma Ðveicarija: sava specifika naujajame pasaulyje. Be to, 
matome stabilià konstituciniø sistemø raidà JAV ir Kanadoje. Kita vertus, 
matome ir Lotynø Amerikos ðaliø bandymus átvirtinti modernø valdymà ir 
tokiø bandymø nesëkmes, pakartotinius bandymus. Konstitucionalizmas 
ásitvirtina ir Afrikoje, Azijoje. Ðios pasaulio dalies ypatumai lëmë ir konsti-
tucinës raidos ypatumus. 

Kokiø ðaliø konstitucijos nagrinëjamos ðioje knygoje?  
Pats knygos pavadinimas skatino siekti kuo didesnës ávairovës, juo la-

biau kad kontrastiðkos patirtys – geriausia medþiaga tolesniam lyginimui 
atlikti. Monografijos turiná atskleidþia skyriø pavadinimai. Pirmasis skyrius 
– „Daugybë ðiuolaikinës konstitucijos veidø: bendri ir individualûs bruoþai“ 
(Egidijus Jaraðiûnas), toliau – Belgijos Konstitucija (Egidijus Jaraðiûnas), 
Ðveicarijos Konfederacijos 1999 m. balandþio 18 d. Konstitucija (Milda 
Vainiûtë ir Darijus Beinoravièius), Ðvedijos Konstitucija (Alvydas Pumpu-
tis), Danijos Karalystë: konstitucinë sistema (Gediminas Mesonis), Graiki-
jos Konstitucija (Elena Vaitiekienë), Èekijos Respublikos konstitucinë si-
stema (Gediminas Mesonis), Latvijos Respublikos Konstitucija (Juozas Þi-
lys), Estijos Respublikos 1992 m. Konstitucija (Darius Butvilavièius), Uk-
rainos Respublikos Konstitucija (Vaidotas Bacevièius), Pietø Afrikos Res-
publikos Konstitucija (Edita Þiobienë), Australijos Sandraugos Konstituci-
ja (Saulë Vidrinskaitë), Indijos Konstitucija (Saulë Vidrinskaitë), Japonijos 
Imperijos Konstitucinë sistema (Mantas Varaðka), Kinijos Konstitucija 
(Toma Birmontienë).  

                                                           
1 Robert J. Fin de règne? // Revue du droit public, tome 121, 2005. Nr. 5. P. 1215. 
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Taigi knygos autoriai nagrinëja ir pripaþintø demokratinio valdymo 
tvirtoviø, ir demokratijos naujokiø, ir nedemokratiniø, nors ir turinèiø 
konstitucijà, ðaliø (Kinija) patirtá. Kiekviena konstitucinë sistema – vis ki-
tokia konstitucinë patirtis. Paþymëtina, kad pirmà kartà Lietuvos konstitu-
cinës teisës moksle aptariamos Australijos, Pietø Afrikos, Indijos, Japoni-
jos konstitucinës sistemos, dar daugiau – socialistinës Kinijos Konstitucija 
taip pat apþvelgiama. 

Konstitucinës sistemos tyrinëtojas neturëtø pamirðti, kad nueitas kons-
titucinës demokratijos kelias atspindi ir visuomenës kultûros raidà. Kultûra 
ugdoma nuolat. Negalima sakyti, kad tauta ëmë ir visiems laikams iðmoko 
teisinës kultûros. Tautos socialiniø struktûrø brandà rodo ir institutai, uþ-
tikrinantys taikø konfliktø sprendimà visuomenëje. Konstitucinëje demok-
ratijoje tai yra konstitucinis kelias. Konstitucinëje demokratijoje visi pil-
nameèiai pilieèiai gali dalyvauti tvarkant bendrus reikalus. Konstitucinë 
demokratija reiðkia bendro intereso átvirtinimà nepaþeidþiant asmens teisiø 
ir laisviø.  

Konstitucija reiðkia konstitucinæ tvarkà. Konstitucinës tvarkos tvirtu-
mà nuolat iðbando ávairiausi iððûkiai: ir vidiniai, kylantys ið paèios valsty-
biðkai organizuotos visuomenës gyvenimo, ir iðoriniai. Tik taip paaiðkëja, 
ko verta ðalies konstitucinë sistema. Belgijos, Ðveicarijos, Ðvedijos, Danijos 
konstituciniø sistemø istorija rodo ir tø ðaliø visuomeniø sugebëjimà ið-
spræsti ávairias bendro gyvenimo problemas. Èekijos, Latvijos, Estijos 
Konstitucijos ádomios kaip demokratiniø pertvarkymø konstitucijos. Saviti 
Japonijos ir Indijos konstitucinës raidos keliai. 

Remdamiesi Fr. Fukuyama, XXI amþiaus pradþios nebegalime laikyti 
„istorijos pabaiga“. Tai tik dar viena pakopa þmonijos istorijoje ieðkant tin-
kamiausios visuomenës gyvenimo organizacijos formos, taip pat tinkamiau-
sios ðiø dienø visuomenei konstitucijos. Tai galima padaryti tik ávertinus 
ávairiø ðaliø konstitucines sistemas, todël prasminga nagrinëti Belgijos 
Konstitucijà, Ðveicarijos Konfederacijos Konstitucijà, Ðvedijos Konstitucijà, 
Danijos Karalystës Konstitucijà, Graikijos Konstitucijà, Èekijos Respubli-
kos Konstitucijà, Latvijos Respublikos Konstitucijà, Estijos Respublikos 
Konstitucijà, Ukrainos Respublikos Konstitucijà, Pietø Afrikos Respubli-
kos Konstitucijà, Australijos Sandraugos Konstitucijà, Indijos Konstitucijà, 
Japonijos Konstitucijà, Kinijos Konstitucijà, analizuoti jø pranaðumus ir 
trûkumus. Juk Konstitucijos idëja – protingo ir teisingo visuomenës gyve-
nimo sutvarkymo idëja. Ir ðiandien ji reiðkia pilietinës tautos valdþià, Kons-
titucija ásteigtos valdþios kontrolæ, asmens teisiø ir laisviø garantijas.  
 

Autorių vardu Egidijus Jarašiūnas 
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I.  
DAUGYBĖ ŠIUOLAIKINĖS KONSTITUCIJOS 

VEIDŲ: BENDRI IR INDIVIDUALŪS BRUOŽAI 
 
 
I 
 

XX a. pabaiga þymi naujà etapà konstitucionalizmo istorijoje. Konsti-
tucionalizmo átvirtinimo kelio pradþià þymi Jungtiniø Amerikos Valstijø 
1787 m. rugsëjo 17 d., Prancûzijos 1791 m. rugsëjo 3 d., Lenkijos – Lietuvos 
valstybës 1791 m. geguþës 3 d. konstitucijos, o ketvirtasis konstitucionaliz-
mo raidos etapas siejamas su totalitarinës socializmo sistemos þlugimu ir 
iðsivadavusiø tautø siekiu átvirtinti konstitucinæ demokratijà. Naujosiose 
konstitucijose siekiama garantuoti teisingà visuomenës organizavimà, þmo-
gaus teisiø apsaugà. Konstitucijø tekstuose átvirtinamos bendraþmogiðko-
sios ir demokratinës vertybës.  

Demokratinë sistema gali funkcionuoti tik politinei bendruomenei su-
sitarus, kaip bus sprendþiami svarbiausi bendro gyvenimo klausimai. Toká 
susitarimà iðreiðkia konstitucija. Neatsitiktinai socialiniu aspektu tyrinëja-
ma konstitucija daþniausiai siejama su demokratija. Demokratinë konstitu-
cija padeda laiduoti pagarbà asmens teisëms, socialinæ santaikà, ekonomi-
næ plëtrà.  

Daþniausiai kitø ðaliø konstituciná reguliavimà vertiname pagal mums 
áprastus ir daugiau arba maþiau neblogai þinomus lietuviðkus konstitucinius 
standartus. Kitø konstitucinius laimëjimus ir nesëkmes bandome matuoti 
lietuviðku matu. Galimas ir kitoks poþiûris. Lietuviðkà teisinæ tikrovæ reikë-
tø vertinti atsiþvelgiant á globalios arba regioninës konstitucionalizmo rai-
dos kontekstà. Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucija pagal jos prië-
mimo epochà ir bûdingus bruoþus priskirtina „ketvirtosios“ konstituciona-
lizmo bangos konstitucijoms. Tai viena ið XX amþiaus pabaigoje Vidurio 
Rytø Europos ðaliø, iðsivadavusiø ið totalitarinës sistemos gniauþtø, priimtø 
konstitucijø. Toks Lietuvos Respublikos Konstitucijos priskyrimas tam tik-
rai konstitucijø grupei padeda suprasti lietuviðkos konstitucinës tikrovës 
vietà globaliame konstitucionalizmo raidos kontekste, o grupavimas yra ly-
ginimo, lyginamosios analizës, analizës apibendrinimo rezultatas.  
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Lyginti galima tik ávertinus visus savos ir svetimos konstitucinës patir-
ties aspektus. Pirmiausia bûtina paþinti lyginimo objektà – ávairiø ðaliø 
konstitucinæ tikrovæ, ne tik teisinius tekstus, bet ir jø atsiradimo, funkcio-
navimo kontekstus, konstitucinio reguliavimo ágyvendinimo praktikà. 

 
 

II 
 

G. Sartori „Lyginamojoje konstitucinëje inþinerijoje“ teigia: „Ið maþ-
daug 170 ðiø dienø pasaulyje2 konstitucijomis vadinamø dokumentø dau-
giau nei pusë paraðyta po 1974 m.“3. Dël tikslaus galiojanèiø konstitucijø 
skaièiaus galima ginèytis, o su pastaba apie XX amþiaus paskutinio ketvir-
èio konstitucinës kûrybos aktyvumà reikëtø sutikti. Toks naujø konstitucijø 
priëmimas susijæs su vis didesniu konstitucinës demokratijos, ðiuolaikinës 
civilizacijos, laikomos teisingausia bendrø reikalø tvarkymo forma, reikð-
mës pripaþinimu. Konstitucionalizmas, konstitucija, konstitucinës vertybës 
– ðiø dienø valstybinio gyvenimo bûtinas elementas. 

Kartais diskutuojama: kokia yra ðiø dienø konstitucija? Kuo ji skiriasi 
nuo „vyresniøjø“ konstitucijø? Francis Delpérée teigia: „Old constitu-
tions“, kaip jas vadina Eivindas Smith‘as, tai XVIII a. ar XIX a. pradþios 
formuluotëse sustingusios konstitucijos. Jos nëra „new constitutions“, ku-
rios raðytos XX a. pabaigoje – ðios konstitucijos jautresnës vertybëms, taip 
pat mûsø laiko madoms“4. 

Konstitucinëse teorijose kuriami idealûs ðiuolaikiðkos konstitucijos 
modeliai. Tai siekiamybë, noras ðá teisiná reiðkiná apibrëþti grieþtomis ri-
bomis. Mûsø poþiûris paprastesnis. Tiesiog teigiame, kad ðiuolaikinæ kons-
titucijà iðreiðkia daugelis dabar galiojanèiø konstitucijø. Tai lyg daugybë 
ðiuolaikinio konstitucinio reguliavimo veidø. Ðios konstitucijos – konkre-
èios visuomenës istorinës raidos rezultatas. Jos labai skirtingos: skiriasi sa-
vo turiniu, forma, priëmimo ir keitimo tvarka. Kita vertus, jos visos laikyti-
nos konstitucijomis. Konstitucinio reglamentavimo teisinëje ávairovëje ra-
sime joms visoms bûdingø bruoþø, leidþianèiø jas visas laikyti ðiuolaikinio 
pasaulio ðaliø konstitucijomis. 

                                                           
2 T. y. 1994 m., kai pasirodė pirmasis G. Sartori knygos Comparative Constitutional Enginee-

ring leidimas. 
3 Sartori G. Lyginamoji konstitucinė inžinerija: struktūrų, paskatų ir rezultatų tyrimas. Vertė E. 

Kūris. – Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2001. P.191. 
4 Delpérée F. L‘interprétation de la constitution ou la leçon de musique // L‘interprétation cons-

titutionnelle (sous la direction de Ferdinand Melin-Soucramanien). – Paris: Dalloz, 2005. P. 243. 
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Pirmiausia reikia pasakyti tai, kad konstitucija ir vakar, ir ðiandien lie-
ka tautos aktu, nustatanèiu paèios tautos ásteigtos valdþios galiø ribas. 
Konstitucionalizmo esmë – valdþios ribojimas konstitucija, siekiant apsau-
goti asmens teises ir laisves. Valdþiø padalijimas, pagarba asmens teisëms 
ir laisvëms buvo ir lieka nenuginèyti konstitucionalizmo postulatai. Aki-
vaizdus konstituciniø tekstø ir turinio, ir formos panaðumas. Raðydama   
apie naujausias pasaulio konstitucijas Ch. Saunders teigia: „Dvideðimto 
amþiaus pabaigoje daugelis konstituciniø sistemø yra arba buvo iðvestos 
viena ið kitos, iðskyrus, atrodo, tik Jungtinës Karalystës, Jungtiniø Ameri-
kos Valstijø ir Prancûzijos konstituciniø sistemø prototipus“5. Taigi atrody-
tø, originaliø sprendimø rastume nedaug. 

Matyt, pagal konstituciniø problemø sprendimo originalumà galëtume 
skirti konstitucinius aktus, kuriems bûdingi: a) originalûs sprendimai;       
b) kuriuose kûrybiðkai panaudojama kitø konstituciniø sistemø patirtis;    
c) konstituciniai sekimai. Aiðku, tai labai sàlyginë tipologija, nes neretai 
viename konstituciniame akte galima rasti visus minëtus elementus. Kûry-
binë inspiracija, modifikuotas transplantas ar net vykæs kitos patirties tie-
sioginis naudojimas neturëtø bûti vertinami neigiamai, prieðingai, tai þmo-
nijos patirties naudojimas, tik ðia patirtimi reikia naudotis kûrybiðkai. Kri-
tikuotinas tik aklas mëgdþiojimas, nekûrybiðkas sekimas. Kita vertus, turi-
me matyti ne tik konstitucinius „skolinius“, „transplantus“, bet ir nepriim-
tinos konstitucinës patirties „atmetimà“6. Tai irgi kitø patirties ávertinimas, 
tik neigiamas, tiksliau tariant, pripaþinimas, kad toks konstitucinis proble-
mos sprendimas ðiai ðaliai netinka. 

Diskutuojama, kas lemia konstitucinio reguliavimo originalumà: konk-
reèios visuomenës gyvenimo ypatumai? Konstitucijos teksto autoriø kokios 
nors specifinës paþiûros? Tuo metu ðalyje vyravusios teisinës doktrinos? 
Pagaliau, ar konstitucinio reguliavimo originalumas gali bûti laikomas tiks-
lu savaime? Kiekvieno konstitucinio reguliavimo tikslas – uþtikrinti konk-
reèiai visuomenei geriausià valdþios organizavimo ir asmens teisiø apsau-
gos modelá, kuris labiausiai tiktø konkreèiai visuomenei, átvirtintø konstitu-
cinæ demokratijà. Dël to originalumo ir sekimo kokiu nors konstituciniais 
pavyzdþiais aspektas ádomus tik akademiniu poþiûriu. Juo labiau kad ir ori-
ginaliausios konstitucijos negali neturëti daugelio savo meto konstitucijoms 
bendrø bruoþø. 

                                                           
5 Saunders Ch. Constitutional Culture in Transition // Constitutional Cultures (Ed. by M. 

Wyrzykowski). – Warszawa: ISP, 2001. P. 37. 
6 Scheppele K. L. Aspirational and aversive Constitutionalism: The case for studying cross-

constitutional influence through negative models // International Journal of Constitutional Law. 
2003. No. 2. Vol. 1. P. 296–324. 
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Dar vienas aspektas: jeigu á konstitucionalizmà þvelgsime kaip á tam 
tikrà þmoniø visuomenës raidai bûdingà reiðkiná, turëtume bandyti naujo 
konstitucijø raidos etapo konstituciniø aktø bendruose bruoþuose iðryðkinti 
ir naujus elementus. Konstitucinio reguliavimo daugiau kaip dviejø amþiø 
istorija, ávairûs konstitucijø raidos etapai, naujø konstitucinio reguliavimo 
modeliø ásitvirtinimas verstø galvoti ir apie naujausio laikotarpio konstitu-
cijos bruoþø iðskyrimà.  
 

III 
 

Kiekvieno tyrimo pradþioje kyla sàvokø klausimas. Mûsø atveju – 
konstitucijos sàvokos. Visiems gerai þinomas konstitucijos apibrëþimas: 
konstitucija daþniausiai suvokiama kaip pagrindinis valstybës ástatymas, tu-
rintis aukðèiausià teisinæ galià, priimamas ir keièiamas ypatinga tvarka. Dar 
pridedama, kad ðis pagrindinis ástatymas nustato valstybës valdþios organi-
zavimo ir funkcionavimo pagrindus, apibrëþia asmens ir valstybës santy-
kius. Tokia konstitucijos juridine prasme samprata.  

Teisinëje literatûroje minima ir materialinë konstitucija – realûs vals-
tybës organizacijos ir asmens statuso pagrindai. Kai kuriems autoriams ma-
terialinë konstitucija – sistema teisës normø, nustatanèiø valstybës valdþios 
organizavimà, asmens santykius su valstybe. Ðiuo poþiûriu nesvarbu, ar ðios 
normos iðdëstytos viename akte, ar keliolikoje, ar neraðytinës teisës ðalti-
niuose.  

Á konstitucijà þvelgsime kaip á teisiná reiðkiná. Teisës tyrinëtojas, norë-
damas paaiðkinti, kas yra konstitucija, siekia atskleisti jos esmæ, svarbiau-
sius teisinius metmenis, reikðmæ teisinëje sistemoje. Suprantama, kad to-
kiam tyrinëtojui konstitucija pirmiausia yra teisë, tiksliau tariant, aukðèiau-
sioji teisë. Analizuojamos konstitucijos, kaip teisës, iðskirtinës savybës: 
aukðèiausioji galia, jos átaka visai teisinio reguliavimo sistemai, teisinis sta-
bilumas. Konstitucija integruoja visà teisæ. Konstitucijos, kaip teisës akto, 
ypatumai lemia jos priëmimo ir keitimo tvarkos specifikà. 

Konstitucijà galima nagrinëti ávairiais aspektais: kaip teisës aktà, kaip 
teisinæ tikrovæ, kaip politinio proceso taisykles, kaip valdþios ágaliojimø ri-
bas, kaip idealø siekiamybës paveikslà. Ðie ir kiti aspektai padeda paþinti ðá 
teisinës tikrovës reiðkiná.  

Daþniausiai konstitucija analizuojama kaip statiðkas aktas, t. y. kaip 
galiojanèiø normø ir principø sistema. Konstitucijà galima nagrinëti ir kaip 
dinamiðkà teisinæ kategorijà, kaip nuolat plëtojamø aukðèiausiàjà teisæ. 
Ðiuo atveju ypaè reikðminga konstitucinë jurisprudencija, kurioje oficialiai 
aiðkinami konstitucijos principai ir konstitucinës normos.  
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IV 

 
Taigi pagal kokius poþymius apibûdinama ðiuolaikinë konstitucija? 

Pasak Silvio Gambino, ðiuolaikinis konstitucinis modelis reiðkia demokrati-
jos principo sujungimà su „formomis, susijusiomis su pagrindiniø teisiø 
„nepaþeidþiamumo“ legitimavimu ir kodifikavimu“7. 

Georges‘as Vedelis apibûdindamas konstitucijà teigia, kad „ji apibrë-
þiama kaip ágyjama, vykdoma ir prarandama valdþia, ji nustato vieðøjø val-
dþiø struktûrà ir veiklà, ji apibrëþia ir garantuoja teises ir laisves“8. 

Dominique‘o Chagnollaud nuomone, „Konstitucija ðiandien iðkyla 
kaip aukðèiausiosios taisyklës, tautos sukurtos ir nustatanèios valdanèiøjø 
statusà bei formuluojanèios teises ir laisves“9: 

„Black‘s Law Dictionary“, pateikianèiame amerikieèiø ir anglø teisei 
bûdingus apibrëþimus ir terminus, konstitucija suprantama kaip organinis, 
pagrindinis ðalies (arba valstijos) ástatymas, kuris gali bûti ir raðytinis, ir ne-
raðytinis. Jis nustato ðalies valdymo pobûdá ir átvirtina principus, kuriuos 
turi atitikti vidaus gyvenimas. Ðis ástatymas nustato valdþios organizavimà, 
apibrëþia jos struktûrø funkcijas, reglamentuoja suvereniø galiø vykdymo 
apimtá ir pobûdá10. Tai valdþios chartija, kurios ðaltinis yra pilieèiai. Tai ofi-
cialus raðytinis dokumentas, dël kurio sutarë visi susivienijimo (pvz., Jung-
tiniø Amerikos Valstijø) arba tam tikros valstijos gyventojai. 

Remiantis Ernstu – Volfgangu Böckenförde, juridinë konstitucija 
ðiandien daþniausiai suprantama kaip valstybës pagrindinë teisinë tvarka, 
taigi plaèiausia prasme ji yra bendruomenës pagrindinë teisinë tvarka, kuri 
turi ypatingà rangà, palyginti su ástatymais ir kitais teisës ðaltiniais, ir kuri 
daro átakà visoms teisinës tvarkos sritims11. 

Lietuvoje ne vienas autorius konstitucijà apibrëþia kaip tautos priimtà 
arba aprobuotà aukðèiausiàjà teisæ, átvirtintà didþiausios teisinës galios tei-
sës akte, nustatanèiame valdþios organizavimà ir asmens teisinës padëties 
                                                           

7 Gambino S. Réflexion sur les récentes transitions constitutionnelles des Etats ex - socialistes: 
à propos des rapports entre le pouvoir constituant et pouvoir constitué // Constitution Lex superior. 
Mélanges Pavle Nicolić, (rédacteur S. Djordjević). – Belgrade, 2004. P. 136. 

8 Vedel G. Les options juridiques fondamentales // Le procesus constitutionnel, instrument po-
ur la transition démocratique. – Strasbourg: Les éditions du Conseil de l‘Europe, 1994. P. 37. 

9 Chagnollaud D. Droit constitutionnel contemporain, tome 1, 2e édition. – Paris: Armand Co-
lin, 2001. P. 23. 

10 Black’s Law Dictionary. Definitions of the Terms and Phrases of American and English Ju-
risprudence, Ancient and Modern (by Henry Campbell Black, M. A.), Abridged Sixth Edition. – 
St.Paul, Minn.: West Publishing Co, 1991. P. 214–215. 

11 Böckenförde E.-W. Le droit, l‘État et la constitution démocratique (Essais de théorie 
juridique, politique et constitutionnelle. Réunis, traduits et présentés par Olivier Jouanjan). – Paris: 
L. G. D. J., Bruxelles: Bruylant, 2000. P. 205. 
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pagrindus. Konstitucija ne tik nustato teisës kûrimo procedûras, bet ir 
kreipia teisinio reguliavimo turiná. Konstituciniais imperatyvais bûtina va-
dovautis visose valstybiðkai organizuotos visuomenës gyvenimo srityse. Ðis 
aktas priimamas ir keièiamas ypatinga tvarka, jo virðenybæ teisës sistemoje 
uþtikrina konstitucinë kontrolë.  

Aiðku, ðiuos poþymius atitinka vakarietiðka demokratinë konstitucija. 
Galimos ir kitokios konstitucijos koncepcijos. Bet tokiu atveju konstitucijos 
sàvokos vartojimas galëtø tapti daugiau sàlyginis. Konstitucija bûtø ne tik 
tautos patvirtintas aktas, skirtas valdþiai riboti, bet ir jëga primestas aktas, 
nustatantis valdþios sistemà. 

 

V 
 

Apie konstitucijà raðoma kaip apie valstybiðkai organizuotos visuome-
nës esminá elementà, vykdantá reikðmingas socialines funkcijas. J.-C. 
Acquaviva teigia, kad konstitucijai tenka dvejopa funkcija: 

„- ji turi nustatyti politinës valdþios ribas; 
- kita vertus, ji turi apibrëþti socialinæ tvarkà, kuriai palaikyti ir yra nu-

statyta ði politinë valdþia“12. 
M. Herero de Minonas, sekdamas Rudolfu Smendu, konstitucijai pri-

skiria ðias esmines socialines funkcijas: politinio gyvenimo racionalizavimà 
ir politiná integravimà13. 

Politinio gyvenimo racionalizavimas reiðkia siekimà socialiná gyvenimà 
organizuoti pagal tam tikrus principus. Taip organizuotos visuomenës pri-
imami sprendimai bus numatomi. Tai garantuos ir socialiná aktyvumà. Poli-
tikoje konstitucija simbolizuoja demokratiðkos, dinamiðkos, brandþios vi-
suomenës átvirtinimo sieká. 

Konstitucijai tenka ir visuomenës politinës integracijos priemonës 
vaidmuo. Konstitucija – visuomenæ telkiantis institutas. Valstybinis gyve-
nimas pagal konstitucijoje átvirtintas taisykles – procesas, kuriame dalyvau-
ja ávairûs asmenys, socialiniai sluoksniai, bendrijos ir organizacijos. Konsti-
tucija yra to proceso, kurá Rudolfas Smendas ávardija kaip „kasdiená plebis-
cità“, integracijos mechanizmas. 

                                                           
12 Acquaviva J.-C. Droit constitutionnel et institutions politiques, 7e édition. – Paris: Gualino 

éditeur, 2004. P. 53. 
13 Herrero de Minon M. Transition démocratique et choix constitutionnels // Le procesus cons-

titutionnel, instrument pour la transition démocratique. – Strasbourg: Les éditions du Conseil de 
l‘Europe, 1994. P. 20. 
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VI 
 

Demokratinëse konstitucijose skelbiama, kad valdþios ðaltinis – tauta. 
Antai Azerbaidþano 1995 m. Konstitucijos 1 straipsnyje átvirtinta: „Azer-
baidþano Respublikoje vienintelis valstybinës valdþios ðaltinis yra Azerbai-
dþano tauta“. Bulgarijos 1991 m. Konstitucijos 1 straipsnio 2 dalyje nusta-
tyta, kad visa valstybinë valdþia priklauso tautai. Ispanijos 1978 m. Konsti-
tucijos 1 straipsnio 2 dalyje pabrëþiama, kad nacionalinis suverenitetas pri-
klauso ispanø tautai, valstybinës valdþios ðaltiniui. Lenkijos 1997 m. Kons-
titucijos 4 straipsnis nustato, kad Lenkijos Respublikoje aukðèiausioji val-
dþia priklauso tautai, kad tauta ágyvendina valdþià tiesiogiai arba per savo 
atstovus. Suomijos 1999 m. Konstitucijos 2 paragrafo 1 dalyje nustatyta, 
kad visa valstybinë valdþia Suomijoje priklauso tautai. 

Tauta iðrenka valdþià, kuri privalo laikytis konstitucijoje nustatytø tai-
sykliø. „Valstybës institucijos gali veikti tik Konstitucijos pagrindu ir ne-
perþengdamos joje nustatytø ribø“ (Slovakijos 1992 m. Konstitucijos 2 str.). 
Valstybës valdþia ágyvendinama tik vadovaujantis konstitucija ir su ja sude-
rintais ástatymais (Estijos 1992 m. Konstitucijos 3 str.). Valstybës valdþià 
suprantame kaip politinæ valdþià, todël turime konstatuoti, kad pagal tokià 
sampratà konstitucija yra ir „<...> modernios politikos instrumentas 
<...>“14. Visos politinës jëgos – politinës partijos ir organizacijos – konku-
ruoja, siekia politinës valdþios. Politinë valdþia ágyvendinama tik pagal 
konstitucijà.  

Paþymëtina, kad vienais atvejais konstitucijoje átvirtinamos realiai po-
litinio gyvenimo praktikoje susiformavusios taisyklës, o kitais atvejais kons-
titucija pirmiau nustato politinio proceso taisykles, kurios vëliau ágyvendi-
namos politinio proceso dalyviø veikloje. Tarkime, jei konstitucijoje átvir-
tinta konkreti parlamento nariø rinkimø sistema, tai ástatymø leidëjas ne-
galës nustatyti kitokios. Taigi vienais atvejais konstitucijos teksto kûrëjai 
seka susiformavusia praktika, kitais jà teisiðkai formuoja. 

 

VII 
 

Konstitucijoje, kaip svarbiausiame teisës akte, átvirtinta atitinkama 
valstybës valdþios organizacijos, asmens ir valstybës santykiø doktrina. Tai-
gi á konstitucijà galima þvelgti ir kaip á politinës filosofijos iðraiðkà. Ðiø die-
nø demokratinë visuomenë konstitucijose skelbia þmogaus teisiø ir laisviø 

                                                           
14 Herrero de Minon M. Op. cit. P. 21. 
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prioritetà, atvirà pilietinæ visuomenæ, teisinæ valstybæ. Demokratinëms 
konstitucinëms vertybëms priskiriamas ir tautos suverenitetas, ir atstovau-
jamoji demokratija, valdþiø padalijimas, parlamentarizmas, politinis ir ide-
ologinis pliuralizmas, pagarba privaèiai nuosavybei ir t. t. 

Konstitucija iðreiðkia tam tikrà asmens ir valstybës santykiø koncepci-
jà, tam tikrà valstybiðkai organizuotos visuomenës pageidaujamà modelá. 
Demokratinio konstitucionalizmo ðalininkams prasminga tik asmens teises 
ir laisves uþtikrinanti valdþia. Tai esmiø esmë. Ði valstybinio gyvenimo pra-
smæ grindþianti filosofija konstitucijoje ágauna teisinæ formà. 
 

VIII 
 

Á konstitucijà ilgai buvo þvelgiama kaip á politinæ teisæ. Tokia konstitu-
cija yra tik bendriausia tautos nusistatymo gyventi vienaip arba kitaip ið-
raiðka, tam tikras politinio gyvenimo orientyras, tam tikra bendro gyvenimo 
filosofija, bet ne konkreèios, aiðkiai apibrëþtos teisës normos. Konstitucijos 
tapimas tikra teise, tiksliau tariant, aukðèiausiaja teise, susijæs su konstitu-
cinës kontrolës instituto ásitvirtinimu. Bûtent konstituciniø ginèø nagrinë-
jimas atskleidë ir iðryðkino pagrindiná konstitucijos aspektà, parodë, kad 
konstitucija pirmiausia yra teisës normø aktas. Tai aukðèiausiosios galios 
teisës taisyklës, reguliuojanèios svarbiausius visuomenës gyvenimo klausi-
mus. Ðios taisyklës visiems privalomos, jas galima taikyti tiesiogiai. 

Moderniø konstitucijø tekstuose siekiama pabrëþti norminá konstituci-
jos pobûdá. Antai Lenkijos 1997 m. Konstitucijos 8 straipsnyje nustatyta, 
kad Konstitucija yra Lenkijos Respublikos aukðèiausioji teisë, kad Konsti-
tucijos nuostatos taikomos tiesiogiai, jei Konstitucija nenustato kitaip. Al-
banijos 1998 m. Konstitucijos 4 straipsnyje átvirtinta, kad Konstitucija – 
aukðèiausiasis ástatymas Albanijos Respublikoje, kad Konstitucijos nuosta-
tos taikomos tiesiogiai, iðskyrus tuos atvejus, kai Konstitucijoje nustatyta 
kitaip.  

Dar viena svarbi aplinkybë: „Jeigu taikant ástatymo normas byloje, ku-
rià nagrinëja teismas, paaiðkës, kad jos prieðtarauja Pagrindiniam Ástaty-
mui, teismas privalo taikyti Pagrindinio ástatymo normas“ (Suomijos 1999 
m. Konstitucijos 106 paragrafas). 

Konstitucijos virðenybæ teisës sistemoje uþtikrina konstitucinë justicija. 
Konstituciniams teismams ir kitokioms konstitucinës kontrolës instituci-
joms patikëta tikrinti, ar ástatymø ir kitø teisës aktø normos neprieðtarauja 
konstituciniam reguliavimui. Antai Lenkijos 1997 m. Konstitucijos 188 
straipsnyje átvirtinta, kad Konstitucinis Tribunolas priima sprendimus dël 
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ástatymø ir tarptautiniø sutarèiø atitikties Konstitucijai, dël ástatymø atitik-
ties ratifikuotoms tarptautinëms sutartims, kurioms ratifikuoti reikia ið-
ankstinio ástatyme pareikðto sutikimo, centriniø valstybës institucijø lei-
dþiamø aktø atitikties Konstitucijai, ratifikuotoms tarptautinëms sutartims 
ir ástatymams. Estijos Konstitucijos 152 straipsnyje nustatyta, kad spræsda-
mas bylà teismas netaiko Konstitucijai prieðtaraujanèiø ástatymø, kad 
Aukðèiausiasis Teismas ástatymus, prieðtaraujanèius Konstitucijai, skelbia 
negaliojanèiais. 
 

IX 
 

Teisinëje literatûroje teigiama, kad naujø konstituciniø aktø rengëjai 
linkæ iðsamiai reglamentuoti daugelá klausimø. G. Sartori tiesiog sprogsta ið 
pykèio raðydamas apie „konstitucinæ grafomanijà“, apie konstituciniø tek-
stø ilgëjimà po Antrojo pasaulinio karo, apie Brazilijos 1988 m. Konstituci-
jà, kuri yra „didelë kaip didmiesèio telefonø knyga“15.  

Ði tendencija bûdinga ne tik ið autoritarinës arba totalitarinës sistemos 
iðsivadavusiai visuomenei. Iðsamus tekstas yra tarsi garantija, kad instituci-
jos funkcionuos, kaip nustatyta, kad nebus perþengiamos tiksliai apibrëþtø 
ágaliojimø ribos, kad valdþia bus ágyvendinama tik siekiant ágyvendinti 
konstitucinius imperatyvus. Kita vertus, tokie pranaðumai gali virsti trûku-
mais. Mûsø minëtas Georges‘as Vedelis pasisako prieð pernelyg plaèius ir 
iðsamius pagrindinio akto tekstus. Jis pabrëþia, kad tokios konstitucijos ne-
galës suprasti daugelis pilieèiø, nes toks tekstas daþniausiai bûna pernelyg 
sudëtingas; iðsamià konstitucijà gali reikëti daþnai taisyti, taigi nuolat rei-
kës galvoti apie sudëtingas pataisø procedûras. Siûloma galvoti apie tinka-
miausià konstitucinio reguliavimo apimtá suvokiant, kad konstitucija negali 
pakeisti visø ástatymø.  

Remiantis G. Vedeliu, konstitucija turi apimti:  
1) pagrindines teises ir laisves, nors ir jas reikëtø ne itin iðsamiai api-

brëþti, tik visada bûtina nustatyti jø garantijas; 
2) vieðøjø valdþiø organizacijos, kompetencijos ir funkcionavimo prin-

cipus, valdþios veiklos pagrindines procedûras (pvz., vykdomosios 
valdþios atsakomybë, ástatymø leidybos procedûros ir t. t.),  

3) valstybës pobûdá (federacinë ar unitarinë valstybë)16. 
Ávairiø ðaliø konstitucijø turinio analizë leidþia daryti iðvadà apie kons-

titucinio reguliavimo srièiai priskirtø klausimø ávairovæ. Tai suprantama, 

                                                           
15 Sartori G. Op. cit. P. 192. 
16 Vedel G. Op.cit. P. 37–38. 
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nes viskà lemia tikrojo konstitucijos kûrëjo – suverenios tautos – laisva va-
lia. Tik jai vienai priklauso teisë spræsti, kà ir kaip átvirtinti konstitucijoje. 
Konstitucijos iðreiðkia tautos dvasià, tam tikrà bendro gyvenimo principø 
sampratà. Konstitucijos tekste átvirtinamas politiniø jëgø konstitucijos kû-
rimo procese pasiektas susitarimas dël bendrø reikalø tvarkymo. Tautos 
valia ðis susitarimas virsta pagrindiniu ástatymu. 

Ir vis dëlto, kuo panaðus skirtingø konstitucijø turinys? Atsakymas bû-
tø toks: „Visø jø tas pats objektas: jos nustato valdþios organizacijà ir funk-
cionavimà, taip pat valdanèiøjø ir valdomøjø santykius17“. Kitaip tariant, 
visos konstitucijos reguliuoja ðiuos santykius18. Tai universalus konstituci-
nio reguliavimo objektas, taèiau konstitucijos kartais reguliuoja ne tik ðiuos 
santykius. Ávairiø ðaliø konstitucijø tekstuose dar galime rasti ávairiausiø 
nuostatø, kurios tik konstitucijos kûrëjo valia ágijo konstituciná rangà. Gal 
todël autoriai, analizuojantys konstitucinio reguliavimo apimtá, raðo apie 
tradicinës, optimalios arba perteklinës apimties konstituciná reguliavimà. 
Aiðku, tik þinodami, kokios konkreèios konstitucijos priëmimo aplinkybës 
lëmë nuostatø apie miðko mokesèius, archyvø paskirstymà ar konkretaus 
pareigûno algos dydá áraðymà á konstituciná tekstà, nesistebësime konstitu-
cijos kûrëjø pasirinkimais. Konstitucija – visada kompromisas. To komp-
romiso kartais ieðkoma ir áraðant konstituciniam reguliavimui visai nebû-
dingus dalykus á svarbiausio teisës akto tekstà.  
 

X 
 

Pirmoji konstitucijos reguliuojamø santykiø grupë – asmens statusas, 
þmogaus ir pilieèio teisës ir laisvës. Prisiminkime, kad asmens teisinio sta-
tuso átvirtinimas, jo apsauga nuo valstybës valdþios savivalës laikoma viena 
ið konstitucijos atsiradimo prieþasèiø. Aukðèiausios teisinës galios normos 
laiduoja, kad jau átvirtintas teisinis asmens statusas nebus varþomas, kad 
valstybës institucijos ir pareigûnai já gerbs. Dar daugiau – konstitucija gina 
þmogaus teisæ á gyvybæ, þmogaus laisvæ, asmens nelieèiamybæ, orumà, pri-
vatø gyvenimà, nuosavybës teisæ ir kitas pagrindines teises ir laisves. Ásta-

                                                           
17 Ardant P. Institutions politiques et droit constitutionnel, 4e édition. – Paris: Librairie générale 

de droit et de jurisprudence, 1982. P. 65. 
18 G. Sartori teigia, kad „<...> Konstitucija be teisių deklaracijos vis tiek yra Konstitucija, tuo 

tarpu Konstitucija, kurios šerdis ir pagrindas yra ne valdymo schema, – tai ne Konstitucija“ (žr: 
Sartori G. Lyginamoji konstitucinė inžinerija: struktūrų, paskatų ir rezultatų tyrimas. Vertė E. Kū-
ris. – Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2001. P. 191.). Tai minimalistinis konstitucinio reguliavi-
mo objektas. Pagal dabar vyraujančią konstitucinio reguliavimo sampratą aiškiai neapibrėžus as-
mens ir valstybės santykių konstitucinio reguliavimo nepakaktų. 
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tymui, teismui, kitoms valstybëms institucijoms ir pareigûnams visi asmenys 
lygûs. Asmuo, kurio konstitucinës teisës arba laisvës paþeidþiamos, turi tei-
sæ kreiptis á teismà.  

Pirmosios konstitucijos – ið esmës valdþios organizavimà apibrëþiantys 
aktai. Vëliau konstitucijø sudëtine dalimi tampa ir asmens teisiø bei laisviø 
katalogai. „Konstitucijos sàvoka iðplësta integruojant á pozityviàjà konstitu-
cinæ teisæ teisiø deklaracijà<...>, iðvardijant pagrindines teises ir jø garan-
tijas“19. Ðiuolaikinëse konstitucijose asmens konstituciniam statusui skiria-
ma reikðminga vieta. 

Minëjome Brazilijos 1988 m. Konstitucijà. Þmogaus teisiø katalogas 
sudaro nemaþo ðio konstitucinio akto dalá. Ðios teisës fiksuojamos antrame 
Brazilijos Konstitucijos skirsnyje, pavadintame „Pagrindinës teisës ir ga-
rantijos“. Skirsná sudaro keli skyriai, kuriø pavadinimai rodo juose átvirtin-
to reguliavimo turiná: „Apie individualias ir kolektyvines teises ir laisves“, 
„Apie socialines teises“, ‚Apie pilietybæ“, „Apie politines teises“, „Apie po-
litines partijas“. Asmeninës ir kolektyvinës teisës iðvardijamos 5 straipsny-
je, kurá sudaro 77 punktai ir 2 paragrafai. Þmogaus teisiø katalogo sampra-
tai svarbi ðio straipsnio 2 paragrafo nuostata, kad teisës ir garantijos, iðdës-
tytos ðioje Konstitucijoje, nepaneigia kitø teisiø ir garantijø, kylanèiø ið 
Konstitucijoje átvirtintos santvarkos ir principø, taip pat ið tarptautiniø su-
tarèiø, kurias sudarë Brazilijos Federacinë Respublika. Taip pripaþástamas 
prigimtinis þmogaus teisiø pobûdis ir galimybë per jurisprudencijà plësti 
ginamø asmens teisiø sàraðà. 

Taip á þmogaus teises þvelgë Brazilijos Konstitucijos teksto kûrëjai. 
Tai tik vienas ðiø laikø konstitucinio þmogaus teisiø átvirtinimo pavyzdys. 
Kitas pavyzdys – Rumunijos 1991 m. Konstitucija. Jos antroji dalis pavadin-
ta „Pagrindinës teisës, laisvës ir pareigos“. Joje yra keturi skyriai: 1 skyrius 
„Bendrosios nuostatos“, 2 skyrius „Pagrindinës teisës ir laisvës“, 3 skyrius 
„Pagrindinës pareigos“, 4 skyrius „Tautos advokatas“. Ðioje Konstitucijos 
dalyje átvirtinti asmens teisiø pripaþinimo ir apsaugos principai – teisiø vi-
suotinumas, lygiateisiðkumas, teisminë gynyba. Rumunijos pilieèiai uþsie-
nyje, uþsienieèiai ir apatridai, tarptautinës sutartys dël þmogaus teisiø, iðsi-
untimas ir iðdavimas taip pat yra konstituciðkai reguliuojami klausimai. 

Rumunijos Konstitucijoje tiesiogiai átvirtintas ðis teisiø katalogas: teisë 
á gyvybæ, teisë á fiziná ir psichiná integralumà, asmens laisvë, teisë á gynybà, 
judëjimo laisvë, teisë á intymaus, asmens ir ðeimos gyvenimo apsaugà, susi-
þinojimo paslaptis, sàþinës laisvë, iðraiðkos laisvë, teisë á informacijà, teisë á 
iðsilavinimà, teisë á sveikatos apsaugà, balsavimo teisë, teisë bûti iðrinktam, 

                                                           
19 Portelli H. Droit constitutionnel, 5e édition. – Paris: Dalloz, 2003. P. 24. 
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susirinkimø laisvë, teisë jungtis á susivienijimus, darbas ir socialinë darbo 
apsauga, priverstinio darbo draudimas, teisë streikuoti, privaèios nuosavy-
bës apsauga, paveldëjimo teisë, pragyvenimo lygio apsauga, ðeimos, vaikø 
ir jaunimo apsauga, invalidø apsauga, peticijø teisë, asmenø, kuriø teises 
paþeidë vieðoji valdþia, teisës ir t. t.  
 
 

XI 
 

Antroji konstituciniø santykiø grupë – valstybës valdþios organizavimo 
ir funkcionavimo santykiai. Ðie santykiai – neretai ir konstitucijos apibûdi-
nimo pagrindas. „Konstitucija – aktas, kuriuo pilieèiai apibrëþia politinës 
valdþios vykdymo sàlygas“20.  

Valstybës valdþios organizavimas grindþiamas tautos suverenitetu. Ji 
turi uþtikrinti atstovaujamàjá valdymo pobûdá ir valdþios padalijimo princi-
pà. Atstovaujamojo valdymo principas reiðkia, kad valdþia, bent jau ástaty-
mø leidþiamoji, renkama tautos, iðreiðkia ir formuoja jos valià.  

Valdþios padalijimo principas nustato, kad ástatymo leidþiamàjà, vyk-
domàjà ir teisminæ valdþià ágyvendina skirtingos valstybës institucijos, ku-
rios viena kità atsveria, kad bûtø iðvengta kurios nors jø savivalës. Konsti-
tucija ið pat pradþiø nustatë pagrindinius valstybës valdþios formavimo 
principus, kompetencijà ir tarpusavio sàveikà. 

Kai kuriø ðaliø konstitucijose valdþiø padalijimo principas skelbiamas 
tiesiogiai. Lenkijos 1997 m. Konstitucijos 10 straipsnyje átvirtinta, kad Len-
kijos Respublikos valstybinë santvarka grindþiama ástatymø leidþiamosios, 
vykdomosios ir teisminës valdþiø padalijimu ir pusiausvyra. Ástatymø lei-
dþiamàjà valdþià ágyvendina Seimas ir Senatas, vykdomàjà – Lenkijos Res-
publikos Prezidentas ir Ministrø Taryba, o teisminæ – teismai ir tribunolai. 
Estijos 1992 m. Konstitucijos 4 straipsnyje nustatyta, kad parlamento (Rii-
gikogu), Respublikos Prezidento, Vyriausybës ir teismø veikla grindþiama 
valdþiø padalijimo ir pusiausvyros principu. Panaðios ir Rusijos 1993 m. 
Konstitucijos 10 straipsnio nuostatos: „Valstybës valdþia Rusijos Federaci-
joje padalyta á ástatymø leidþiamàjà, vykdomàjà ir teisminæ. Ástatymø lei-
dþiamosios, vykdomosios ir teisminës valdþios institucijos yra savarankið-
kos“.  

Kartais valdþiø padalijimo principo esmë iðdëstoma konstitucijos pre-
ambulëje, pavyzdþiui, kaip Turkijos 1982 m. Konstitucijoje, skelbianèioje, 
kad valdþiø padalijimo principas nenustato kurios nors valstybës instituci-
                                                           

20 Rousseau D., Viala A. Droit constitutionnel. – Paris: Montchrestien, 2004. P. 38. 
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jos pavaldumo kitoms, kad tik kai kuriø valstybës ágaliojimø ir pareigø pa-
dalijimas, kartu pripaþástant konstitucijos ir ástatymø virðenybæ. 

Dar kitose konstitucinëse sistemose ðis principas, nors tiesiogiai nes-
kelbiamas konstitucijos tekste, iðvedamas ið konstitucijoje átvirtintos valsty-
bës valdþios organizavimo sistemos. 

Ávairiose konstitucijoje pabrëþiami tai vienokie, tai kitokie valstybës 
organizavimo aspektai. Kai kuriose konstitucijose iðsamiai apibrëþiama ða-
lies valdymo forma (Islandijos 1944 m. Konstitucijos 1 straipsnyje nustaty-
ta, kad Islandija yra parlamentinës valdymo formos respublika, o Kipro 
1960 m. Konstitucijos l straipsnyje – kad Kipro valstybë yra nepriklausoma 
ir suvereni Prezidentinio tipo respublika, Bulgarijos 1991 m. Konstitucijos 
1 straipsnyje – kad Bulgarija yra parlamentinë respublika, Kazachijos 1995 
m. Konstitucijos 1 straipsnyje – kad Kazachijos Respublika turi prezidenti-
næ valdymo formà). 

Ðiai santykiø grupei taip pat priskiriama valstybës sandara, konkreèiø 
valstybës valdþios institucijø ágaliojimai, kitø valstybës institucijø kompe-
tencija, svarbiausi valstybës ir savivaldos santykiø pagrindai ir t. t.  

Be to, konstitucijoje iðdëstomos normos, nustatanèios ekonominæ so-
cialinæ santvarkà, teisinio reguliavimo pagrindus, uþsienio politikos orien-
tyrus ir kt.  
 

XII 
 

Atitinkamø visuomenës materialinio ir dvasinio gyvenimo srièiø raida 
lemia ir konstitucijos turinio pokyèius. Vienos nuostatos tampa nebeaktua-
lios, jø nelieka naujø konstitucijø tekstuose, kitos ágauna didelæ reikðmæ ir 
átvirtinamos pagrindiniame ástatyme. Galima paminëti keletà turinio raidos 
tendencijø. 

Pagrindiniø teisiø ir laisviø srityje tai akivaizdþiai patvirtina konstituci-
joje átvirtinamos naujos teisës ir laisvës. Moderniose konstitucijose átvirtin-
ta teisë á aplinkos apsaugà, informacijos laisvë, mokslinës kûrybos laisvë, 
teisë á motinystës apsaugà ir kt. Pavyzdþiui, Bulgarijos Konstitucijos 54 
straipsnyje átvirtinta kiekvieno asmens teisë naudotis nacionalinëmis ir 
bendraþmogiðkomis kultûrinëmis vertybëmis, pripaþástama meninës, moks-
linës ir techninës kûrybos laisvë, kuri garantuojama ástatymu, taip pat nu-
matyta, kad iðradëjo, autoriaus ir panaðaus pobûdþio teisës saugomos ásta-
tymo. Bulgarijos Konstitucijos 55 straipsnyje átvirtinta pilieèiø teisë á sveikà 
ir palankià gamtinæ aplinkà pagal nustatytus standartus ir normatyvus. 
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Kitas kelias – teisës ir laisvës tikslinamos ir aiðkinamos iðsamiau. Tai 
lyg kodifikavimas konstitucijos lygmeniu. Be to, didelë tikimybë, kad jeigu 
vienos ðalies konstitucija fiksuoja tam tikras teises ir laisves, tai anksèiau 
arba vëliau jos pasirodys ir kitø ðaliø konstitucijose. Ðis procesas neatsklei-
dþia „senøjø“ konstitucijø, jos prisitaiko prie naujø teisës pokyèiø. Kartu 
paþymëtina, kad kai kurios teisës ir laisvës iðnyksta ið konstitucijø tekstø. 
XX amþiaus pabaigos konstitucijose nerasime nei teisës á sukilimà, nei pa-
siprieðinimo priespaudai, kitaip tariant, ðie klausimai ne vienai ðiuolaikinei 
visuomenei atrodo nebeaktualûs ir todël neverti konstitucinio átvirtinimo. 

Keièiasi ir aukðèiausiøjø valstybës valdþios institucijø santykiø konsti-
tucinis reguliavimas. Teisinëje literatûroje, analizuojanèioje ðiandienos 
konstitucinio reguliavimo tendencijas, pabrëþiama vykdomosios valdþios 
stiprinimo tendencija. Þinoma, tai daroma ne tiesmukai (neretai vykdomø-
jø institucijø galiø stiprinimas iðreiðkiamas subtiliomis formomis). Konsti-
tucijose siekiama plësti vyriausybës ágaliojimus arba bent itin iðsamiai ir 
tiksliai sureguliuoti vyriausybës ir parlamento santykius. Konstitucijoje ne-
retai átvirtinamos normos, stiprinanèios vyriausybës stabilumà (vadinamasis 
konstruktyvusis votumas, sudëtingesnë nepasitikëjimo pareiðkimo proce-
dûra ir t. t.), smulkiai fiksuojami vyriausybës atsakomybës klausimai. Kai 
kuriø ðaliø konstitucijose ðià tendencijà atspindi konstitucijos normos, nu-
statanèios ástatymø leidimà ir vyriausybës veiklà esant ypatingajai padëèiai, 
ir t. t.  

Po Antrojo pasaulinio karo priimtoje ne vienoje naujoje konstitucijoje 
rasime normø, nustatanèiø valstybës ekonominiø ir socialiniø institucijø 
(ekonominiø tarybø, ekonominiø ir socialiniø tarybø ir pan.) statusà, jø 
ekonominæ ir socialinæ veiklà. Valstybës vaidmens augimas socialinëje eko-
nominëje srityje – dar viena tendencija, bûdinga ðiems laikams, todël ir 
konstitucijoje átvirtinamos normos, atspindinèios reguliavimo vaidmens 
stiprëjimà siekiant uþkirsti kelià ekonominëms krizëms, socialiniams sukrë-
timams. Konstitucijose fiksuojami valstybës ásipareigojimai visuomenei 
ekonominëje ir socialinëje srityse. Tuo tikslu kuriamos specialios valstybës 
institucijos, ástaigos, taip pat ir skirtos reguliuoti galimus socialinius konf-
liktus.  

Raðoma, kad XX amþiaus pabaigoje prasidëjo informacijos epocha, 
kuri galbût sumaþins valstybës socialinæ reikðmæ. Tai turëtø atsispindëti ir 
konstitucijos normose. Tiesa, iðsivysèiusios ðalys kol kas apsieina be konsti-
tuciniø reformø, todël galima tik spëlioti apie konstitucijø raidos kryptá. 

Visuotinë tendencija: konstitucijoje átvirtinami konstitucinës teisminës 
teisës pagrindai. Daugelio demokratiniø ðaliø konstitucijose, ypaè po Ant-
rojo pasaulinio karo, átvirtinamas konstitucinës justicijos institutas. Dauge-
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lis Europos ðaliø pasirinko europiná konstitucinës justicijos modelá, kuris 
skiriasi nuo amerikietiðkojo konstitucinës justicijos modelio. Jam bûdinga 
tai, kad teisës aktø konstitucinæ kontrolæ vykdo bendrøjø teismø sistema. 
Europos ðalyse funkcionuoja speciali kontrolës institucija – tai konstituci-
nis teismas. Þinoma, daugelio ðaliø konstitucinës kontrolës sistemose rasi-
me daug savitø bruoþø. Konstitucijose átvirtintos ávairios konstitucinës jus-
ticijos institucijos sudarymo, kompetencijos (jurisdikcijos), teisenos taisyk-
lës. Antai remdamasis Lenkijos Konstitucija, Konstitucinis Tribunolas pri-
ima sprendimus bylose dël ástatymø ir tarptautiniø sutarèiø atitikties Kons-
titucijai, dël ástatymø atitikties ratifikuotoms tarptautinëms sutartims, ku-
rioms ratifikuoti reikia iðankstinio ástatyme pareikðto sutikimo, dël centri-
niø valstybës institucijø leidþiamø teisës aktø atitikties konstitucijai, ratifi-
kuotoms tarptautinëms sutartims ir ástatymams, dël politiniø partijø tikslø 
arba veiklos atitikties konstitucijai, dël konstituciniø skundø, nurodytø 
Konstitucijos 79 straipsnio 1 dalyje, be to, Lenkijos Konstitucinis Tribuno-
las sprendþia ir ginèus dël centriniø konstituciniø valstybës institucijø kom-
petencijos. Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas, remdamasis Rusijos 
Konstitucijos 125 straipsniu, sprendþia, ar atitinka Konstitucijà federaliniai 
ástatymai, norminiai Prezidento, Federacijos Tarybos, Valstybës Dûmos, 
federalinës vyriausybës aktai, Rusijos sudëtyje esanèiø respublikø Konsti-
tucijos ir statutai, taip pat Federacijos subjektø ástatymai ir kiti norminiai 
aktai, iðleisti Rusijos Federacijos valstybës valdþios kompetencijos klausi-
mais ir bendros Federacijos ir Federacijos subjektø valstybës valdþios insti-
tucijø kompetencijos klausimais, sutartys, sudarytos Federacijos ir Federa-
cijos subjektø valstybës valdþios institucijø, taip pat Federacijos subjektø 
valstybës valdþios institucijø sudarytos sutartys, neásigaliojusios Rusijos Fe-
deracijos sutartys. Be to, Konstitucinis Teismas sprendþia federaliniø vals-
tybës valdþios institucijø, Federacijos ir Federacijos subjektø valstybës val-
dþios institucijø, Federacijos subjektø aukðèiausiø valstybës valdþios insti-
tucijø ginèus dël kompetencijos. Ðis teismas nagrinëja skundus dël asmens 
konstituciniø teisiø ir laisviø paþeidimo, teismø paklausimus, federalinio 
ástatymo nustatyta tvarka tikrina konkreèioje byloje taikyto arba numato-
mo taikyti ástatymo konstitucingumà. Konstitucinis Teismas Konstitucijoje 
nustatytu subjektø praðymu aiðkina Konstitucijà, taip pat teikia iðvadà, ar 
Prezidentui keliant kaltinimà valstybës iðdavimu arba kito sunkaus nusikal-
timo padarymu laikytasi nustatytos tvarkos. 

Seniai matyti tendencija konstitucijoje átvirtinti valstybës funkcijas 
tarptautiniø santykiø srityje. Taip konstitucijose atsiranda nuostata apie 
valstybës uþsienio politikos principus, tarptautiniø konfliktø, karo ir taikos 
klausimø sprendimà, nacionalinës ir tarptautinës teisës normø santyká, 
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valstybës institucijø ágaliojimus sudarant, ratifikuojant ir denonsuojant 
tarptautines sutartis ir t. t. Po Antrojo pasaulinio karo priimtø konstitucijø 
normos deklaruoja taikià uþsienio politikos kryptá. Tai lëmë masinio naiki-
nimo ginklo naudojimo pavojus, tarptautinio bendradarbiavimo plëtra, 
tarptautinë integracija. Ðie reiðkiniai daro átakà ir konstituciniams proce-
sams. Be to, valstybës neretai dalyvauja ávairiose tarptautinëse organizaci-
jose, tampa regioninës integracijos proceso dalyvëmis. Taip Europos Sà-
jungos ðaliø konstitucijose atsiranda nuostatø, nacionalinëms institucijoms 
suteikianèiø galimybæ kai kuriuos ágaliojimus perleisti supranacionalinëms 
organizacijoms. 
 

XIII 
 

Konstitucinës taisyklës ákûnijamos tam tikra forma. Kalbëti apie kons-
titucijos formà reiðkia kalbëti apie konstitucinio reguliavimo átvirtinimo 
bûdà. Pasaulio patirtis patvirtina ávairovæ. Teisinëje literatûroje skiriamos: 
rašytinės ir nerašytinės konstitucijos (pastarosioms apibûdinti labiau tiktø 
konstitucinių teisinių junginių pavadinimas). 

Ðaliø, neturinèiø raðytinës konstitucijos, pavyzdþiais teisinëje literatû-
roje laikoma Didþioji Britanija, Naujoji Zelandija, iki 1986 m. pavyzdþiu 
laikytas ir Izraelis. Ir ðiose ðalyse daugelis valstybës valdþios organizavimo 
ir veiklos santykiø reguliuojami raðytine teise. 

Didþiojoje Britanijoje sàvoka „konstitucija“ apima visumà ástatymø 
(statutø), precedentø ir konstituciniø susitarimø, kurie nustato, kaip for-
muojamos valstybës institucijos ir kokius jos turi ágaliojimus, kokie yra vals-
tybës institucijø tarpusavio santykiø principai, taip pat kokie yra valstybës ir 
pilieèiø santykiai. Didþiosios Britanijos Konstitucijà sudaro trys sudëtinës 
dalys: statutinë teisë Statute law, bendroji teisë Common law, konstituciniai 
susitarimai Constitutional conventions.  

Statutinæ Konstitucijos dalá sudaro ir istoriniai, ir modernûs teisës ak-
tai. Istoriniai statutinës Konstitucijos ðaltiniai yra 1215 m. Didþioji laisviø 
chartija, 1689 m. Teisiø bilis, 1701 m. Sosto paveldëjimo aktas, 1706 m. Sà-
jungos su Ðkotija aktas ir kt. 

Kita grupë Statute law ðaltiniø apima ðiuos parlamento aktus: 1911 m. 
ir 1949 m. aktus dël parlamento, 1958 m. ir 1963 m. aktus dël perø, 1949 
m., 1969 m., 1974 m., 1983 m., 1985 m., 1989 m., 2000 m. tautos atstovavi-
mo aktus, 1948 m., 1964 m., 1981 m. pilietybës aktus, 1971 m. imigracijos 
aktà, 1967 m. Royal Assent Act (karaliðkosios sankcijos aktà), 1931 m. 
Vestminsterio statutà, 1937 m., 1964 m., 1975 m. karûnos ministrø aktus, 
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1999 m. aktà dël Lordø Rûmø, 1978 m. aktà dël Bendruomeniø Rûmø, 
1999 m. vietos savivaldos aktà, 2000 m. aktà dël Ðiaurës Airijos ir kt. 

Precedentinæ Didþiosios Britanijos Konstitucijos dalá sudaro teismø 
praktikoje suformuoti konstitucinës teisës principai. Juos rasime analizuo-
dami Aukðtojo teismo, Apeliacinio teismo arba Lordø Rûmø nagrinëtø by-
lø sprendimus. Tai ðiø teismø sprendimø ratio decidendi. Teisinëje literatû-
roje minima daugybë precedentinës teisës ðaltiniø ir juose suformuluotos 
taisyklës. Antai principas ubi jus ibi remedium Lordø Rûmø suformuluotas 
1703 m Ashby v. White byloje. Stocdale v. Hansard byloje (1839 m.) sufor-
muluotas principas, kad ástatymà galima pakeisti tik parlamentui priëmus 
kità ástatymà. Att. – Gen. V. Wilts United Dairies byloje (1922 m.) suformu-
luotas principas, kad be parlamento sutikimo mokesèiø rinkti negalima, o 
Ridge v. Baldvin byloje (1964 m.) – principas audi alteram partem. Constitu-
tional conventions – dar viena Konstitucijos ðaltiniø grupë. Diskutuojama 
dël jø teisinës prigimties. Paþeidus toká susitarimà, taikomos ne teisinës, o 
politinës sankcijos. Statute law ir Constitutional conventions kolizijos atveju 
pirmenybë tenka Statute law. Skiriamos dvi pagrindinës konstituciniø susi-
tarimø grupës: konstituciniai susitarimai, kuriais reglamentuojami monar-
cho ir ministrø kabineto santykiai (pvz., monarchas paveda sudaryti vyriau-
sybæ laimëjusios Bendruomeniø Rûmø nariø rinkimus politinës partijos ly-
deriui), ir konstituciniai susitarimai, reguliuojantys parlamento rûmø san-
tykius (pvz., parlamento dauguma neturi teisës atimti galimybës pasisakyti 
parlamento maþumai). 

Britai nuolat diskutuoja dël konstitucinës reformos. Kalbama apie to-
kios, vadinamos „neformalizuota“21, Konstitucijos (tiksliau, konstitucinio 
teisinio junginio) archaiðkumà, pilieèiø sunkumus, kylanèius bandant susi-
gaudyti ðioje sistemoje, ir pan. Britiðkasis konstitucinis junginys, nepaisant 
ðaltiniø gausos, veiksmingas. Valstybës institucijø sistema funkcionuoja, 
asmeniui uþtikrinama jo teisiø gynyba teisme. 

Paþymëtina, kad britø konstitucinës teisës specialistai teigia, jog ne-
tikslu Jungtinës Karalystës Konstitucijà vadinti neraðytine. Jà tiktø vadinti 
konstitucija. Ið esmës tokia neformalizuota konstitucija – tai konstitucinio 
turinio normos, átvirtintos skirtingos formos teisës ðaltiniuose.  

Teisinëje literatûroje pabrëþiamas Izraelio Konstitucinës sistemos uni-
kalumas. Ðioje ðalyje nëra vienos bendros konstitucijos kaip pagrindinio ða-
lies ástatymo. Izraelio konstitucininkai vartoja terminà „pagrindinis ástaty-
mas“, taèiau ðis terminas apima daugelá parlamento áprastine tvarka priim-

                                                           
21 Johnson N. In Search of the Constitution: Reflection on State and Constitution in Britain. – 

Oxford, 1977. P. 31. 
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tø ástatymø. Pagrindinio ástatymo sàvoka apima ástatymus, nustatanèius 
valstybës valdþios institucijø sistemà, parlamento, prezidento, vyriausybës 
ágaliojimus, teismø teisinæ padëtá, reguliuojanèius kariuomenës, finansø 
santykius, taip pat nustatanèius sostinæ ástatymus.  

Ðiuo metu pagrindiniais ástatymais laikomi ðie Kneseto priimti aktai: 
1958 m. Kneseto ástatymas, 1960 m. Izraelio þemiø ástatymas, 1964 m. Vals-
tybës prezidento ástatymas, 1968 m. Vyriausybës ástatymas, 1975 m. Valsty-
bës ûkio ástatymas, 1976 m. Kariuomenës ástatymas, 1980 m. Ástatymas dël 
Jeruzalës, Izraelio sostinës, 1984 m. Teismø ástatymas ir kt. 

Teisinëje literatûroje diskutuojama, ar Izraelis tinkamai formuoja savo 
konstitucinæ teisæ. Raðoma, kad Izraelio konstitucinë sistema nelogiðka, 
kad pagrindinio ástatymo statusas nepripaþástamas ne vienam svarbiam ak-
tui, pavyzdþiui, Ástatymui dël moterø lygiateisiðkumo. Izraelio konstitucinæ 
sistemà galima suprasti tik atsiþvelgiant á ðios ðalies atsiradimo istorines ap-
linkybes, nuolatinius konfliktus su prieðiðkai nusiteikusiomis gretimomis 
arabø valstybëmis, esant neaiðkioms ðios valstybës riboms (pvz., siena su 
Egiptu nustatyta tik sudarius Egipto ir Izraelio taikos sutartá). Izraelio vi-
suomenëje reikðmingà vaidmená vaidina ortodoksiðkos pakraipos þydai, ku-
rie nepalankiai vertina raðytinës konstitucijos idëjà. 
 

XIV 
 

Raðytinës konstitucijos átvirtinimo istorijos pradþia – JAV 1787 m., 
Prancûzijos, Lenkijos–Lietuvos bendros valstybës 1791 m. konstitucijos. 
Kodël priimamas raðytinës teisës aktas? Raðytinës konstitucijos reikðmin-
gumo doktrina iðdëstyta 1789 m. Þmogaus ir pilieèio teisiø deklaracijos 
preambulëje. Joje nurodomas ir prancûzø liaudies atstovø siekis uþtikrinti, 
„kad ástatymø leidþiamosios ir vykdomosios valdþiø aktai, kuriuos be kada 
bûtø galima palyginti su kiekvienos politinës institucijos tikslu, bûtø labiau 
gerbiami, kad pilieèiø reikalavimai, nuo ðiol grindþiami paprastais ir negin-
èijamais principais, visada remtøsi konstitucija ir siektø visuomenës gero-
vës“. Siekis aiðkus – raðytiniame dokumente átvirtinti normas, turinèias 
aukðèiausià galià. Toks teisës normø átvirtinimo bûdas geriausiai uþtikrins 
jø laikymàsi. 

Raðytinë konstitucija – vientisas aukðèiausios galios teisinis aktas, pri-
imtas ir keièiamas ypatinga tvarka, nustatantis asmens teisinës padëties pa-
grindus bei valstybës valdþios organizavimo ir funkcionavimo pagrindus. 
Raðytinë konstitucija iðsiskiria savo formalia aukðèiausia teisine galia, t. y. 
savybe, kuri nëra bûdinga neraðytinei konstitucijai. Tokios yra daugelio ða-
liø konstitucijos. 
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Raðytinës konstitucijos daþniausiai skirstomos á dvi grupes: 1) kodifi-
kuotos ir 2) nekodifikuotos raðytinës konstitucijos.  

Kodifikuota konstitucija – vientisas teisës normø aktas, turintis aukð-
èiausià teisinæ galià. Tokios konstitucijos pavyzdþiai: Vokietijos Federaci-
nës Respublikos 1949 m. Pagrindinis ástatymas, Lenkijos 1997 m. Konstitu-
cija, Estijos Respublikos 1992 m. Konstitucija ir kt. 

Nekodifikuotà konstitucijà sudaro keli arba daugiau teisës normø ak-
tø, turinèiø aukðèiausià teisinæ galià. Antai Ðvedijos Konstitucijà sudaro ke-
li aukðèiausios galios ástatymai: 1974 m. Valdymo forma, 1810 m. Sosto pa-
veldëjimo aktas, 1949 m. Spaudos laisvës aktas (visi aktai su pataisomis), 
1991 m. Iðraiðkos laisvës pagrindinis ástatymas.  

Kanados Konstitucijà sudaro ne tik 1982 m. konstitucinis aktas, bet ir 
aktai, iðvardyti jo priedëlyje, taip pat 1967–1975 m. priimti konstituciniai 
aktai. 

Panaði padëtis susiklostë ir Austrijoje. Po Antrojo pasaulinio karo ti-
këtasi, kad Austrija priims naujà konstitucijà. Deja, politinës jëgos nepajë-
gë susitarti. Dar 1945 m. gruodþio mën. buvo atkurtas 1920 m. Austrijos 
federalinio konstitucinio ástatymo ir 1867 m. Pagrindinio valstybës ástatymo 
„Dël karalysèiø ir þemiø, atstovaujamø Imperijos Taryboje, pilieèiø pa-
grindiniø teisiø“ galiojimas. Manyta, kad ðis konstitucinis reguliavimas ga-
lios tik kurá laikà. XX a. ðeðtame ir septintame deðimtmeèiuose vël tikëtasi, 
kad bus parengta nauja konstitucija, taèiau politinës jëgos, susidûrusios su 
kilusiais sunkumais, pasitenkino tik kai kuriomis pataisomis. Austrija netu-
ri konstitucijos kaip vieno aukðèiausios galios akto. Austrijos Konstitucijà 
sudaro daugybë raðytinës teisës ðaltiniø.  

C. Grewe ir H. Oberdorffas raðo: „Ið viso Austrijoje ðiandien yra maþ-
daug 500 konstitucinës reikðmës aktø“22: daþnai susidarius pakankamai 
daugumai parlamente, federalinis ástatymas priimamas kaip konstitucinis, 
nors tai nëra bûtina. Taigi minëti 1920 m. Austrijos federalinio konstituci-
nio ástatymas ir 1867 m. Pagrindinis valstybës ástatymas „Dël karalysèiø ir 
þemiø, atstovaujamø Imperijos Taryboje, pilieèiø pagrindiniø teisiø“ yra tik 
nedidelë konstitucinio reguliavimo dalis. Ið kitø aktø iðskirtinë reikðmë te-
ktø 1955 m. Federaliniam konstituciniam ástatymui dël Austrijos neutrali-
teto, 1978 m. Ástatymui dël asmens duomenø apsaugos, 1988 m. Federali-
niam konstituciniam ástatymui dël asmens laisvës apsaugos, 1994 m. Fede-
raliniam konstituciniam ástatymui dël Austrijos ástojimo á Europos Sàjungà, 

                                                           
22 Grewe C., Oberdorff H. Les constitutions des États de l‘Union européenne (Documents 

rassemblés et présentés par Constance Grewe et Henri Oberdorff). – Paris: la Documentation 
française, 1999. P.12. 
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1998 m. federaliniam konstituciniam ástatymui dël Amsterdamo sutarties ir 
kt. Ðios sistemos trûkumai: konstitucinës sistemos ribø neaiðkumas, ir tei-
sës praktikams, ir eiliniams pilieèiams kylantys sunkumai. 

Kai kurie autoriai skiria treèià raðytinës konstitucijos formà – kodifi-
kuotà sudëtinæ konstitucijà. Tokià sudëtinæ kodifikuotà konstitucijà sudaro 
aktas, oficialiai vadinamas konstitucija, ir já papildantys teisës aktai. Èeki-
jos 1992 m. Konstitucijà sudaro aktas, oficialiai vadinamas Èekijos Respub-
likos Konstitucija, taip pat Pagrindiniø teisiø ir laisviø chartija, kiti konsti-
tuciniai ástatymai. Visi ðie aktai sudaro „konstitucinæ tvarkà“, priimami ir 
keièiami laikantis tos paèios procedûros (Èekijos Konstitucijos 3 ir 112 
str.). 

Kitas sudëtinës kodifikuotos konstitucijos pavyzdys yra 1958 m. Pran-
cûzijos Konstitucija, kuri savo sudëtinëmis dalimis pripaþásta 1789 m. Þmo-
gaus teisiø ir pilieèio teisiø ir laisviø deklaracijà bei 1946 m. Prancûzijos 
Konstitucijos preambulæ. Ðie aktai, nors ir pripaþástami galiojanèios konsti-
tucijos dalimi, turi savø ypatumø. Kai kurie prancûzø konstitucininkai, pa-
vyzdþiui, B. Chantebout, mano, kad vidinëje konstituciniø normø hierar-
chijoje jø normos yra þemesnës nei 1958 m. Konstitucijos normø. „Tuo at-
veju, jei kiltø Deklaracijos, 1946 m. Konstitucijos preambulës tekstø ir 1958 
m. Konstitucijos nuostatø prieðtaravimas, turëtø bûti taikomos pastaro-
sios“23. 

Sudëtinë kodifikuota konstitucija skiriasi nuo raðytinës nekodifikuotos 
konstitucijos tuo, kad pirmàjà konstitucijà sudaranèios dalys yra viena su 
kita tiesiogiai susijusios ir vertinamos kaip vientisas sudëtinis dokumentas, 
o ne kaip savarankiðkø teisës aktø visuma. 

Kodifikuotø konstitucijø pranaðumai yra ið esmës praktinio pobûdþio. 
Nekodifikuotus teisës aktus visada sudëtingiau taikyti. Reikia pabrëþti, kad 
ir pilieèiams sunkiau susivokti, kai konstitucinës normos átvirtintos ne vie-
name teisës akte. 

 
XV 

 
Kodifikuotà konstitucijà sudaro ávairûs struktûriniai elementai. Kiek-

vienos ðalies konstitucija savo struktûros poþiûriu – unikali, taèiau konsti-
tucinio reguliavimo logika verèia konstitucijø kûrëjus þengti panaðius 
þingsnius. Daugelio ðaliø pagrindiná ástatymà daþniausiai sudaro ðios dalys: 
preambulë (ávadinë dalis), pagrindinë dalis, baigiamosios, pereinamosios 
arba papildomosios nuostatos, kartais priedai. 
                                                           

23 Chantebout B. Droit constitutionnel et science politique. – Paris: Collin A., 1986. P. 645. 



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

28 

Preambulëje iðvardijami konstitucinio reguliavimo tikslai, nurodomos 
istorinës konstitucijos priëmimo aplinkybës. JAV Konstitucijos preambulë-
je skelbiama, kad Konstitucija priimta siekiant „sukurti tobulesnæ sàjungà, 
átvirtinti teisingumà, uþtikrinti rimtá ðalyje, organizuoti bendrà gynybà, rû-
pintis visø gerove ir iðsaugoti laisvës teikiamà gërá“. Laisvø valstijø sàjunga, 
teisingumas, rimtis ðalyje, pilieèiø gerovë pripaþástamos konstitucinës san-
tvarkos esminëmis vertybëmis, kurias uþtikrinti turës vieðoji valdþia. Kar-
tais konstituciniø aktø preambulëse nurodomi svarbiausi valstybës politikos 
principai, net skelbiamos pagrindinës teisës ir laisvës. Tai reikðminga kons-
titucijos dalis, ávadas á konstituciniø normø sistemà. Kai kuriø ðaliø (Nor-
vegijos, Olandijos, Belgijos, Italijos, Graikijos ir kt.) konstitucijos preambu-
lës neturi. 

Teisinëje literatûroje diskutuojama dël preambulës teisinës prigimties. 
Vienø autoriø nuomone, preambulës nuostatos nëra teisës normos, jos 
ástatymø leidëjui gali daryti tik moraliná poveiká. Toks argumentavimas 
grindþiamas tuo, kad preambulës nuostatø, kitaip nei kitø konstitucijos da-
liø normø, teismai negali tiesiogiai taikyti. Raðoma, kad jos nuostatos yra 
pernelyg abstrakèios, programinio pobûdþio, kad ðiose nuostatose átvirtintø 
principø negalima vertinti kaip tikrø teisës normø.  

Yra ir kitas poþiûris. Jo esmë – preambulës nuostatos turi tokià paèià 
reikðmæ, kaip ir bet kokios konstitucinës nuostatos. Prancûzijoje ilgai buvo 
diskutuojama dël 1958 m. Prancûzijos Konstitucijos preambulës reikðmës. 
Ðios ðalies Konstitucijos preambulëje skelbta, kad prancûzø tauta iðkilmin-
gai skelbia savo pagarbà þmogaus teisëms ir nacionalinio suverenumo prin-
cipams taip, kaip jie apibrëþti 1789 m. Deklaracijoje, patvirtinti ir papildyti 
1946 m. Konstitucijos preambulëje24. Taigi nurodytuose dokumentuose 
skelbtos pilietinës, politinës, socialinës, ekonominës teisës ir laisvës. Ginèai 
dël Konstitucijos preambulës reikðmës baigësi tik 1971 m. Prancûzijos 
Konstitucinei Tarybai priëmus sprendimà, kuriuo pripaþinta preambulës 
nuostatø norminë reikðmë25. Taigi lemiamas þodis vertinant preambulës 
nuostatø reikðmæ priklausë konstitucinës justicijos institucijai. 

Dar vienas galimas poþiûris: á preambulës nuostatas atsiþvelgtina in-
terpretuojant ir taikant kitø konstitucijos daliø normas, o tais atvejais, kai 
Konstitucijos preambulëje skelbiamos pagrindinës teisës ir laisvës, neabe-
jojama, kad ðios nuostatos turi tokià paèià juridinæ reikðmæ, kaip ir kitø 
konstitucijos daliø normos. 

                                                           
24 Les Constitutions de la France depuis 1789. – Paris: Garnier-Flammarion, 1970. P. 424. 
25 Žr.: Favoreu L., Philip L. Les grandes décisions du Conseil constitutionnel. – Paris: Dalloz, 

1993. P. 250–251.  
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Pagrindinë konstitucijos dalis daþniausiai skirstoma á skyrius, skirs-
nius, straipsnius, kartais paragrafus. Teisiniø nuostatø iðdëstymà lemia pa-
sirinkti konstitucinio reguliavimo struktûros principai.  

Tradiciðkai ne viena konstitucija pradedama skyriumi, kuriame iðdës-
tytos normos, átvirtinanèios konstitucinës santvarkos pagrindus (tautos su-
verenitetà, demokratijà, pagarbà pagrindinëms þmogaus teisëms ir lais-
vëms, valdþiø padalijimà ir jø galiø ribojimà ir t. t.). Kai kuriø naujøjø 
konstitucijø pagrindinio teksto dalis pradedama þmogaus teisiø ir laisviø 
átvirtinimu. Taip iðdëstant ðá Konstituciná institutà pagrindinio teksto pra-
dþioje parodoma, kokia reikðmë teikiama þmogaus statusui visuomenës 
konstitucinëje sistemoje. 

Kituose konstitucijos skyriuose iðdëstomos valstybës valdþios organi-
zavimà nustatanèios normos. Daþniausiai kiekvienà valdþià apibrëþianèios 
normos iðdëstomos atitinkamuose skyriuose: parlamentas, valstybës vado-
vas, vyriausybë, teismai. Vienose konstitucijose pradedama nuo ástatymø 
leidybos, kitose pirmiausia nustatoma valstybës vadovo teisinë padëtis. 
Toks iðdëstymas sietinas su ðalies valdymo forma, nors ne visada. Atskiruo-
se konstitucijos skyriuose nustatytas vietos valdymas ir savivalda, taip pat 
tokie klausimai kaip finansavimas, uþsienio politika ir valstybës apsauga. 

Baigiamàsias nuostatas sudaro normos, nustatanèios konstitucijos ási-
galiojimo tvarkà. Bûna atvejø, kad joje iðdëstomos ir normos apie konstitu-
cijos keitimo tvarkà, jeigu ðis klausimas nebuvo sureguliuotas pagrindinës 
dalies normomis. Pereinamosiose nuostatose nustatomi atskirø konstituci-
jos nuostatø ásigaliojimo terminai, senø konstituciniø institutø pakeitimo 
naujais tvarka ir terminai. Kartais konstitucijoje yra ir papildomø nuostatø. 
Jose aiðkinamos kai kurios pagrindinës konstitucijos dalies normos, nusta-
tomos tam tikros iðimtys.  

Panagrinëkime Ukrainos 1996 m. Konstitucijà. Jà sudaro preambulë, 1 
skirsnis „Bendrosios nuostatos“, 2 skirsnis „Asmens ir pilieèio teisës, lais-
vës ir pareigos“, 3 skirsnis „Rinkimai. Referendumas“, 4 skirsnis „Ukrainos 
Aukðèiausioji Rada“, skirsnis „Ukrainos Prezidentas“, 6 skirsnis „Ukrainos 
ministrø kabinetas ir ir kiti vykdomosios valdþios organai“, 7 skirsnis „Pro-
kuratûra“, 8 skirsnis „Teisingumas“, 9 skirsnis „Ukrainos teritorinë sanda-
ra“, 10 skirsnis „Krymo Autonominë Respublika“, 11 skirsnis „Vietos savi-
valda“, 12 skirsnis „Ukrainos Konstitucinis teismas“, 13 skirsnis „Ukrainos 
Konstitucijos pataisos“, 14 skirsnis „Baigiamosios nuostatos“, 15 skirsnis 
„Pereinamosios nuostatos“. 

Airijos 1937 m. Konstitucijà, be preambulës, sudaro ðios nesunume-
ruotos dalys: „Tauta“, „Valstybë“, „Prezidentas“, „Nacionalinis parlamen-
tas. Konstitucija ir valdþios“, „Atstovø Rûmai“, „Senatas“, „Ástatymø lei-
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dyba“, „Finansiniø ástatymø projektai“, „Ástatymø projektø svarstymo ter-
minai“, „Ástatymø pasiraðymas ir promulgavimas“, „Ástatymø projektø pe-
rdavimas Aukðèiausiajam Teismui“, „Ástatymo projekto perdavimas tautos 
sprendimui“, „Vyriausybë“, „Tarptautiniai santykiai+“, „Generalinis ator-
nëjus“, „Valstybës taryba“, „Kontrolierius ir generalinis auditorius“, „Tei-
sëjai“, „Nusikaltimø teisena“, „Pagrindinës teisës“ („Asmeninës teisës“, 
„Ðeima“, „Ðvietimas“, „Privati nuosavybë“, „Religija“), „Socialinës politi-
kos pagrindiniai principai“, „Konstitucijos keitimas“, „Referendumas“, 
„Laisvosios Airijos Valstybës Konstitucijos panaikinimas ir ástatymo galio-
jimas laike“.  

Palyginæ ðiuos konstitucijø tekstus, galëtume nesunkiai iðskirti kiek-
vienai ðaliai, kiekvienai epochai bûdingus akcentus, prioritetus. 

Naujosiose konstitucijose, be tradiciniø skyriø, rasime skyrius apie 
kontrolës institucijas, kariuomenæ ir ðalies saugumà, konsultacines institu-
cijas, ekonomines ir socialines tarybas, komisijas ir pan.). Tarptautinës tei-
sës klausimai neretai reguliuojami atskiruose skyriuose. Ðiuolaikinës kons-
titucijos struktûroje neretai atsispindi ir integraciniai procesai. Konstituci-
jos papildomos specialiu skyriumi dël valstybës dalyvavimo regioniniuose 
valstybiø susivienijimuose. Europos Sàjungos nariø konstitucijø tekstuose 
atsiranda nuostatos ir net skirsniai, pavyzdþiui, Prancûzijos Konstitucijoje 
integracijai skirti Prancûzijos Konstitucijos XV skirsnis „Dël Europos ben-
drijø ir Europos Sàjungos“. Federaciniø valstybiø konstitucijose gali bûti 
specialus skyrius apie federacijos ir jos vienetø kompetencijos atribojimà. 

Kais kurias konstitucijas lydi ir priedai. Jø turinys ir reikðmë nevieno-
di. Indijos 1949 m. Konstitucijà lydi daugiau kaip deðimt priedø, Pakistano 
1973 m. Konstitucijà – ðeði, 1993 m. Seiðeliø Respublikos Konstitucijà – 
septyni priedai. Kartais prieduose rasime ir normø, kuriø vieta neabejoti-
nai turëtø bûti pagrindinëje konstitucinio teksto dalyje. Minëtos Seiðeliø 
salø Konstitucijos prieduose nustatyta Prezidento, parlamento nariø, ren-
kamø pagal partinius sàraðus, rinkimø tvarka, ombudsmeno ágaliojimai. 

Raðytinës kodifikuotos konstitucijos skiriasi ne tik savo struktûra, bet 
ir apimtimi. XX amþiaus antrojoje pusëje iðryðkëjo ta tendencija, kad kons-
titucijø tekstø apimtis daug didesnë, lyginant su amþiaus pradþios ir tarpu-
kario konstitucijomis. Kai kurie autoriai linkæ kalbëti apie konstitucijas 
kaip valstybiðkai organizuotos visuomenës gyvenimo „kodeksus“. 

 
XVI 

 

Teisinëje literatûroje pabrëþiama, kad konstitucijos priimamos trimis 
atvejais. 
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Pirmasis atvejis – naujos valstybës atsiradimas. Ðiuo atveju konstitucija 
yra valstybæ ir jos valdþià tiesiogiai steigiantis aktas, átvirtinantis naujos 
valstybës atsiradimà. Tokios buvo daugelio ðaliø, iðsivadavusiø ið koloniji-
nio jungo, pirmosios konstitucijos. Ið naujøjø konstitucijø reikëtø paminëti 
Èekijos ir Slovakijos 1992 m. Konstitucijas, priimtas Èekoslovakijai suski-
lus á dvi nepriklausomas valstybes. Tanzanijos 1965 m. Konstitucija priimta 
Tanganikai susijungus su Zanzibaru ir vietoj dviejø valstybiø atsiradus vie-
nai – Tanzanijai.  

Antras atvejis – politinës santvarkos pasikeitimas. Ðiuo atveju po to-
kios santvarkos pasikeitimo arba prievartinës socialinës revoliucijos prii-
mama nauja konstitucija. Be to, konstitucijos neretai priimamos po karinio 
perversmo arba atkûrus civiliø valdþià (treèiojo pasaulio ðaliø konstitucinë 
praktika).  

Treèias atvejis sietinas su visuomenës politinio, ekonominio ir sociali-
nio gyvenimo pokyèiais, t. y. nauja konstitucija priimama tada, kai ávykusiø 
visuomenës gyvenimo permainø nebegalima átvirtinti tik senos konstituci-
jos pataisomis, griaunanèiomis senàjà konstitucinæ sistemà.  

Logiðka bendra iðvada: „konstitucijos priëmimas visados yra gana su-
dëtingas procesas, ypaè demokratinëse sistemose“26. 

Ypatinga konstitucijos priëmimo ir keitimo tvarka ðiuolaikinëse kons-
titucinës teisës teorijose grindþiama ta aplinkybe, kad ástatymø leidþiamoji 
ir steigiamoji valdþios nesutampa. Ástatymai priimami ir keièiami ágyvendi-
nant ástatymø leidþiamàjà valdþià, o konstitucija priimama ágyvendinant 
steigiamàjà valdþià. P. Bastidas raðo: „Konstitucinius tekstus kuria ne ásta-
tymø leidþiamoji valdþia, kuri yra subordinuota, bet aukðèiausioji valdþia, 
kuri vadinama steigiamàjà“27. Skiriama pirmapradë steigiamoji valdþia, ku-
ri priklauso tik tautai, ir iðvestinë steigiamoji valdþia, kurià ágyvendinti pa-
tikima iðrinktiems tautos atstovams. Pirmoji valdþia – neribota, o antrosios 
ágyvendinimas saistomas tam tikrø ribø.  
 
 

XVII 
 

Du raðytinës konstitucinës istorijos ðimtmeèiai liudija keletà konstitu-
cijos priëmimo bûdø. Jie skiriasi pagal tai, kas ágyvendina steigiamàjà val-
dþià. Vienu atveju konstitucijà tautai dovanoja valstybës vadovas (daþniau-

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

1997. Vol. 6. No. 2–3. P. 67. 
27 Bastid P. L’idée de constitution. – Paris: Economica, 1985. P. 19. 
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siai monarchas), kitu atveju jà priima atstovaujamoji institucija, kurià suda-
ro ágalioti tautos atstovai, treèiu – pati tauta tiesiogiai priima konstitucijà. 

Dovanotoji (dar vartojamas terminas „oktrojuota konstitucija“) kons-
titucija – kitados paplitæs konstitucijos priëmimo bûdas. Ðiais laikais ðis 
bûdas jau iðimtis. Konstitucijos dovanojimas – ne itin demokratiðkas kelias, 
todël tokia konstitucija þymi tik pirmà þingsná konstitucionalizmo link. To-
kiø konstitucijø pavyzdþiai galëtø bûti 1962 m. Kataro, 1992 m. Saudo Ara-
bijos Konstitucijos. 

Ðiuolaikiniame pasaulyje vyrauja tautos atstovø arba paèios tautos tie-
siogiai priimtos konstitucijos. Kartais konstitucijai priimti renkama speciali 
tautai atstovaujanti institucija (steigiamasis susirinkimas, steigiamasis 
kongresas, konstitucinis konventas, konstitucinis susirinkimas). Ði instituci-
ja parengia ir priima konstitucijà. Tokios institucijos pavyzdys – seniausià 
raðytinæ 1789 m. JAV Konstitucijà priëmæs Filadelfijos konventas. Ið ðiuo-
laikiniø konstitucijø paþymëtina 1991 m. Bulgarijos Konstitucija, kurià pri-
ëmë Didysis nacionalinis susirinkimas. Priëmus konstitucijà, daþniausiai 
renkamas parlamentas, nors kai kada steigiamasis susirinkimas funkcio-
nuoja kaip parlamentas. 

Kartais konstitucijà parengia ir priima parlamentas. Taip buvo priim-
tos 1991 m. Slovënijos, 1992 m. Èekijos, 1992 m. Slovakijos Konstitucijos. 
Parlamentinis priëmimo kelias atspindi ávairiø parlamente atstovaujamø 
jëgø átakà.  

Treèias konstitucijos priëmimo bûdas – tautos referendumas. Ðiuo at-
veju svarbu parengti konstitucijos tekstà. Neretai steigiamojo susirinkimo ir 
parlamento priimtà konstitucijà referendumu turi patvirtinti tauta. 1991 m. 
Rumunijos Konstitucija buvo aprobuota Konstitucinio susirinkimo ir tau-
tos priimta referendumu, 1997 m. Lenkijos Konstitucija, priimta Naciona-
linio susirinkimo, taip pat ásigaliojo tautai pritarus refendumu. Atrodytø, 
tai priimtiniausias konstitucijos priëmimo ðiø dienø pasaulyje bûdas. Ðiuo 
atveju pirmame etape vyksta rimta teisinë-politinë diskusija, iðryðkinanti 
ávairias nuostatas. Jos rezultatas – projektas, kuriam pritarë politinës jëgos, 
vëliau – naujas etapas: referendumo kampanija. Referendumu tauta iðreið-
kia savo nusistatymà dël pasirinkto konstitucinës santarvës modelio. 

Kartais projektà parengia vyriausybë arba jos sudaryta komisija, o tau-
ta referendumu priima sprendimà. Nors turime tautos valios iðraiðkà, vis 
dëlto ðis kelias nusileidþia prieð tai apraðytajam. Vietoj vieðos parlamenti-
nës diskusijos reikia apsiriboti propaganda prieð referendumà. Tai itin ap-
sunkina visapusiðkais vertinimais pagrásto proceso suformavimà. Neretai 
toks konstitucinis referendumas virsta savotiðku plebiscitu dël „pasitikëjimo 
vyriausybe“. 
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XVIII 
 

Konstitucija laikoma tikra teisinio reguliavimo stabilumo iðraiðka. Ji ir 
projektuojama atsiþvelgiant ilgalaikio veikimo perspektyvà. Konstitucinio 
reguliavimo tyrinëtojø darbuose kaip konstitucijos teksto kûrëjø darbo pa-
gyrimas nereti tokie teiginiai: „1975 m. Konstitucija atrodo kaip aktas, ku-
ris, jei nebus nenumatytø dalykø, dar ilgai tvarkys Graikijos politiná gyve-
nimà<...>“28. Kita vertus, konstitucinis stabilumas nereiðkia konstitucinio 
sustabarëjimo. F. B. Vasilescu primena, kad naujøjø konstitucijø kûrëjams 
nevalia pamirðti, koká pavojø vëliau gali sukelti konstitucijos nepajudina-
mumas, „sukaulëjimas“29. Konstitucinë dinamika – ne maþiau reikðmingas 
konstitucinës teisës aspektas. Vienais atvejais dinamizmà uþtikrina konsti-
tucinë justicija, naujai aiðkinanti konstitucines nuostatas, kitais atvejais – 
konstitucijos pataisos. 

Daþniausiai konstitucijai pakeisti numatyta sudëtingesnë procedûra 
nei reikalinga paprastiems ástatymams pakeisti, kitaip konstitucija virstø tik 
ástatymu, apie jà nebûtø galima kalbëti kaip pagrindiná, aukðèiausios galios, 
aktà. Tai nebûtø esminio tautos pasiekto kompromiso iðraiðka. 

Pagal konstitucijos keitimo procedûrø sudëtingumà jas galima skirti á 
lanksèias ir grieþtas. Lanksti konstitucijos keitimo tvarka nëra labai sudë-
tinga. Tokios konstitucijos keièiamos paprasta ástatymø leidybai nustatyta 
tvarka. Taip Didþiosios Britanijos parlamentas bet kokià konstitucijos 
normà gali priimti arba jà pakeisti áprastine ástatymø leidimo tvarka. 
Lanksèiomis taip pat laikomos tokios konstitucijos, kurias gali pakeisti vals-
tybës parlamentas absoliutine arba nuosaikiai kvalifikuota balsø dauguma.  

Kitaip keièiamos vadinamosios „grieþtos“ konstitucijos. Pataisos prii-
mamos laikantis sudëtingø procedûrø, reikalinga kvalifikuota balsø dau-
guma. Kartais konstitucijà galima pataisyti tik tautos referendumo spren-
dimu. Remiantis Armënijos Konstitucijos 111 straipsniu Konstitucija prii-
mama ir keièiama referendumu Prezidento arba Nacionalinio susirinkimo 
iniciatyva. Pagal Konstitucijos 114 straipsná nekeièiami Konstitucijos 1 ir 
114 straipsniai. Ir kitø ðaliø Konstitucijose rasime nuostatø, kurios nuosta-
tos apskritai yra nekeièiamos (pvz.: respublikinë valdymo forma pagal 
Prancûzijos Konstitucijos 89 str. 5 d. negali bûti konstituciniø pataisø ob-
jektas).  
                                                           

28 Koutsoubinas S. Le peuple dans la Constitution héllenique de 1975. – Nancy: Presses univer-
sitaires de Nancy, 1989. P. 4.  

29 Vasilescu F. B. Les effets des décisions de la Cour constitutionnelle concernant les initiatives 
de révision constitutionnelle // A VI-a Ediţie a Zilelor Constituţionale Româno- Franceze. – 
Bucureşti, 2000. P. 317. 
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Kai kurias konstitucijas galëtume apibûdinti kaip miðriàsias. Dalis jø 
nuostatø keièiamos palyginti lengvai, kitoms pakeisti nustatyta sudëtinga 
keitimo tvarka.  

 
 

XIX 
 

Ávairûs konstitucinio reguliavimo modeliai, nevienodas konstitucinio re-
guliavimo turinys, struktûra, skirti konstitucijø priëmimo ir keitimo tvarka – 
pasaulinio konstitucinio proceso patirtis. Konkreèios valstybiðkai organizuotos 
visuomenës skiriasi savo istorija, tradicijomis, ekonominiu, kultûriniu iðsivys-
tymu, skirtingos jø ir politinës kultûros. Vienos dabar galiojanèios konstitucijos 
buvo priimtos esant vienoms istorinëms sàlygoms, kitos – susidarius naujai si-
tuacijai. 

Globalizacija, regioninës valstybiø organizacijos, teisiniø sistemø suartë-
jimas, tarptautiniai þmogaus teisiø apsaugos standartai – tai dabarties realijos. 
Realijos, kurios veikia ir nacionalines teisës sistemas, grindþiamos konstitucijos 
virðenybe. Keièiantis kontekstui, reikia ið naujo iðnagrinëti konstituciniø kate-
gorijø turiná. Minëti veiksniai skatina vienodinti konstituciná reguliavimà. Dël 
jø átakos konstituciniuose aktuose átvirtinami panaðûs standartai, taèiau, be 
konteksto, yra ir nacionalinë tikrovë. Nacionalinës tikrovës ir pasaulinio (re-
gioninio, gretimø ðaliø) konteksto sandûroje kartais sukuriami originalûs pro-
blemø sprendimo modeliai. 

Konstitucionalizmo istorijoje iðskiriami pakilimo laikotarpiai. Galëtume 
kalbëti ir apie konstituciniø kriziø metà. Minëta, kad konstitucinio reguliavimo 
raidà konkreèioje ðalyje lemia daugybë ir vidiniø, ir iðoriniø veiksniø. Konstitu-
cinës demokratijos átvirtinimas rodo ir tos visuomenës sàmonës brandà.  

Visos demokratinës konstitucijos – geriausio, labiausiai tai visuomenei 
tinkanèio valdþios organizavimo bei valdþios ir asmens santykiø modelio pa-
ieðkos. Konstitucinio reguliavimo ávairovëje galime áþvelgti daugybæ bendrø 
bruoþø. Vienas jø – siekimas konstitucine forma átvirtinti tinkamiausià tai vi-
suomenei valdþios organizavimà, apsaugoti asmená nuo galimo jo teisiø paþei-
dimo. 
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II. 
BELGIJOS KONSTITUCIJA 

 
 
I 
 

Mykolas Romeris 1932 m. iðleistoje knygoje „Dabartinës konstituci-
jos“ teigia, kad Belgijos 1831 m. Konstitucijos reikðmë pasireiðkia ne tik 
nacionalinës teisës mastu. Pasak jo, „<...> Belgø demokratinë 1831 m. 
konstitucija, pagrásta pirmàja (1791 m.) Didþiosios Prancûzø Revoliucijos 
Konstitucija, sudaro moderninëje konstitucinëje istorijoje tam tikrà ryðkø 
tipà, kuris buvo priimtas pavyzdþiu daugeliui kitø valstybiø konstitucijø“30. 
Á Belgijos konstituciniame akte átvirtintà reguliavimo modelá orientavosi 
1848 m. konstituciniø judëjimø Vokietijos þemëse lyderiai. Belgijos Konsti-
tucija, kaip tam tikru konstituciniu etalonu, vadovavosi ir XX a. pirmosios 
pusës konstitucijø kûrëjai. Rumunijos 1923 m. kovo 28 d., Egipto 1923 m. 
balandþio 19 d. konstitucijø tekstai paraðyti vadovaujantis belgiðku konsti-
tuciniu ðablonu. 

Belgijos Konstitucija átvirtino monarchinæ valdymo formà. Paþymëti-
na, kad ðios Konstitucijos skyriaus „Apie valdþias“ pagrindiniame straips-
nyje skelbta, kad visa valdþia kyla ið tautos, kad ji ágyvendinama Konstituci-
joje nustatyta tvarka. Belgijos Konstitucija neatspindëjo tuo metu itin pa-
plitusio tautos susitarimo su monarchu dël ðalies valdymo doktrinos. Kons-
titucijoje buvo pripaþástama, kad valdþios ðaltinis – ne monarchas, o tauta. 
„Belgø konstitucija steigia grynai demokratinæ monarchijà“31. Tai buvo 
naujas poþiûris. Pagal ðià Konstitucijà karalius buvo tik ásteigtosios valdþios 
institucija, kuriai patikima tam tikra Konstitucijoje apibrëþta veiklos sritis. 

Belgija, kaip nepriklausoma valstybë, Europos þemëlapyje atsirado tik 
XIX amþiuje. Bûsimosios Belgijos þemës romënø uþkariavimø laikais suda-
rë Gallia Belgica, vëliau priklausë Karolio Didþiojo imperijai, dar vëliau 
Verdeno sutartimi (843 m.) dalis jø atiteko Karolio Plikagalvio Francia Oc-
cidentalis, dalis – Lotaro Francia Media. Viduramþiais didesnë dalis ðiø þe-
miø priklausë Burgundijos hercogystei. Dar vëliau dabartinë Belgija tapo 

                                                           
30 Römeris M. Dabartinės konstitucijos. Antrasis rinkinys. – Kaunas: Vytauto Didžiojo uni-

versitetas, 1932. P. 182. 
31 Römeris M. Op. cit. P.183. 
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Ispanijos karaliø valda – Ispanijos Nyderlandais. Jie 1713 m. pagal Utrech-
to sutartá atiteko Austrijos Habsburgams ir buvo pervadinti Austrijos Ny-
derlandais.  

Po Didþiosios Prancûzijos revoliucijos Belgijos teritorijà uþëmë pran-
cûzai. Napoleonui I pralaimëjus Vaterlo mûðá, baigësi prancûziðkasis Belgi-
jos istorijos laikotarpis. 1815 m. Vienos kongresas Belgijos ir Olandijos 
provincijas sujungë á Jungtinæ Nyderlandø karalystæ, kurios karaliumi tapo 
Vilhelmas I Oranietis. Joje vyravo protestantiðkas olandø elitas. Belgiðkos 
Nyderlandø dalies politinës jëgos siekë abiejø karalystës daliø provincijø 
lygiateisiðkumo. Valonijos dalies liberaliosios jëgos ypaè prieðinosi bandy-
mams visose administracinës veiklos srityse primesti olandø kalbà, o fla-
mandiðkos dalies katalikai buvo nepatenkinti protestantø ásivyravimu.  

1830 m. liepos revoliucijos Paryþiuje davë impulsà pietinës Nyderlan-
dø dalies politinëms jëgoms imtis aktyviø veiksmø. 1830 m. rugpjûèio 25 d. 
Briuselyje prasidëjo sukilimas. Jis greitai persimetë á kitus miestus ir pro-
vincijas. Olandø kariuomenë nepajëgë numalðinti sukilimo ir buvo privers-
ta pasitraukti ið Belgijos. 1830 m. rugsëjo 27 d. Belgija, iðskyrus Antverpe-
nà, buvo laisva. 

1830 m. rugsëjo 25 d. buvo sudaryta Laikinoji Vyriausybë. Ji 1830 m. 
spalio 4 d. paskelbë nepriklausomybæ, o lapkrièio 3 d. buvo iðrinktas Na-
cionalinis kongresas, kuris pradëjo posëdþiauti 1830 m. lapkrièio 10 d. Na-
cionalinis kongresas 1830 m. lapkrièio 18 d. patvirtino Belgijos nepriklau-
somybæ. Nyderlandus valdanti Oranieèiø dinastija buvo paðalinta ið Belgi-
jos sosto. 

1830 m. lapkrièio 25 d. Laikinosios Vyriausybës suformuotos komisijos 
parengtas Konstitucijos projektas buvo pateiktas Nacionaliniam kongresui. 
Nacionalinis kongresas 1831 m. vasario 7 d. priëmë Belgijos Konstitucijà. 
Konstitucijos teksto rengëjams darë átakà Prancûzijos 1791 m., 1814 m. ir 
1830 m. konstituciniai aktai, taip pat Olandijos 1814 m. Konstitucija, Angli-
jos konstitucinë teisë. Paþymëtina, kad parengtas Konstitucijos tekstas 
átvirtino gana originalius teisinius sprendimus, vëliau tapusius pavyzdþiu ki-
toms Europos ðalims. Konstitucija átvirtino Belgijos nepriklausomybæ, 
konstitucinæ monarchijà, unitarinæ valstybës sandaros formà. 

Valstybës valdymo formos pasirinkimà þymi jau 1830 m. lapkrièio 22 
d. Nacionalinio kongreso dekretas, kuriame konstatuota, kad belgø tauta 
pritaria atstovaujamajai konstitucinei monarchijai, kurioje sostas perduo-
damas pagal paveldëjimo principà. Nacionaliniame kongrese karðtai disku-
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tuota, kà rinkti Belgijos valdovu – saviðká ar uþsienietá32. 1831 m. vasario 3 
d. Nacionalinis kongresas Belgijos karûnà pasiûlë Prancûzijos karaliaus 
Luji Filipo sûnui Nemuro hercogui Luji Ðarliui Orleanieèiui, taèiau spau-
dþiamas Didþiosios Britanijos, kuri toká pasirinkimà vertino kaip paslëptà 
Prancûzijos ekspansijà, Luji Ðarlis Orleanietis atsisakë uþimti sostà. 

Monarcho paieðkos uþsitæsë. Belgijos elitas turëjo paisyti ir to meto 
didþiøjø valstybiø pozicijos. Tik joms pripaþinus ðalies nepriklausomybæ, 
Belgija galëjo tapti visateise valstybe. 1831 m. birþelio 4 d. J. Lebeau33 siû-
lymu sostas atiteko Saksø-Koburgø dinastijai. 1831 m. liepos 21 d. buvo ka-
rûnuotas pirmasis Belgijos karalius Leopoldas I (Léopold-Georges-
Chrétien-Frédéric de Saxe-Cobourg). Mirus karaliui, karûna turëjo bûti 
automatiðkai perduota jo palikuonims34. 

1831 m. lapkrièio 15 d. ágaliotø Austrijos, Prancûzijos, Didþiosios Bri-
tanijos, Prûsijos, Rusijos atstovø su Belgija pasiraðytoje sutartyje kaip viena 
ið Belgijos pripaþinimo sàlygø buvo átvirtintas nuolatinis Belgijos neutrali-
tetas. Taip naujoji valstybë ásitraukë á Europos ðaliø bendruomenæ35. 

 
 

II 
 

1831 m. Belgijos Konstitucija buvo laikoma liberalaus teisinio regulia-
vimo pavyzdþiu XIX–XX amþiais. Joje átvirtintu reguliavimu buvo vado-
vaujamasi, ne viena vëliau atsiradusi valstybë ið ðio teisinio akto skolinosi 
teisines idëjas, kaip organizuoti valstybës valdþià.  

Ðalies istorijos peripetijose nuolat bandytas konstitucinës sistemos 
tvirtumas. Pirmojo ir Antrojo pasauliniø karø okupacijos, iðryðkëjæ Belgijos 
tautiniø bendruomeniø nesutarimai, ekonominis Flandrijos iðkilimas, fede-
ralizacija þymi valstybiðkai organizuotos visuomenës raidos kelià. 1831 m. 

                                                           
32 Svarbiausi kandidatai į Belgijos sostą buvo Prancūzijos karaliaus Luji Filipo sūnus, Nemuro 

hercogas Luji Šarlis Orleanietis (Louis Charles d‘Orléans, duc de Nemour) ir Leuchterbergo herco-
gas Karolis Augustas Eugenijus Napoleonas (Charles Auguste–Eugène–Napolèon, duc de Leuch-
terberg). 

33 Joseph Lebeau (1794–1865) – žinomas belgų politikas, ėjęs Belgijos ministro pirmininko, 
užsienio reikalų ministro pareigas (žr.: Le petit Robert. Des noms propres. (Rédaction dirigée par 
Alain Rey), Nouvelle édition refondue et augmentée. – Paris: Dictionnaires le Robert, 2001. P. 
1189. 

34 Saksų-Koburgų dinastijos atstovai Belgijos soste: Leopoldas I (Léopold I, valdė 1831–1865 
m.), Leopoldas II (Léopold II, valdė 1865–1909 m.), Albertas I (Albert I, valdė 1909–1934 m.), 
Leopoldas III (Léopold III, valdė 1934–1951 m.), Boduenas I (Baudouin I, valdė 1951–1993 m.), 
Albertas II (Albert II, Belgijos karaliaus soste yra nuo 1993 m.). 

35 Apie tai žr: Nys E. Le droit international. Les principes, les théories, les faits. Tome premier. 
2 éd. – Bruxelles: Alfred Castaigne, Paris: Albert Fontemoing, 1904. P. 387–389. 
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Belgijos Konstitucija ne kartà keista. Pataisomis keistos nuostatos, nusta-
tanèios rinkimus, parlamento teisinæ padëtá, ðalies sandarà. 

XX a. antrojoje pusëje ypaè reikðmingos 1970, 1980, 1988, 1993 m. pri-
imtos konstitucinës pataisos. Jos þymëjo laipsniðkà perëjimà ið unitarinës 
valstybës sandaros formos á federalinæ valstybës sandaros formà. Be to, 
daug pasenusiø 1831 m. Konstitucijos teksto nuostatø reikëjo keisti sie-
kiant jas pritaikyti prie pasikeitusiø gyvenimo sàlygø.  

Valstybës sandaros formos pasikeitimà átvirtino Belgijos Konstitucijos 
1994 m. vasario 17 d. konsoliduoto (suderinto) teksto 1 straipsnis: „Belgija 
yra federacinë valstybë, kurià sudaro bendruomenës ir regionai“. Paþymë-
tina, kad 1993–1994 m. konstitucinës reformos rezultatas – ið esmës naujas 
konstitucinis aktas. Itin padidëjo ir Konstitucijos apimtis. 

Kalbant apie dabartinæ Belgijos Konstitucijà, kartais vartojama formu-
luotë „Belgijos 1831 m. Konstitucijos 1994 m. redakcija“36 (laikantis valsty-
bës steigëjø valios 1831 m. Konstitucijà priimti amþiams). Teisinëje litera-
tûroje dabartinë Belgijos Konstitucija daþniausiai vadinama tiesiog 1994 m. 
vasario 17 d. Belgijos Konstitucija37 arba Belgijos Konstitucija, 1994 m. va-
sario 17 d. konsoliduotu (suderintu) tekstu (la Constitution belge, texte 
coordonné du 17 février 1994; Belgische Grondwet, Gecoördineerde tekst van 
17 februari 1994). 

Paþymëtina, kad Belgijos Konstitucijos 1994 m. vasario 17 d. konsoli-
duotame (suderintame) tekste nebuvo nurodyta, kaip kad tikëtasi, Konsti-
tucijos keitimo aktyvaus etapo pabaiga. Nauju konstituciniu reguliavimu 
nepavyko iðspræsti visø bendro gyvenimo organizavimo klausimø. Kartais 
atrodo, kad pradëtos reformos sukëlë tolesniø reformø (didesniø arba ma-
þesniø) lavinà. Kilo klausimas, ar ðios reformos átvirtins naujas daugiaele-
mentës Belgijos visuomenës bendro gyvenimo formas, ar tik kuriam laikui 
sulaikys valstybës suirimà? Ar galima numatyti Belgijos bendruomeniø 
konfliktus? Belgijos bendruomeniø santykiø tyrinëtojai A. Letonas ir A. 
Miroir teigia, kad nereikëtø pamirðti vienos aplinkybës: Belgijos istorija 
rodo, kad jos gyventojai, susidûræ su sudëtingomis bendro gyvenimo pro-
blemomis, ne kartà rado originalius sprendimus38. 

                                                           
36 La Constitutions belge (Texte coordonné du 17 février 1994). 
37 C. Grewe ir H. Oberdorff parengtame Europos Sąjungos konstitucijų rinkinyje Belgijos 

Konstitucija vadinama 1994 m. vasario 17 d. Belgijos Karalystės Konstitucija (Constitution du roy-
aume de Belgique du 17 février 1994): Grewe C., Oberdorff H. Les constitutions des États de 
l‘Union européenne (Documents rassemblés et présentés par Constance Grewe et Henri Oberdorff). 
– Paris: La documentation française, 1999. P. 142. 

38 Leton A., Miroir A. Les conflits communautaires en Belgique. – Paris: PUF, 1999. P. 362. 
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Belgijos 1994–2005 m. Konstitucija keista dvideðimt kartø. Taigi mi-
nëdami ðá aktà turime nepamirðti, kad dabar galioja Belgijos Konstitucijos 
1994 m. vasario 17 d. redakcija su vëlesnëmis pataisomis. 

Dabartinæ konsoliduotà (suderintà) Belgijos Konstitucijà sudaro de-
vyni skirsniai. Kai kurie skirsniai dalijami á dalis.  

Skirsniø pavadinimai apibûdina juose reguliuojamø santykiø turiná. I 
skirsnis vadinasi „Apie Belgijos Federacijà, jos sudëtines dalis ir jos terito-
rijà“, II skirsnis – „Apie belgus ir jø teises“, III skirsnis – „Apie valdþias“ (I 
skyrius „Apie federalinio parlamento rûmus“, kurio I poskyris vadinasi 
„Apie Atstovø rûmus“, II poskyris – „Apie Senatà“, II skyrius – „Apie fe-
deralinæ ástatymø leidþiamàjà valdþià“, III skyrius – „Apie karaliø ir federa-
linæ Vyriausybæ, kurio I poskyris yra „Apie Karaliø“, II poskyris – „Apie 
Federalinæ Vyriausybæ“, III poskyris – „Ágaliojimai“, IV skyrius „Ben-
druomenës ir regionai“ (I poskyris „Apie organus“, kurio I dalis – „Apie 
bendruomeniø ir regionø parlamentus“, II dalis – „Apie bendruomeniø ir 
regionø vyriausybes“, II poskyris – „Ágaliojimai“, kurio I dalis – „Bendruo-
meniø ágaliojimai“, II dalis – „Regionø ágaliojimai“, III dalis – „Specialios 
nuostatos“), V skyrius – „Apie Arbitraþo Teismà, konfliktø prevencijà ir 
sureguliavimà“ (I poskyris – „Apie konfliktø dël ágaliojimø prevencijà“, II 
poskyris – „Apie Arbitraþo teismà“, III poskyris – „Apie interesø konfliktø 
prevencijà ir sureguliavimà“), VI skyrius – „Apie teisminæ valdþià“, VII 
skyrius – „Apie Valstybës Tarybà ir administracinius teismus“, VIII skyrius 
– „Apie provincijø ir komunø institucijas“), IV skirsnis – „Apie tarptauti-
nius santykius“, V skirsnis – „Apie finansus“, VI skirsnis – „Apie ginkluo-
tàsias pajëgas“, VII skirsnis – „Bendrosios nuostatos“, VIII skirsnis – „Ap-
ie Konstitucijos keitimà“, IX skirsnis – „Ásigaliojimas ir pereinamosios nuo-
statos“. 

Konstitucijos I–VIII skirsniø nuostatos iðdëstytos 198 straipsniuose. 
IX skirsnio „Ásigaliojimas ir pereinamosios nuostatos“ nuostatos iðdëstytos 
gana specifiðkai. 
 

III 
 

Belgijos konstitucinëje teisëje federalizmo problemai tenka ypaè dide-
lë reikðmë. Belgijos patirtis ádomi keliais poþiûriais. Nacionaliniø santykiø 
raida vertë ieðkoti originalaus jø sprendimo. Belgija pagal savo sandarà ið 
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pradþiø buvo unitarinë valstybë. „Ji laipsniðkai nuo 1970 m. transformavosi 
á federacinæ valstybæ“39. 

Unitarinë valstybës sandara pasirinkta dël keliø prieþasèiø. Literatûro-
je nurodomi politinio, doktrininio ir istorinio pobûdþio argumentai dël bû-
tinybës nustatyti bendrà valdþios organizavimà. Siekianèiai tarptautinio 
pripaþinimo naujai Belgijos valstybei reikëjo vientisos politikos. Nacionali-
nio kongreso deputatai manë, kad ðalies nepriklausomybæ gali laiduoti tik 
stipri centrinë valdþia. „Sàjunginiø valstybiø didþiausia yda yra centrinës 
valdþios silpnumas“ (J. Lebeau). 

1830 m. Belgijoje galima iðskirti kelias teritorijas: Valonijà – kurioje 
gyvena prancûziðkai kalbantys valonai, Flandrijà – kurioje gyvena olandið-
kai kalbantys flamandai, rytinës Belgijoje pakraðtá, kuriame gyvena vokið-
kai kalbanti maþuma. Nepaisant tokios etninës ir kalbø ávairovës, Belgija 
pusantro amþiaus buvo unitarinë valstybë. Valstybës gyvenime vyravo 
prancûzø kalba40. Belgijos kalbinës ir kultûrinës bendruomenës nesiliejo á 
vienà belgø tautà. Be bendros valstybës, ðiuos faktinius þmoniø junginius 
maþai kas siejo. Bendruomenës skyrësi savo kalba, kultûra, nevienodu 
ekonominio iðsivystymo lygiu, dydþiu. 

XX a. antrojoje pusëje Flandrija ëmë sparèiai vystytis ir pagal savo ið-
sivystymo lygá pralenkë anksèiau vyravusià Valonijà, stiprëjo flandriðkasis 
nacionalizmas41 kaip reakcija á valonø vyravimà valstybës valdymo struktû-
rose. Flamandai ëmë kelti politinius reikalavimus átvirtinti visiðkà lygybæ su 
valonais. Flamandø partijos reikalavo nustatyti lygybæ Belgijos valstybinës 
valdþios institucijose, ákurti specifines Flandrijos valdþios institucijos. Di-
dþiausi radikalai prakalbo apie Belgijos padalijimà ir Flandrijos nepriklau-
somybës paskelbimà. 

1970, 1980, 1989 m. Konstitucijos pataisymais siekta iðspræsti kilusias 
Belgijos bendruomeniø tarpusavio santykiø problemas. 1970 m. Konstituci-
jos pataisø padariniai: parlamento nariai suskirstyti á dvi atskiras kalbines 
grupes, vyriausybë sudaryta ið lygaus skaièiaus prancûziðkai ir olandiðkai 
kalbanèiø ministrø, ástatymai, reguliuojantys kalbos vartojimo santykius, ir 
konstituciniai ástatymai priimami pagal specialià procedûrà, átvirtinta tai-
syklë, kad jei, trijø ketvirtadaliø kurios nors kalbinës grupës parlamentarø 
nuomone, ástatymo projektas kenks flamandø ir prancûziðkai kalbanèiø 

                                                           
39 Delpérée F. Le droit constitutionnel de la Belgique. – Bruxelles: Bruylant, Paris: L. G. D. J., 

2000. P. 378. 
40 Tai atspindi ir tokia aplinkybė, kad 1831 m. Konstitucijos oficialus tekstas buvo tik prancūzų 

kalba. Pažymėtina, kad oficialiai Belgijos Konstitucija į olandų kalbą išversta tik 1967 m. 
41 Ypač reikšmingas flamandų tautinės savimonės formavimuisi buvo po Pirmojo pasaulinio 

karo prasidėjęs „taalstrijd“ (kovos už kalbą) judėjimas.  
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drupiø santykiams, jo svarstymas bus atidedamas ir projektas perduodamas 
Vyriausybei. Konstitucinës pataisos turëjo átvirtinti valonø, flamandø ir vo-
kieèiø kultûrinæ autonomijà, taip pat Flandrijos ir Valonijos regionø socia-
linæ ekonominæ autonomijà. Ðiø pataisø ágyvendinimas këlë problemø. So-
cialinës ekonominës autonomijos átvirtinimo procesas sustojo. 

Pagal 1980 m. konstitucines pataisas kultûrinës bendruomenës virto 
tik bendruomenëmis, jø kompetencija iðaugo, jos galëjo turëti savo parla-
mentus ir vyriausybes, ásteigti Flandrijos ir Valonijos regionai, jø kompe-
tencijai priskirti reikðmingi klausimai. Ypaè svarbus þingsnis – Arbitraþo 
teismo, turinèio spræsti ginèus dël kompetencijos paskirstymo valstybës su-
dëtinëms dalims, ásteigimas. Taigi ðia reforma átvirtintas regionalizmo prin-
cipas valstybës gyvenime. 

Greitai paaiðkëjo, kad centriniø ir regionø struktûrø funkcionavimas 
komplikuotas. Karðtai buvo ginèijamasi, koks principas – kalbos ar teritori-
nis – yra svarbesnis valstybiðkai organizuotos visuomenës gyvenime, todël 
1989 m. reformomis Belgija dar labiau priartëjo prie federalinës valstybës 
sandaros. Konstitucijos pataisomis ásteigtas sostinës Briuselio regionas, vie-
ðøjø paslaugø sritis patikëta regionams ir bendruomenëms, regionams ir 
bendruomenëms suteikta teisë teikti subsidijas kultûrai, organizuoti ir rem-
ti finansiðkai mokymo programas, rûpintis ðvaria aplinka ir kt. Tiksliau api-
brëþiant regionø ir bendruomeniø kompetencijos ribas, siekta suderinti 
centrinës ir vietos valdþios santykius. 

1993 m. mirus karaliui Boduenui I, kuris valdë Belgijà daugiau nei 40 
metø, naujasis ðalies politinis elitas su karaliumi Albertu II ryþosi imtis es-
miniø ðalies sutvarkymo reformø. 1993 m. pabaigos – 1994 m. pradþios re-
formos Belgijà pavertë tikra federacine valstybe. Belgijos Konstitucijos 1 
straipsnyje buvo átvirtinta, kad Belgija yra federacinë valstybë, kurià sudaro 
bendruomenës ir regionai.  

Belgijos Federacijos unikalumui apibûdinti vartojama „dvigubo fede-
ralizmo“ modelio sàvoka. Belgijos Federacija vienu metu dalijama á ben-
druomenes ir regionus. Taigi nëra vienos federacijos dalijimo á sudëtines 
dalis sistemos. 
 

IV 
 

Minëta, kad Belgijos Konstitucijos skirsnis vadinasi „Apie Belgijos 
Federacijà, jos sudëtines dalis ir jos teritorijà“, kad Konstitucijos 1 straips-
nis skelbia, jog Belgija yra federacinë valstybë, kurià sudaro bendruomenës 
ir regionai. Federacinë valstybës sandaros forma, sudëtinga ðalies teritori-
nio ir kalbinio padalijimo sistema – dabartinës konstitucinës sistemos ðer-
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dis. Dauguma belgiðkojo konstitucinio reguliavimo naujoviø susijusios bû-
tent su specifiniu valstybës sandaros modeliu. 

Belgijà sudaro trys bendruomenës: prancûzø bendruomenë (la Com-
munauté française), flamandø bendruomenë (la Communauté flamande, 
Vlaamse Gemeenschap) ir vokiðkai kalbanèiøjø bendruomenë (la Com-
munauté germanophone, Deutschsprachige Gemeinschaft). 

Belgijà sudaro trys regionai: Valonijos regionas (la Région wallonne), 
Flandrijos regionas (la Région flamande, Vlaamse Gewest) ir Briuselio re-
gionas (la Région bruxelloise). 

Belgijà sudaro keturi kalbiniai regionai: prancûzø kalbos regionas (la 
région de la langue française), olandø kalbos regionas (la région de la langue 
néerlandaise, Nederllandse taalgebied), dvikalbis sostinës Briuselio regionas 
(la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad) 
ir vokieèiø kalbos regionas (la région de la langue allemande, deutsche 
Sprachgebiet). Kiekviena Karalystës komuna priklauso kuriam nors ið minë-
tø kalbiniø regionø. 

Kalbiniø regionø ribos gali bûti pakeistos arba patikslintos tik ástaty-
mu, kuriam balsø dauguma pritarë kiekviena kalbinë grupë abiejuose par-
lamento rûmuose, jei kiekvienos grupës nariø dauguma dalyvavo balsuo-
jant ir jeigu teigiamai balsavusiøjø abiejose grupëse skaièius sudaro du 
treèdalius ið viso balsavusiøjø. 

Valonijos regionas apima Valonijos Brabanto (le Brabant wallon), Eno 
(le Hainaut), Ljeþo (Liège), Liuksemburgo (le Luxembourg), Namiûro (Na-
mur) provincijas. 

Flandrijos regionà sudaro Antverpeno (Anvers, Antwerpen), Flandrijos 
Brabanto (le Brabant flamand, Vlaams-Brabant), Vakarų Flandrijos (La 
Flandre occidentale, West-Vlaanderen), Rytø Flandrijos (la Flandre orienta-
le, Oost-Vlaanderen) ir Limburgo (le Limbourg, Limburg) provincijos. 

Remiantis Konstitucija, provincijø padalijimà nustato tik ástatymas.  
Taigi ið Konstitucijoje átvirtinto reguliavimo matyti, kad Belgijos Fede-

racija vienu metu „dalijama“ ávairiais „pjûviais“ steigiant bendruomenes ir 
regionus bei pripaþástant kalbinius regionus.  

Valstybës, provincijø ir komunø sienos gali bûti keièiamos tik ástatymo 
pagrindu. 
 

V 
 

Asmens statuso konstituciniai pagrindai átvirtinti Belgijos Konstituci-
jos II skirsnyje, pavadintame „Apie belgus ir jø teises“. Toks ðio Konstituci-
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jos skirsnio pavadinimas kelia klausimà, ar Belgijos Konstitucija gina tik 
Belgijos pilieèiø teises. Paþymëtina, kad Konstitucijos VII skirsnyje esanèio 
191 straipsnio nuostatos skelbia, kad bet koks uþsienietis, esantis Belgijos 
teritorijoje, naudojasi teise asmens ir turto gynybà, iðskyrus ástatyme nusta-
tytas iðimtis. Atrodytø, tai tik labai ribota apsauga. Apsauga, kurios saugo-
mo objekto apimtis ið pradþiø këlë daug klausimø. Klausta, ar pagal Belgi-
jos Konstitucijà ginamos uþsienieèiø socialinës ekonominës teisës. Ðiuo as-
pektu Luveno katalikiðkojo universiteto profesorius, vienas þymiausiø ðiø 
dienø Belgijos konstitucininkø, Francis Delpérée teigia: „Á Konstitucijà 
átraukus 23 straipsná, pripaþástantá kiekvieno teisæ gyventi þmogiðkai oriai, 
neginèijama, kad uþsienieèiai naudojasi Konstitucijoje átvirtintomis eko-
nominëmis, socialinëmis ir kultûrinëmis laisvëmis“42. Tokià sampratà pat-
virtino ir Arbitraþo teismo, kuriam patikëta konstitucinës kontrolës misija, 
jurisprudencija. 

Pavadinus II skirsná „Apie belgus ir jø teises“ visiðkai suprantama, ko-
dël jame Konstitucijos kûrëjai pirmiausia iðdëstë nuostatas dël Belgijos pi-
lietybës instituto pagrindø. Remiantis Belgijos Konstitucijos 8 straipsniu, 
Belgijos pilietybë (qualité de Belge) ágyjama, iðsaugoma ir prarandama pa-
gal civilinio ástatymo nuostatas. Natûralizacijà nustato federalinë ástatymø 
leidþiamoji valdþia. Pagal Konstitucijà Belgijoje nëra luominiø skirtumø: 
visi belgai lygûs ástatymui; tik jie gali uþimti civilines ir karines pareigas, ið-
skyrus ástatyme ypatingais atvejais nustatytas iðimtis. Vieðosios pareigos uþ-
imamos laikantis lygiateisiðkumo principo. Tiesa, iðimtys ið ðios taisyklës 
gali bûti grindþiamos atsiþvelgiant á objektyvius pagrindus. Tokiais pagrin-
dais gali bûti laikomas amþius, pasirengimo dirbti lygis, kandidato morali-
nës savybës. Taigi teisë uþimti lygiais pagrindais vieðas pareigas nëra abso-
liuti. Kai kurie Belgijos ástatymai tam tikroms pilieèiø kategorijoms nustato 
„prioritetines teises lyginant su kitais pilieèiais“43. Vis dëlto Belgai Konsti-
tucijoje átvirtintomis teisëmis ir laisvëmis naudojasi vienodai. Paþymëtina, 
kad pagal Konstitucijà (11 str.) tuo tikslu ástatymas arba dekretas ypaè ga-
rantuoja ðias teises ir laisves ideologinëms ir filosofinëms maþumoms (des 
minorités ideologiques et philosophiques).  

Belgijos Konstitucijos 13 straipsnyje skelbiama, kad ið niekieno negali 
bûti atimta prieð jo valià teisë á teisminæ gynybà, kurià jam pripaþásta ásta-
tymai. Tai viena svarbiausiø asmens teisiø garantijø. Pagal Konstitucijà 
bausmës nustatomos ir taikomos pagal ástatymà. Teisë á bûsto nelieèiamybæ 
                                                           

42 Delpérée F. Le droit constitutionnel de la Belgique. – Bruxelles: Bruylant, Paris: L.G.D.J., 
2000. P.142. 

43 Žr.: Delpérée F., Rasson Roland A., Verdussen M. Les discriminations positives. Belgique // 
Annuaire international de justice constitutionnelle, 1997. T. XIII. P. 75.  
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– klasikinio asmens teisiø katalogo bûtinas elementas (Konstitucijos 15 str. 
nustatyta: „Bûstas nelieèiamas: buto kratà galima vykdyti tik ástatyme nu-
statytais atvejais ir jame nustatytu bûdu“). Konstitucija taip pat garantuoja 
religijos laisvæ, vieðà religiniø apeigø atlikimà, taip pat laisvæ reikðti savo 
nuomonæ visais bûdais, nebent naudojantis ðiomis laisvëmis bûtø daromi 
teisës paþeidimai. Konstitucijoje numatyta, kad niekas negali bûti verèia-
mas dalyvauti kokiu nors bûdu kokios nors tikybos aktuose arba ceremoni-
jose, laikytis jø nustatytø poilsio dienø. Konstitucijos 22 straipsnis numato 
asmeninio, ðeimos gyvenimo nelieèiamybæ, iðskyrus ástatyme numatytus at-
vejus. 

Pagal Belgijos Konstitucijà susiþinojimo paslaptis nelieèiama, spauda 
yra laisva, cenzûra niekada negali bûti nustatyta; draudþiama reikalauti uþ-
stato ið raðytojø, leidëjø arba spaudos platintojø. 

Belgai turi teisæ susirinkti taikiai ir be ginklo, laikydamiesi ástatymo, 
nustatanèio ðios teisës ágyvendinimà, taèiau visais atvejais be iðankstinio 
leidimo. Ði nuostata netaikoma susirinkimams po atviru dangumi, kuriuos 
reguliuoja policijos ástatymai. 

Belgai turi teisæ jungtis á susivienijimus. Ðiai teisei ágyvendinti negali-
ma numatyti kokiø nors prevenciniø priemoniø. Pagal Belgijos Konstitucijà 
(28 str.) kiekvienas turi teisæ kreiptis su peticija á vieðasias valdþios institu-
cijas. Tokià peticijà gali pasiraðyti vienas arba keli asmenys. 

Kiekvienas turi teisæ susipaþinti su visais administraciniais dokumen-
tais ir gauti jø nuoraðus, iðskyrus ástatymø, dekretø ir taisykliø, nurodytø 
134 straipsnyje, nustatytus atvejus ir sàlygas. Siekiant uþtikrinti teisëtumà 
vieðojo sektoriaus darbe nustatyta, kad valdininkà (iðskyrus ministrus ir 
bendruomeniø ir regionø vyriausybiø narius) pradëti persekioti dël veiks-
mø, padarytø einant administracines pareigas, galima pradëti be kokio nors 
iðankstinio leidimo. 

Pagal Konstitucijos 30 straipsná Belgijoje áprastiniø kalbø vartojimas 
nëra privalomas. Taigi Belgijoje nëra oficialios valstybës kalbos. Áprastiniø 
kalbø vartojimà galima reguliuoti tik ástatymu ir tik dviejose srityse. Tokios 
sritys – vieðosios valdþios aktai ir teisminis bylø nagrinëjamas.  

Konstitucijos 23 straipsnis atskleidþia reikðmingus socialiniø, ekono-
miniø ir kultûriniø teisiø aspektus. Ðiø teisiø samprata grindþiama asmens 
teise gyventi þmogiðkai oriai. Bûtent tokiu tikslu ástatymas, dekretas ar 
norma, numatyta 134 straipsnyje, garantuoja ekonomines, socialines ir kul-
tûrines teises bei nustato jø ágyvendinimo sàlygas. Ið ðiø teisiø iðskirtinos:  

1) teisë laisvai pasirinkti darbà ir profesinæ veiklà ágyvendinant bendrà 
uþimtumo politikà, kuria siekiama laiduoti stabilø ir pagal galimy-
bes aukðtà uþimtumo lygá; 
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2) teisë á tinkamas darbo sàlygas ir teisingà atlyginimà, 3) teisë gauti 
informacijà, konsultacijas, taip pat teisë kolektyviai derëtis;  

3) teisë á socialiná draudimà, sveikatos apsaugà, socialinæ, medicinos ir 
teisinæ pagalbà; 

4) teisë á padorø bûstà;  
5) teisë á sveikà aplinkà; 
6) teisë á visavertá socialiná ir kultûriná gyvenimà. 
Pagal Belgijos Konstitucijà mokymas yra laisvas. Paþymëtina, kad 

svarbus vaidmuo ðvietimo srityje pripaþástamas bendruomenëms. Ástatymas 
reguliuoja ðvietimo organizavimà, diplomø pripaþinimà, ðvietimo subsidija-
vimà. 

Bendruomenës privalo laiduoti tëvø laisvæ renkantis savo vaikø mo-
kymà. Mokymas, kurá organizuoja bendruomenës, turi bûti neutralus. Pa-
gal Konstitucijà mokymo neutralumas reiðkia ir pagarbà tëvø ir mokiniø fi-
losofinëms, ideologinëms ir religinëms paþiûroms. Vieðøjø valdþiø ásteigto-
se mokymo ástaigose galima pasirinkti, ar mokytis vienos ið pripaþintø reli-
gijø tikybos ar nekonfesinës moralës. Privalomas mokslas nemokamas. 
Kiekvienas turi teisæ mokytis gerbti teises ir laisves. Visi moksleiviai, stu-
dentai, tëvai, mokymo ástaigø personalo darbuotojai lygûs ástatymui ir dek-
retui. 

Vertinant Belgijos Konstitucijos tekste átvirtintà teisø katalogà, reikia 
pabrëþti jo iðdëstymo chaotiðkumà. Konstitucijos II skirsnyje nerasime mo-
dernioms konstitucijoms bûdingo nuoseklaus teisiø ir laisviø dëstymo pagal 
grupes (asmeninës, politinës, socialinës, ekonominës ir kultûrinës teisës). 
Iðliko ir ðiais laikais archaiðkai atrodanèiø nuostatø (antai Konstitucijos 18 
str. skelbia, kad civilinë mirtis panaikinama ir kad ji negali bûti atkurta). 
Pertvarkant Konstitucijà XX a. pabaigoje, vargu ar reikëjo minëti kadaise 
pasaulyje pasmerkto instituto panaikinimà. 

 
 

VI 
 

Pagal Belgijos Konstitucijos 33 straipsná visos valdþios kyla ið tautos. 
Valdþia ágyvendinama Konstitucijoje numatytais bûdais. Federalinë valdþia 
turi ágaliojimus veikti neperþengdama Konstitucijos ir jos pagrindu priimtø 
ástatymø ribø. 

Federalinæ vykdomàjà valdþià sudaro karalius, ministrai, valstybës sek-
retoriai, taip pat priskirtos vykdomosios tarnybos. Federalinæ ástatymø lei-
dþiamàjà valdþià sudaro karalius, Atstovø rûmai ir Senatas. Teisminë val-
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dþia apima Arbitraþo teismà, Kasaciná teismà, Valstybës Tarybà, teismus ir 
tribunolus, prie kuriø reikia priskirti administracinius, karinius teismus.44  

Valdþiø sistemos organizacijos pagrindas – valdþiø padalijimo principas.  
Pagal Belgijos Konstitucijà federalinës ástatymø leidþiamosios valdþios 

ágyvendinimas patikëtas karaliui (le Roi, Koning), Atstovø Rûmams (La 
Chambre des Représentants, Kamer van Volksvertegeneswoordigers) ir Sena-
tui (Le Sénat, Senaat).  

Atstovø Rûmai ir Senatas sudaro dviejø rûmø parlamentà. Teisinëje 
literatûroje raðoma, kad dar XX a. pradþioje ástatymø leidþiamosios insti-
tucijos padalijimas á dvejus rûmus atrodë kaip „politikos mokslo aksioma“. 
Dviejø rûmø parlamento pasirinkimà lëmë Konstitucijos autoriø ásitikini-
mas, kad toks modelis uþtikrins ástatymø leidþiamosios valdþios nuosaiku-
mà, apsaugos nuo vienø rûmø parlamento „ásikarðèiavimø“. Dveji rûmai 
turëjo skatinti ávairiø poþiûriø kompromiso paieðkà. Tikëtasi ir geresnës 
ástatymø rengimo kokybës.  

Ðiandien tokios nuostatos ginèijamos. Dar daugiau, galime prisiminti 
ir G. Burdeau valdþios organizacijos tyrimø iðvadà: dël demokratijos raidos 
poveikio „bikameralizmas arba iðnyksta, arba sumaþëja aukðtutiniø rûmø 
ágaliojimai“45. Neatsitiktinai 1893 m., 1920–1921 m., 1970 m., 1980 m. 1993 
m. debatø dël Belgijos Konstitucijos pataisø sudëtinë dalis – dviejø parla-
mento rûmø sistemos pranaðumø ir trûkumø aptarimas. 

Pagal Konstitucijà (42 str.) abiejø parlamento Rûmø nariai atstovauja 
tautai, ne tik tiems rinkëjams, kurie rinko parlamentarus. Taigi Belgijos 
konstitucinë sistema nepripaþásta imperatyvaus mandato, deputatai neat-
ðaukiamai. 

Konstitucijoje numatytais atvejais kiekvienø parlamento rûmø nariai 
ástatymo nustatyta tvarka suskirstomi á prancûzø kalbos arba olandø kalbos 
grupes. Vokieèiø kalbos grupës Konstitucija nenumato. 

Karalius turi teisæ paleisti parlamentà. Konstitucijos 46 straipsnyje nu-
statyta, kad karalius gali paleisti Atstovø Rûmus, jeigu ðie absoliuèia savo 
nariø balsø dauguma:  

1) balsuoja prieð pasiûlytà pasitikëjimo votumà federaline vyriausybe 
ir per tris dienas nuo pasitikëjimo votumo atmetimo nepasiûlo ka-
raliui naujos ministro pirmininko kandidatûros; 

2) balsuoja uþ nepasitikëjimà federaline vyriausybe ir nepasiûlo kara-
liui ministro pirmininko kandidatûros. 

                                                           
44 Delpérée F. Le droit constitutionnel de la Belgique. – Bruxelles: Bruylant, Paris: L.G.D.J., 

2000. P. 469. 
45 Burdeau G. Traité de science politique. T. IX. – Paris: L.G. D. J., 1976. P. 67. 
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Dël pasiûlymø balsuoti uþ pasitikëjimà arba nepasitikëjimà vyriausybe 
turi bûti balsuojama per keturiasdeðimt aðtuonias valandas nuo pasiûlymo 
pateikimo. Be to, karalius atsistatydinus federalinei vyriausybei gali paleisti 
Atstovø Rûmus gavæs sutikimà, pareikðtà absoliuèia ðiø Rûmø nariø dau-
guma.  

Atstovø Rûmø paleidimas reiðkia ir Senato paleidimà. 
Paleidus parlamentà, per keturiasdeðimt dienø turi bûti surengti nauji 

rinkimai ir per du mënesius turi bûti iðrinktas naujas parlamentas. 
Parlamento rûmø posëdþiai vieði. Praðant rûmø pirmininkui arba 10 jø 

nariø, gali bûti rengiami slapti posëdþiai. Vëliau Rûmai absoliuèia balsø 
dauguma sprendþia, ar tas pats klausimas gali bûti svarstomas vieðai. 

Pagal Konstitucijos 49 straipsná negalima bûti abiejø parlamento Rû-
mø nariu tuo paèiu metu. Parlamento narys, karaliaus paskirtas ministru ir 
sutikæs uþimti tas pareigas, nebedalyvauja Rûmø posëdþiuose. Ástatymas 
nustato, kaip toks ministras pavaduojamas parlamento Rûmuose. Parla-
mentaro mandato ágyvendinimas atnaujinamas, jeigu asmuo atleidþiamas ið 
ministro pareigø. Kiekvienai sesijai Rûmai skiria savo pirmininkà, jo pava-
duotojus, sudaro valdybà. Sprendimai priimami balsø dauguma, iðskyrus 
parlamento Rûmø reglamentuose numatytas iðimtis dël rinkimø ir kandi-
datø iðkëlimo. Balsams pasidalijus po lygiai laikoma, kad siûlymas, uþ kurá 
balsuojama, yra atmestas. Sprendimai Rûmuose priimami tik dalyvaujant 
daugumai jø nariø. 

Parlamento Rûmø nariø negalima persekioti arba sulaikyti uþ pareikð-
tà nuomonæ arba balsavimà vykdant savo funkcijas. Atitinkamø Rûmø par-
lamentaro be Rûmø sutikimo sesijos metu negalima persekioti arba sulai-
kyti uþ baudþiamà veikà, nebent jis bûtø sulaikytas su ákalèiais nusikaltimo 
vietoje. 

Kiekvieni parlamento Rûmai priima savo reglamentà, kurio laikyda-
miesi vykdo savo ágaliojimus. 

Atstovø Rûmus sudaro 150 nariø, renkamø keturiems metams visuo-
tiniais, tiesioginiais rinkimais pagal proporcinæ rinkimø sistemà, kurià nu-
stato ástatymas. Paþymëtina, kad pagal Konstitucijà (62 str. 3 d.) pilieèiai 
privalo dalyvauti rinkimuose. Atstovø Rûmø nariu gali bûti renkamas as-
muo, kuris: a) yra Belgijos pilietis; b) gali ágyvendinti visas pilietines ir poli-
tines teises, c) jam sukako 21 metai, d) gyvena Belgijoje. Pagal Konstitucijà 
asmeniui, kurá galima rinkti á Atstovø Rûmus, negalima nustatyti jokiø kitø 
reikalavimø. 

Senato formavimo tvarka yra sudëtingesnë. Senato sudëtis – 71 sena-
torius. Senatoriumi gali bûti renkamas visateisis (galintis ágyvendinti pilie-
tines ir politines teises) Belgijos pilietis, sulaukæs 21 metø ir gyvenantis 
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Belgijoje. Ið 71 senatoriaus 40 senatoriø renkami tiesiogiai, 21 senatorius 
skiria bendruomeniø parlamentai, 10 senatoriø yra kooptuoti. Be to, yra ir 
senatoriai pagal teisæ. 

Pagal Konstitucijos 67 straipsná 25 senatorius renka Nyderlandø rin-
kimø kolegija, 15 senatoriø – prancûzø rinkiminë kolegija. 10 senatoriø ski-
ria flamandø bendruomenës parlamentas (Vlaams Parlement) ið savo nariø, 
10 senatoriø skiria prancûzø bendruomenës parlamentas (le Parlement de 
la Communauté française) ið savo nariø, 1 senatoriø skiria vokiðkai kalban-
èiøjø bendruomenës parlamentas (Parlament der Deutschsprachigen Ge-
meinschaft) ið savo nariø, 6 senatorius skiria senatoriai, iðrinkti ir paskirti 
flamandiðkai ir vokiðkai kalbanèiø gyventojø, 4 senatorius skiria prancûzið-
kai, flamandiðkai, vokiðkai kalbantys gyventojai. 

Pagal teisæ senatoriai yra karaliaus vaikai, sulaukæ 18 metø – tiesiogi-
niai karaliaus palikuonys, turintys teisæ paveldëti sostà. Teoriðkai jie gali 
dalyvauti posëdþiuose ir balsuoti sulaukæ 21 metø. Pagal susiklosèiusià 
praktikà jie nebalsuoja. Jie neáskaitomi ir skaièiuojant kvorumà. Ðiuo metu 
kaip senatoriai yra prisiekæ: princas Filipas (Philippe), princesë Astrid, 
princas Loranas (Laurent). 

Karaliaus ir Atstovø Rûmø bendra kompetencija ástatymø leidybos sri-
tyje apima Belgijos pilietybës teikimà, taip pat ástatymus dël karaliaus mi-
nistrø civilinës ir baudþiamosios atsakomybës, biudþeto ir jo vykdymo, 
ginkluotøjø pajëgø kontingento nustatymo. Sprendþiant ðiuos klausimus, 
Senatas nedalyvauja. 

Federalinë Vyriausybë politiðkai atsakinga Atstovø Rûmams. Konsti-
tucijos pataisos átvirtino specifiná senato vaidmená. Jo akiratyje atsidûrë ir 
dalis ástatymø leidybos, tarptautiniai santykiai, federalinës valdþios ir ben-
druomeniø, regionø santykiai, taip pat parlamentiniai tyrimai. Raðoma, 
kad ðiems Rûmams bûdingas „apmàstymø rûmø“46 vaidmuo. 

Visi ástatymø projektai teikiami Atstovø Rûmams, iðskyrus karaliaus 
teikiamus ástatymø projektus dël tarptautiniø sutarèiø, teikiamø Senatui.  

Konstitucija átvirtina parlamento rûmø paritetà Konstitucijos 77 
straipsnyje jiems priskirtais klausimais: 

- dël siûlymø perþiûrëti Konstitucijà ir Konstitucijos perþiûrëjimo: 
- dël ástatymø, nurodytø atitinkamuose Konstitucijos straipsniuose (5, 

39, 43, 50, 68, 71, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127–131, 135–137, 140–
143, 145, 146, 163, 166 ir kt.); 

- dël ástatymø, priimtø balsø dauguma, numatyta 4 straipsnio paskuti-
nëje dalyje, taip pat ástatymø, priimtø juos ágyvendinti; 

                                                           
46 http://www.senate.be/doc/rol_fr.html 
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- dël ástatymø, nurodytø 34 straipsnyje, 
- dël ástatymø, kuriais pritariama sutartims, 
- dël ástatymø, priimtø pagal 169 straipsná garantuojant tarptautiniø ir 

supranacionaliniø ápareigojimø vykdymà; 
- dël ástatymø, susijusiø su Valstybës Taryba; 
- dël teismø ir tribunolø organizacijos; 
- dël ástatymø, kuriais pritariama susitarimams dël bendradarbiavimo, 

sudarytiems valstybës, komunø ir regionø. 
Be to, pagal Konstitucijà ástatymu, priimtu balsø dauguma, numatyta 4 

straipsnyje paskutinëje dalyje, gali bûti nustatyti kiti ástatymai, kuriuos At-
stovø Rûmai ir Senatas priima laikydamiesi lygybës principo. 

Toks konstitucinis reguliavimas leistø kalbëti apie „tikrà bikameraliz-
mà“ tam tikroje parlamentinës veiklos dalyje. Ástatymø leidybai labiau tiktø 
„riboto bikameralizmo“47 sàvoka. 

Parlamento Rûmø konfliktus dël jø ágaliojimø sureguliuoti paritetiti-
niu pagrindu ið abiejø Rûmø nariø sudaroma parlamento taikinamoji ko-
misija. Oficialiai ástatymus aiðkina tik parlamentas.  

 
 

VIII 
 

Konstitucijoje nustatyti karaliaus statuso pagrindai, sosto paveldëjimo 
principai, karaliaus asmens nelieèiamybë, regentystë bei globa, kai sostas 
neuþimtas arba sosto ápëdinis yra nepilnametis. 

Konstitucijos 85 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad karaliaus konstitu-
cinius ágaliojimus paveldi tiesioginiai, tikri ir teisëti jo didenybës Leopoldo 
Sakso-Koburgo palikuonys, vadovaujantis pirmagimystës principu. Tai reið-
kia, kad sostà uþimti gali tik tiesioginiai palikuonys, kad karaliø ir jo ápëdiná 
turi sieti kraujo ryðys (ávaikinti asmenys negali paveldëti), kad sosto ápëdi-
nis turi gimti teisëtoje santuokoje (pavainikiai negali pretenduoti á Belgijos 
sostà). Iki 1991 m. sostà galëjo uþimti tik vyrai. Pagal dabartiná reglamenta-
vimà sostà gali uþimti Leopoldo I palikuonys, neatsiþvelgiant á jø lytá. Pe-
reinamose nuostatose buvo nustatyta, kad Konstitucijos 85 straipsnio nuo-
statos pirmà kartà bus taikomos Alberto II palikuonims. Laikinosiose nuo-
statose átvirtintu Salijø principu siekta uþkirsti kelià pretenduoti á sostà Þo-
zefinai Ðarlotei (Joséphine – Charlotte), Leopoldo II vyriausiajai dukrai, ir 
jos palikuonims.  

                                                           
47 http://www.senate.be/www/webdriver?MIval=/Overzicht/bevorgdheden&M=17LA 
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Ðiuo metu á sostà gali pretenduoti tokia sosto paveldëtojø eilë48:         
1. Brabanto hercogas, Belgijos princas Filipas (Philippe), vyriausiasis kara-
liaus Alberto II sûnus; 2. Belgijos princesë Elizabetë (Elisabeth, vyriausioji 
princo Filipo duktë); 3. Belgijos princas Gabrielis (princo Filipo sûnus); 4. 
Belgijos princas Emanuelis (antrasis princo Filipo sûnus); 5. Belgijos prin-
cesë, Austrijos-Este erhercogë Astrid (Alberto II dukra); 6. Belgijos prin-
cas, Austrijos-Este erchercogas Amédéo (princesës Astrid sûnus); 7. Belgi-
jos princesë Maria-Laura (princesës Astrid dukra); 8. Belgijos princas, 
Austrijos-Este erchercogas Joachimas (princesës Astrid sûnus); 9. Belgijos 
princesë Luisa-Maria (princesës Astrid dukra); 10. Belgijos princesë Letici-
ja Marija (princesës Astrid dukra); 11. Belgijos princas Loranas (Laurent), 
treèiasis Alberto II vaikas; 12. Belgijos princesë Luiza (Louise), princo Lo-
rano dukra. Paþymëtina, kad paveldëtojø eilë skaièiuojama ne pagal asme-
nis, bet pagal valdanèios ðeimos ðakas. Pagal ðià eilæ tik princas Filipas yra 
tikëtinas sosto ápëdinis. Kiti laikomi tik galinèiais paveldëti sostà.  

Karaliaus asmuo yra nelieèiamas. Ástatymu nustatomas kiekvienam 
karaliavimui skirtos lëðos. Mirus karaliui abeji parlamento rûmai turi bûti 
suðaukti ne vëliau kaip per 10 dienø po jo mirties. Jeigu iki tol parlamento 
rûmai buvo paleisti, o jø suðaukimo data parlamento paleidimo akte numa-
tyta velesnë nei minëtos 10 dienø, buvusieji parlamento nariai vël ágyja ága-
liojimus, kol susirinks naujas parlamentas. Paþymëtina, kad po karaliaus 
mirties, kol neprisiekia jo ápëdinis arba regentas, belgø tautos vardu konsti-
tucinius karaliaus ágaliojimus vykdo á tarybà susirinkæ ministrai. Jeigu mi-
rus karaliui sosto ápëdinis yra nepilnametis, abeji parlamento rûmai susi-
renka á bendrà posëdá paskirti regentà ir globà. Paaiðkëjus, kad karalius 
negali valdyti ðalies, tai konstatavæ ministrai privalo nedelsdami suðaukti 
parlamento rûmus, kurie nustato globà ir skiria regentà. Regento funkcijos 
gali bûti patikëtos tik vienam asmeniui. Regento priesaikos tekstas atitinka 
Konstitucijos 91 straipsnyje nustatytà karaliaus priesaikos tekstà. 

Pilnameèiu laikomas 18 metø sulaukæs karalius (Konstitucijos 91 str. 1 
d.). Karalius sostà uþima abiejø Rûmø posëdyje prisiekæs gerbti Konstituci-
jà ir belgø tautos ástatymus, uþtikrinti nacionalinæ nepriklausomybæ ir teri-
torijos integralumà. 

Pagal Konstitucijà karalius vykdo tik ágaliojimus, numatytus Konstitu-
cijoje ir ypatinguose ástatymuose, priimamuose Konstitucijos pagrindu. 
Joks karaliaus aktas negalioja, jeigu jo nepasiraðo ministras. Uþ aktà atsako 
já kontrasignavæs ministras. 

                                                           
48 http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monarques_de_Belgique 
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Karalius priima reglamentus ir nutarimus, skirtus ástatymams ágyven-
dinti. Ðie karaliaus priimti aktai negali sustabdyti ástatymø arba atleisti nuo 
jø vykdymo. Karalius tvirtina ir skelbia ástatymus. 

Karalius teikia karinius laipsnius, skiria á pareigas bendrojo administ-
ravimo ir uþsienio santykiø valstybës institucijoje, iðskyrus ástatyme nustaty-
tas iðimtis. Á kitas pareigas jis skiria tik remdamasis tiesiogine ástatymo nuo-
stata. Karaliui priklauso malonës teisë. Laikydamasis ástatymo nuostatø, 
karalius apdovanoja kariniais ordinais ir vykdo kitus ágaliojimus. 

 

IX 
 

Ministrus49 skiria ir atleidþia karalius. Federalinë Vyriausybë (le Gou-
vernement fédéral, Federale Regering) politiðkai atsakinga Atstovø Rûmams. 
Vyriausybë pateikia karaliui praðymà dël atsistatydinimo, jei Atstovø Rû-
mai absoliuèia savo nariø balsø dauguma balsuoja uþ nepasitikëjimà Fede-
raline Vyriausybe, kartu pasiûlydami karaliui ministro pirmininko kandida-
tûrà arba per tris dienas nuo pasitikëjimo votumo atmetimo pasiûlo kara-
liui naujà ministro pirmininko kandidatûrà. Karalius skiria ministru pirmi-
ninku pasiûlytà kandidatà, kuris pradeda eiti savo pareigas prisiekus nauja-
jai Federalinei Vyriausybei.  

Ministrø Tarybà sudaro ne daugiau kaip 15 ministrø. Iðskyrus ministrà 
pirmininkà, Ministrø Tarybà sudaro lygus skaièius prancûziðkai ir olandið-
kai kalbanèiø ministrø. Á Vyriausybës sudëtá áeina ir valstybës sekretoriai, 
kuriuos skiria ir atleidþia karalius. Valstybës sekretoriai nëra Ministrø Ta-
rybos nariai. Ministrai turi teisæ bûti iðklausyti parlamento rûmuose. 

Ministrais gali bûti tik Belgijos pilieèiai. Karaliðkosios ðeimos nariai 
negali bûti skiriami ministrais. 

Ministrai gali dalyvauti parlamento rûmø posëdþiuose, parlamente 
jiems turi bûti suteikta galimybë pasisakyti. Atstovø Rûmai gali pareikalau-
ti, kad ministras dalyvautø posëdyje. Senatas gali reikalauti, kad jie daly-
vautø svarstant Konstitucijos 77 straipsnyje numatytø ástatymø pasiûlymus 
arba Konstitucijos 78 straipsnyje numatytø ástatymø projektus, arba kai ágy-
vendinama 56 straipsnyje nustatyto tyrimo teisë. Svarstant kitus klausimus, 
galima tik praðyti, kad ministras dalyvautø.  

Ministrai atsakingi Atstovø Rûmams. Ministras negali bûti persekio-
jamas, negali bûti skelbiama jo paieðka dël pasakytos nuomonës vykdant 
savo pareigas. Paþymëtina, kad nei þodþiu, nei raðtu ministrui duotas kara-

                                                           
49 Konstitucijos tekste – „savo ministrus“ (žr. Belgijos Konstitucijos 96 str.). 
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liaus ásakymas ministro neatleidþia nuo atsakomybës. Uþ nusikaltimus, pa-
darytus einant pareigas, ministrus teisia apeliacinis teismas. Ástatymas nu-
stato, kaip pradedama byla ir teisminis nagrinëjimas. 
 

X 
 

1980 m. Konstitucija buvo papildyta 107ter straipsniu, kuriame buvo 
numatytas Arbitraþo Teismas (la Cour d‘arbitrage, Arbitragehof). Dabarti-
nëje redakcijoje tas straipsnis virto 142 straipsniu, kuriame átvirtintos kelios 
konstitucinës kontrolës instituto esmæ atskleidþianèios nuostatos.  

Belgijos arbitraþo teismo nariø statusas patvirtina ðios institucijos ne-
priklausomybæ. Teismo nariai á pareigas skiriami iki gyvos galvos, jie neat-
ðaukiami, jiems taikomas pareigø nesuderinamumo reþimas, jie naudojasi 
kai kuriais imunitetais. Teisëjø materialiná aprûpinimà nustato ástatymas. 
Arbitraþo teismo narius skiria karalius ið dvigubai ilgesnio kandidatø sàra-
ðo, kurá pakaitomis teikia Atstovø Rûmai ir Senatas. Kandidatø sàraðui turi 
bûti pritarta dviejø treèdaliø posëdyje dalyvaujanèiø parlamento rûmø na-
riø balsø dauguma. Tokia procedûra turi garantuoti teismo nariø nepri-
klausomybæ ir pasitikëjimà jais.  

Arbitraþo teismà sudaro dvylika nariø. Teisëjai prisiekia karaliui: „Að 
pasiþadu bûti iðtikimas karaliui, paklusti belgø tautos Konstitucijai ir ásta-
tymams“. Teismo sudëtis turi atspindëti prancûzø ir olandø kalbø atstovø 
paritetà. Arbitraþo teismo teisëjai sudaro dvi kalbines grupes. Ðeði prancû-
ziðkai kalbantys teismo nariai sudaro Teismo prancûzø kalbos grupæ, o ðeði 
olandiðkai kalbantys nariai – olandø kalbos grupæ. Autonomiðkos teisminës 
kompetencijos grupës neturi. Kiekviena kalbinë grupë renka savo pirmi-
ninkà. Prancûzø ir olandø kalbø grupiø pirmininkai paeiliui po vienerius 
metus vykdo Teismo pirmininko funkcijas. 

Kiekvienoje kalbos grupëje trys teisëjai privalo turëti ne maþesnæ kaip 
penkeriø metø parlamentaro patirtá federaliniame, bendruomenës arba re-
giono parlamente, kiti trys privalo turëti Valstybës Tarybos nario, Kasaci-
nio teismo teisëjo, taip pat Arbitraþo teismo patarëjo arba Belgijos univer-
siteto teisës profesoriaus penkeriø metø darbo staþà, be to, bent vienas ið 
jø turi pakankamai gerai mokëti vokieèiø kalbà. Minimalus amþius skiriant 
á pareigas – keturiasdeðimt metø. 

Pagal Konstitucijos 142 straipsnio 2 dalá Arbitraþo teismas priimdamas 
nutarimus sprendþia: 

1) dël konfliktø, nurodytø Konstitucijos 141 straipsnyje; 
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2) dël Konstitucijos 10, 11 ir 24 straipsniø paþeidimø, padarytø ástaty-
mu, dekretu arba norma, kurie iðvardyti 134 straipsnyje, 

3) dël Konstitucijos straipsniø, apibrëþtø ástatymu, paþeidimu ástaty-
mu, dekretu arba norma, iðvardytø 134 straipsnyje. 

Ið pradþiø Arbitraþo teismo kompetencija buvo tik federalinio pobû-
dþio; teismas nagrinëjo federacinës valstybës, bendruomeniø ir regionø 
ástatymø leidëjø priimamø normø konfliktus. Tiesa, jis kontroliavo ir tai, 
kaip ástatymø leidëjai laikosi Konstitucijos 10, 11 ir 24 straipsniø. Tai Kons-
titucijos 10 ir 11 straipsniuose suformuluotø lygiateisiðkumo ir nediskrimi-
navimo principø, taip pat 24 straipsnyje laiduotos mokymo laisvës apsauga. 
2003 m. kovo 9 d. specialus ástatymas dël Arbitraþo teismo iðplëtë ðio tei-
smo kompetencijà. Jam buvo patikëta saugoti, ar nepaþeidþiami Konstitu-
cijos II skirsnio „Apie belgus ir jø teises“ straipsniai, taip pat 170, 172 ir 
191 straipsniai, atitinkamai nustatantys lygybæ mokesèiø srityje, belgø ir uþ-
sienieèiø, esanèiø Belgijos teritorijoje, lygybæ.50 

Á Arbitraþo teismà su praðymais anuliuoti aktà gali kreiptis Ministrø 
Taryba, bendruomenës arba regiono vyriausybë, bet koks fizinis arba juri-
dinis asmuo, galintis pagrásti savo suinteresuotumà bylos iðkëlimu, valsty-
bës, bendruomeniø ir regionø ástatymø leidþiamøjø susirinkimø pirminin-
kai, praðant ne maþiau kaip dviem treèiosioms jø nariø. Prejudiciniu klau-
simu dël nurodytø aktø atitikties Konstitucijai, jei ðá klausimà iðspræsti bû-
tina, gali kreiptis bet kuris ðalies teismas. 

Pirmas Arbitraþo teismo posëdis ávyko 1984 m. spalio 3 d. M. Mel-
chioras (Arbitraþo teismo pirmininkas, priklausantis prancûzø kalbos gru-
pei) teigia, kad ið pradþiø visuomenëje susiklësèiusi nuostata nebuvo pa-
lanki teismui, suabejota tokio teismo steigimo tikslingumu.51 Teismas mo-
kësi spræsti sudëtingas konstitucinës apsaugos problemas. Gerai, kad ið 
pradþiø jis nebuvo perkrautas darbu. Du Arbitraþo teismo veiklos deðimt-
meèiai patvirtino ðios institucijos reikðmæ saugant Belgijos federalinæ si-
stemà, ginant atitinkamas asmens teises. Teismas ágijo didelá autoritetà. Ið-
augo nagrinëjamø bylø skaièius. 2003 metais Arbitraþo teismas priëmë 177 
nutarimus (159 nutarimai susijæ su lygybës ir nediskriminavimo principø 
apsauga, kiti – su mokymo teisës apsauga ar kompetencijos paskirstymu)52. 

Bylà daþniausiai nagrinëja septyniø teisëjø kolegija, kurià sudaro du 
teismo pirmininkai, trys teisëjai, priklausantys vykdanèio funkcijas pirmi-

                                                           
50 Rigaux A. Le statut de la magistrature belge // Annales de droit de Louvain. 2005. Vol. 62. 

Nr. 1–2. P. 5. 
51 Žr.: http:// www.conseil-constituionnel.fr/cahiers/ccc12/04cour2.htm 
52 Delpérée F., Horevoets C., Moline F., Renauld B. La Cour d‘Arbitrage. Chronique de jurisp-

rudence 2003 // Revue belge de droit constitutionnel. 2004. Nr. 2. P. 153. 
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ninko klabos grupei, du teisëjai, priklausantys kitai kalbos grupei. Tokioje 
kolegijoje visada turi bûti du teisëjai, turintys teisinio darbo patirtá, ir du 
teisëjai, turintys parlamentinës veiklos patirtá. Sprendimai priimami balsø 
dauguma. Kai kuriuos klausimus nagrinëja maþesnës trijø teisëjø kolegijos 
(pirmininkas ir du praneðëjai, priklausantys skirtingoms kalbø grupëms). 

Visos sudëties Arbitraþo teismas bylà nagrinëja ástatyme numatytais 
atvejais arba vieno ið teismo pirmininkø sprendimu. Sprendimai taip pat 
priimami balsø dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia funkcijas 
vykdanèio pirmininko balsas.  

Tuo atveju, kai praðymas anuliuoti aktà yra priimtinas nagrinëti ir yra 
pagrástas, Arbitraþo teismas visiðkai arba ið dalies anuliuoja apskøstàjá ásta-
tymà, dekretà ar ordonansà. Teismas priima nutarimà praðymà atmesti, jei 
praðymas anuliuoti aktà yra nepriimtinas arba nepagrástas. Arbitraþo tei-
smui priëmus nutarimà dël kreipimosi prejudiciniu klausimu, teismas, pra-
ðæs atsakymo, ir kiti teismai savo sprendimø negali grásti normomis, kurios 
tokiame nutarime pripaþintos nekonstitucinëmis. 

 
XI 

 

Belgijos teisminë valdþia yra nepriklausoma nuo kitø valdþiø. Tai le-
mia ðiai valdþiai konstitucinëje struktûroje skirta vieta, taip pat teisminës 
valdþios atstovams nustatytos garantijos. Nei valstybës vadovas, nei ástaty-
mø leidþiamosios ar vykdomosios valdþiø atstovai negali kiðtis á teisminës 
valdþios funkcijø vykdymà. Teismai savo ágaliojimus vykdo neatsiþvelgdami 
á kitas institucijas. Kiekvienas teismo sprendimas turi bûti motyvuotas. 
Sprendimas skelbiamas vieðame posëdyje. 

Konstitucijoje átvirtintos ðios teisëjø nepriklausomumo garantijos: sky-
rimas á pareigas iki gyvos galvos (ið pareigø atleidþiami ástatyme nustatyto 
amþiaus sulaukæ teisëjai) ir neatðaukiamumas, teisëjo perkëlimas tik jam 
sutikus ir já naujai paskyrus, teisëjo materialinio atlyginimo nustatymas 
ástatymu.  

Belgijos teismø sistemà sudaro teismai ir tribunolai, penki apeliaciniai 
teismai (Briuselio, Gento, Antverpeno, Ljeþo, Monso), Belgijos kasacinis 
teismas. 

Taikos teisëjus ir tribunolø teisëjus á pareigas tiesiogiai skiria karalius. 
Apeliaciniø teismø teisëjus, tribunolø pirmininkus ir jø pavaduotojus skiria 
karalius atitinkamø teismo instancijø ir provincijos tarybø arba sostinës 
Briuselio tarybos teikimu. Kasacinio teismo, vykdanèio Aukðèiausiojo Tei-
smo funkcijas teismø sistemoje, teisëjus karalius skiria ið dvigubai ilgesnio 
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kandidatø sàraðo, kurá pakaitomis teikia Atstovø Rûmai ir Senatas bei Ka-
sacinis teismas. Kasacinio teismo, Apeliacinio teismo ir Darbo teismo tei-
sëjai ið tø teismø teisëjø iðsirenka atitinkamø teismø pirmininkus ir vice-
pirmininkus. Karaliaus misija skiriant teisëjus – garantuoti teisëjø tinkamà 
teisëjø parinkimà ir nepriklausomumà. Á teisëjo pareigas jis skiria asmenis, 
áraðytus á sàraðus, kuriuos, kaip matëme, vienais atvejais pateikia ir patys 
teismai, ir atstovaujamosios institucijos. 

Be bendrosios jurisdikcijos teismø, Belgijos Konstitucijoje numatyti ir 
administraciniai teismai, nagrinëjantys pilieèiø ir administracijos ginèus. 
Ðie teismai steigiami ástatymu.  

Aukðèiausioji administracinës justicijos instancija – Valstybës Taryba 
(Conseil d‘État, Raad van State), kurios sudëtá, kompetencijà ir veiklos 
tvarkà nustato ástatymas. Valstybës Taryba buvo ásteigta 1946 m. gruodþio 
23 d, ástatymu dël Valstybës Tarybos. Konstitucijos pataisomis aukðèiausia-
jai administracinës justicijos institucijai pripaþintas konstitucinis rangas.53 
1999 m. geguþës 25 d. ástatymu ðio aukðèiausiojo administracinio teismo 
kompetencija buvo ið esmës iðplësta.54 Pagal Konstitucijos 161 straipsná 
administraciniai teismai gali bûti steigiami tik remiantis ástatymu. 

Konstitucija draudþia steigti ypatinguosius teismus.  
Prokuratûros prie teismø valdininkus skiria ir atleidþia karalius. 
 

XII 
 

Bendruomeniø ir regionø valdþios sistemos reguliuojamos Konstituci-
jos IV skyriuje.  

Pagal Konstitucijos 115 straipsná yra prancûzø bendruomenës parla-
mentas (Parlement de la Communauté française) ir flamandø bendruome-
nës parlamentas, vadinamas flamandø parlamentu (Parlement flamand, 
Vlaamse Parlement), kuriø sudëtá ir veiklà nustato ástatymas, priimtas 
Konstitucijos 4 straipsnio paskutinëje dalyje numatyta dauguma. Vokieèiø 
bendruomenës parlamento (Parlement de la Commmunauté germanophone, 
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft) sudëtá ir veiklà nustato 
ástatymas.  

Prancûzø ir flamandø bendruomeniø parlamentai ir jø vyriausybës yra 
atitinkamai Valonijos bei Flandrijos regionø parlamentai ir vyriausybës. 

                                                           
53 Rigaux F. Op. cit. P. 6. 
54 Hendrichx B., Depré S. Le droit d‘accès au Conseil d‘État // Les droits de l‘homme au seuil 

du troisième millenaire. Mélanges en hommage à Pierre Lambert. – Bruxelles: Bruylant, 2000. P. 
403. 



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

58 

Parlamentø nariai renkami penkeriø metø kadencijai. Daþniausiai rinkimai 
á ðias institucijas vyksta kartu su rinkimais á Europos parlamentà. Ben-
druomeniø ir regionø vyriausybiø narius renka jø parlamentai. 

Prancûzø ir flamandø bendruomeniø parlamentai dekretais reguliuoja 
kultûrà, ðvietimà (taèiau negali nustatyti privalomo mokslo pradþios ir pa-
baigos, minimaliø reikalavimø, kuriuos turi atitikti iðduodami dokumentai, 
ðvietimo darbuotojø pensijø reþimo), bendruomeniø bendradarbiavimà, 
taip pat tarptautiná bendradarbiavimà, iðskyrus tam tikrø sutarèiø sudary-
mà. Parlamentø priimami dekretai turi ástatymo galià prancûzø, olandø ir 
vokieèiø kalbø regionams, taip pat dvikalbio sostinës Briuselio regiono 
ástaigoms, pagal savo pobûdá priskirtoms vienai arba kitai bendruomenei 
(Konstitucijos 127 str.).  

Pagal Konstitucijà prancûzø ir flamandø bendruomeniø parlamentø 
kompetencijai priskiriami kalbø vartojimo valdymo srityje, mokymo vieðøjø 
valdþiø ákurtose ir finansuojamose ðvietimo ástaigose, socialiniø darbdavio 
ir personalo santykiø ir dokumento tvarkymo vieðosiose (arba vieðøjø val-
dþiø kontroliuojamose) ástaigose. Parlamentø dekretai tais klausimais turi 
ástatymo galià prancûzø ir olandø kalbø regionams. Iðimtys taikomos ko-
munoms, kurios ribojasi su kitais kalbiniais regionais, tarnyboms, kuriø 
veiklos sritis perþengia lingvistinio regiono ribas, federalinëms ir tarptauti-
nëms ástaigoms, kuriø veiklos sritis perþengia vienos bendruomenës ribas. 
Keli Konstitucijos straipsniai nustato sostinës Briuselio kalbiniø bendruo-
meniø veiklos koordinavimo ir bendradarbiavimo formas. 

Pagal Konstitucijà daug klausimø, susijusiø su bendruomeniø ir regio-
nø atstovaujamøjø ir vykdomøjø institucijø organizavimas, kompetencija, 
veiklos tvarka, reguliuojami ástatymais. 

 
XIII 

 

Konstitucijoje átvirtinti provincijø ir komunø ástaigø organizavimo ir 
veiklos principai. Tai tiesioginiai provincijø ir komunø tarybø nariø rinki-
mai, ðiø tarybø teisë reguliuoti visus vietinio gyvenimo klausimus, ágalioji-
mø decentralizacija pirmenybæ teikiant provincijø ir komunø ástaigoms, jø 
posëdþiø ir finansinës veiklos vieðumas, galimybë valstybei ásikiðti siekiant 
uþkirsti kelià ástatymo paþeidimui arba þalos nacionaliniams interesams da-
rymui (Konstitucijos 162 str.). Iðimtinei komunaliniø valdþiø kompetencijai 
priskirtas civilinës bûklës aktø registravimas ir registrø tvarkymas. 

Konstitucijoje numatytos ávairios vietinio bendradarbiavimo formos, 
gali bûti sudaromos komunø federacijos arba aglomeracijos, turinèios savas 
atstovaujamàsias ir vykdomàsias institucijas. 
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XIV 
 

Karalius sudaro sutartis, iðskyrus sutartis, kurias sudaryti pagal Konsti-
tucijà teisæ turi bendruomeniø ir regionø vyriausybës. Karaliaus sudarytos 
sutartys ásigalioja tada, kai joms pritaria abeji parlamento rûmai. Ben-
druomeniø ir regionø vyriausybiø sudarytoms sutartims turi pritarti parla-
mentai. Teisæ denonsuoti ðias sutartis turi karalius, jeigu vyriausybës to 
praðo. Pagal Konstitucijà parlamento rûmai turi bûti informuojami dël visø 
derybø, susijusiø su sutarèiø dël Europos bendrijø ásteigimo bei susitarimø 
ir juos keièianèiø aktø. 

Valstybës mokesèiai nustatomi ástatymu. Vietinius mokesèius gali nu-
statyti tik vietinës atstovaujamosios institucijos. Konstitucijoje numatyta, 
kad kasmet turi bûti balsuojama dël mokesèiø valstybei, regionui arba ben-
druomenei. Mokestinës privilegijos draudþiamos. Iðimtis taikyti leidþiama 
tik ástatymo pagrindu. Kasmet Atstovø Rûmai atitinkamu ástatymu tvirtina 
biudþetà ir finansinæ ataskaità. Parlamentas nustato bendruomeniø ir re-
gionø finansavimo sistemas. Iðmokos ið valstybës iþdo (pensijos, atlygini-
mai) galimos tik ástatymo pagrindu. Valstybë dvasininkams moka atlygini-
mus ir pensijas ið lëðø, nustatytø valstybës biudþete. 

Iþdo teismas (la Cour des comptes, Rekenhof) kontroliuoja, kaip nau-
dojamos valstybës lëðos. Iþdo teismo narius ástatymu nustatytam laikui ski-
ria Atstovø Rûmai. Ðio teismo organizavimà nustato ástatymas. 

 
XV 

 
Konstitucijos 187 straipsnyje nustatyta, kad Konstitucijos galiojimas 

negali bûti nei visiðkai, nei ið dalies sustabdytas. Ásigaliojus Konstitucijai, 
bet koks jai prieðtaraujantis ástatymas, dekretas, nutarimas, reglamentas 
panaikinami. Konstitucijos tekstas iðdëstytas trimis kalbomis: prancûzø, 
olandø ir vokieèiø. 

Konstitucijoje nustatyta, kad bet koks ástatymas, nutarimas arba reg-
lamentas, priimtas bendrosios, provincijos arba komunos administracijos, 
galios tik já paskelbus ástatymo nustatyta forma. Pagal Konstitucijà negali-
ma reikalauti priesaikos, jei ji nenumatyta ástatyme. 

Konstitucijos 193 straipsnyje nustatytos Belgijos nacionalinës spalvos: 
raudona, geltona, juoda. Karalystës herbas – Belgijos liûtas su devizu „Vie-
nybëje jëga“55. Belgijos sostinë ir Federalinës Vyriausybës bûstinë yra Briu-
selio miestas (Konstitucijos 194 str.). 

                                                           
55 „L‘Union fait la Force“ (pranc.), „Eendracht maakt macht“ (ol.). 
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XVI 
 

Federalinë ástatymø leidþiamoji valdþia turi teisæ paskelbti kilusià bû-
tinybæ perþiûrëti vienà arba kità jos nurodytà konstitucinæ nuostatà. Po to-
kio pareiðkimo abeji parlamento rûmai paleidþiami. Nauji rûmai suðau-
kiami pagal Konstitucijos 46 straipsná. Ðie rûmai bendru sutarimu su kara-
liumi priima sprendimà dël keistinø Konstitucijos nuostatø. Tokiu atveju 
rûmai svarsto pataisas dalyvaujant ne maþiau kaip dviem treèdaliams kiek-
vienø rûmø nariø; pataisa priimama, jeigu jai pritarta ne maþiau kaip 
dviem treèdaliais dalyvavusiøjø balsø. 

Konstitucijos negalima keisti karo metu, taip pat kai parlamento rû-
mai negali laisvai susirinkti ðalies teritorijoje. Ðalá valdant regentui, negali-
ma keisti konstituciniø karaliaus ágaliojimø bei Konstitucijos 85–88, 91–95, 
106 ir 107 straipsniø. 

Bendru sutarimu su karaliumi steigiamieji rûmai gali adaptuoti Kons-
titucijos straipsniø ir padalijimø numerius, taip pat Konstitucijos dalijimà á 
skirsnius, skyrius ir poskyrius, keisti neperþiûrimø nuostatø terminijà, sie-
kiant jas suderinti su naujosiomis nuostatomis ir laiduoti Konstitucijos te-
kstø prancûzø, olandø ir vokieèiø kalbomis atitiktá. Tokiais atvejais rûmai 
gali priimti sprendimus ir nedalyvaujant dviem treèdaliams kiekvienø rûmø 
nariø; visi pakeitimai bus adaptuoti, jeigu uþ visas naujoves balsuos ne ma-
þiau kaip du treèdaliai dalyvavusiøjø balsavime. 

 

XVI 
 

Konsoliduotasis Belgijos Konstitucijos tekstas ne kartà keistas56. Pa-
taisø prieþastys aptartos skyriaus pradþioje. Aktyvi konstitucinë kûryba ska-

                                                           
56 Žr.: 1. Modifications du 25 mars 1996 (art. 66, 71 et 118bis) // Moniteur belge du 19 avril 

1996; 2. Modifications du 28 février 1997 (art. 59) // Moniteur belge du 1er mars 1997; 3. 
Modifications du 11 mars 1997 (art. 41) // Moniteur belge du 2 avril 1997; 4. Modifications du 20 
mai 1997 (art. 130) // Moniteur belge du 21 juin 1997; 5. Modifications du 12 juin 1998 (art. 103) // 
Moniteur belge du 16 juin 1998); 6. Modifications du 17 juin 1998 (art. 125) // Moniteur belge du 
18 juin 1998; 7. Modifications du 20 novembre 1998 (art. 151) // Moniteur belge du 24 novembre 
1998; 8. Modifications du 11 décembre 1998 (art. 8) // Moniteur belge du 15 décembre 1998; 9. 
Modifications du 12 mars 1999 (art. 41) // Moniteur belge du 9 avril 1999; 10. Modifications du 7 
mai 1999 (art. 150) // Moniteur belge du 29 mai 1999; 11. Modifications du 23 mars 2000 (art. 
22bis) // Moniteur belge du 25 mai 2000; 12. Modifications du 16 mai 2000 (art. 147) // Moniteur 
belge du 27 mai 2000; 13. Modifications du 30 mars 2001 (art. 184) // Moniteur belge du 31 mars 
2001; 14. Modifications du 21 février 2002 (art. 10 et 11bis) // Moniteur belge du 26 février 2002; 
15. Modifications du 17 décembre 2002 (art. 157) // Moniteur belge du 31 janvier 2003; 16. 
Modifications du 10 juin 2004 (art. 67) // Moniteur belge du 11 juin 2004; 17. Modifications du 9 



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

61 

tina belgø autorius kalbëti apie pataisø „þvalgomàjá pobûdá“57, apie siekimà 
nuolat vystyti konstitucinæ sistemà, áveikti atsirandanèias kliûtis. Konstitu-
cijos pataisø sàraðas bûtø toks: 

1) 1996 m. kovo 25 d. Konstitucijos pataisa pakeisti Konstitucijos 66, 
71 straipsniai, Konstitucija papildyta 118 bis straipsniu. 

2) 1997 m. vasario 28 d. Konstitucijos pataisa pakeistas Konstitucijos 
59 straipsnis.  

3) 1997 m. kovo 11 d. Konstitucijos pataisa pakeistas Konstitucijos 41 
straipsnis.  

4) 1997 m. geguþës 20 d. Konstitucijos pataisa pakeistas Konstitucijos 
130 straipsnis.  

5) 1998 m. birþelio 12 d. Konstitucijos pataisa pakeistas 103 straipsnis. 
6) 1998 m. birþelio 17 d. Konstitucijos pataisa pakeistas Konstitucijos 

125 straipsnis. 
7) 1998 m. lapkrièio 20 d. Konstitucijos pataisa pakeistas Konstitucijos 

151 straipsnis. 
8) l998 m. gruodþio 11 d. Konstitucijos pataisa pakeistas Konstitucijos 

8 straipsnis. 
9) 1999 m. kovo 12 d. Konstitucijos pataisa pakeistas Konstitucijos 41 

straipsnis. 
10) 1999 m. geguþës 7 d. Konstitucijos pataisa pakeistas Konstitucijos 

150 straipsnis. 
11) 2000 m. kovo 23 d. Konstitucijos pataisa Konstitucija papildyta 22 

bis straipsniu. 
12) 2000 m. geguþës 16 d. Konstitucijos pataisa pakeistas Konstitucijos 

147 straipsnis. 
13) 2001 m. kovo 30 d. Konstitucijos pataisa pakeistas Konstitucijos 

184 straipsnis. 
14) 2002 m. vasario 21 d. Konstitucijos pataisa pakeistas Konstitucijos 

10 straipsnis, Konstitucija papildyta 11 bis straipsniu. 
15) 2002 m. gruodþio 17 d. Konstitucijos pataisa pakeistas Konstituci-

jos 157 straipsnis. 
16) 2004 m. birþelio 10 d. Konstitucijos pataisa pakeistas Konstitucijos 

67 straipsnis. 

                                                                                                                                  
juillet 2004 (intitulé) // Moniteur belge du 13 août 2004; 18. Modifications du 2 février 2005 (art. 
14bis) // Moniteur belge du 17 février 2005; 19. Modifications du 25 février 2005 (terminologie) // 
Moniteur belge du 11 mars 2005; 20. Modifications du 26 mars 2005 (art. 41) // Moniteur belge du 
7 avril 2005. 

57 Bombois T. Faut-il réviser les articles 41 et 162 à 166 de la Constitution? // Revue belge de 
droit constitutionnel. 2004. Nr. 1. P. 3. 
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17) 2004 m. liepos 9 d. Konstitucijos pataisa ávardyta III skirsnio IV 
skyriaus I poskyrio l dalis. 

18) 2005 m. vasario 2 d. Konstitucijos pataisa Konstitucija papildyta 14 
bis straipsniu. 

19) 2005 m. vasario 25 d. Konstitucijos pataisa pakeisti Konstitucijos 
41 str., 68 str., 111 str., 115 str., 116 str., 118 str., 118 bis, 119 str., 120 str., 
122 str., 123 str., 125 str., 127 str., 128 str., 129 str., 130 str., 132 str., 136 str., 
137 str., 138 str., 139 str., 140 str., 162 str., 166 str., 167 str., 175str., 176 str., 
177 str., 178 str., IX skyrius. 

20) 2005 m. kovo 26 d. Konstitucijos pataisa pakeistas Konstitucijos 41 
straipsnis. 
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III. 
ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS  

1999 M. BALANDŽIO 18 D.  
KONSTITUCIJA 

 
 

I 
 

Ðveicarijos Konfederacijos (Schweizerische Eidgenossenschaft, Confé-
dération Suisse, Confederazione Svizzera, Confederziun Svizra)58 1999 m. ba-
landþio 18 d. referendume priimta Konstitucija, ásigaliojusi 2000 m. sausio 
1 d., yra treèioji jos istorijoje.59 1798–1848 m., nuo Senosios Konfederacijos 
þlugimo iki ðiuolaikinës valstybës sukûrimo, Ðveicarija iðgyveno daugelá 
valstybinës santvarkos pokyèiø. Apþvelgiant konstitucionalizmo raidà ðioje 
valstybëje, galima iðskirti keletà svarbiø etapø.60 

Pirmasis ið jø – tai Senoji Konfederacija, egzistavusi XIII–XVIII a., 
kuri pagal dabartinæ terminologijà buvo valstybiø sàjunga, sudaryta ið tryli-
kos vietoviø, vëliau pavadintø kantonais (Ûris (Uri), Ðvicas (Schwyz), Un-
tervaldenas (Unterwalden), Liucerna (Luzern), Ciûrichas (Zürich), Glarusas 
(Glarus), Cûgas (Zug), Bernas (Bern), Fribûras (Freiburg), Zoloturnas (So-
lothurn), Bazelis (Basel), Ðafhauzenas (Schaffhausen), Apencelis (Appen-
zell). Ðiø kantonø teisinë padëtis buvo gana skirtinga. Vienintelis bendras 
ðios Senosios Konfederacijos organas buvo periodinis kantonø pasiuntiniø 
susirinkimas (Tagsatzung), kurio metu turëjo bûti aptariami bendri klausi-
mai ir dël jø daþniausiai vienbalsiai priimami sprendimai. Bûtent tai, taip 
pat ta aplinkybë, kad nebuvo galima, kantonams nesutinkant, tokius spren-
dimus ágyvendinti, liudijo, kad susirinkimas nebuvo veiksminga priemonë. 
Reformacijos metu, sàjungos partneriams suskilus á jo ðalininkø ir prieði-
ninkø stovyklas, susirinkimas ir toliau nebuvo veiksmingas. Senosios Kon-
federacijos kantonai nebuvo demokratiðki ðiø dienø prasme, vienuose ið jø 
                                                           

58 Toliau administracinių vienetų, institucijų ir pan. pavadinimai nurodomi tik vokiečių k. 
59 Tekstas: www.bj.admin.ch; www.verfassungen.de 
60 Plačiau žr.: Kästli T. Die Schweiz – eine Republik in Europa/Geschichte des Nationalstaates 

seit 1798. – Zürich, 1998. S. 17–351; Kölz A. Geschichtliche Grundlagen / Thürer D., Aubert J.-F., 
Müller J. P. (Hrsg.). Verfassungsrecht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 111–127; Tschannen P. 
Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft. – Bern, 2004. S. 26–30; Wittibschlager M. 
Einführung in das schweizerische Recht. – München, 2000. S. 1–6.  
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vieðpatavo tam tikros ðeimos, kituose – gildijos. Në viename kantone ren-
kamo parlamento nebuvo.  

Kitas laikotarpis, apimantis 1798–1802 m., vadinamas helvetiðkuoju. 
Prancûzø trupëms áþygiavus á dabartinës Ðveicarijos teritorijà 1798 m. kovo 
mën., Senoji Konfederacija þlugo. Suðauktas nacionalinis susirinkimas 1798 
m. balandþio 12 d. priëmë Paryþiuje Peterio Ochso parengtà helvetinæ 
Konstitucijà, pagal kurià Senoji Konfederacija tapo centralizuota vieninga 
valstybe, sudaryta ið 22 vienodas teises turinèiø kantonø, kurie pirmiausia 
atliko rinkiminiø apygardø ir administraciniø vienetø vaidmená. Konstituci-
joje buvo átvirtintas parlamentas ir vyriausybë, formaliai buvo garantuotos 
ir kai kurios ðveicarø teisës. Paþymëtina, kad ðiuo laikotarpiu nesiliovë vie-
ningos valstybës (unitaristø) ir senosios santvarkos (federalistø) ðalininkø 
konfrontacijos. Ðie esminiai pokyèiai, prievarta paþenklintas laikas, ðaliø 
kovos lëmë tai, kad ði Konstitucija nebuvo ágyvendinta. Bandymai jà refor-
muoti þlugo, taèiau tai vis dëlto nulëmë antrosios helvetinës Konstitucijos 
atsiradimà, kuri kantonams gràþino dalá jø prarastø ágaliojimø. Nors ðiai 
Konstitucijai 1802 m. birþelá pilieèiai balsuodami pritarë, ji niekada neágavo 
praktinës reikðmës.  

1803 m.–1813 m. – vadinamasis Mediacijos laikotarpis. Helvetiðkoji 
Konstitucija 1803 m. vasario 19 d. vadinamaisiais Mediacijos aktais buvo 
panaikinta, kai Napoleonas Bonapartas Ðveicarijai pateikë naujà Konstitu-
cijà, pagal kurià trylika Senosios Konfederacijos ir ðeði nauji kantonai 
(Sankt Galenas (St. Gallen), Graubiundenas (Graubünden), Argau (Aar-
gau), Turgau (Thurgau), Tièinas (Tessin), Vo (Waadt) ágavo savarankiðkø 
valstybiø teisinæ padëtá. Bendras ðios valstybiø sàjungos organas vël buvo 
susirinkimas. Sàjungos kompetencijai priklausë tik uþsienio politika ir vi-
daus saugumas, visa kita buvo atskirø kantonø reikalas. 

1813–1830 m. laikotarpis vadinamas Restauracijos laikotarpiu. Po Na-
poleono Bonaparto pralaimëjimo 1813 m. rudená neeiliniame susirinkime 
1813 m. gruodþio 27 d. Mediacijos aktai buvo paskelbti negaliojanèiais, o 
po dviejø dienø buvo ákurta Federalinë Sàjunga, kuri Konfederacijai turëjo 
parengti naujà Konstitucijà. Po ginèø tarp reakciniø kantonø (pagrindinis 
jø reprezentantas – Bernas (Bern), kurie norëjo vël ávesti prieðrevoliucinæ 
santvarkà, ir paþangiø kantonø, vadovaujamø Ciûricho (Zürich), 1815 m. 
rugpjûèio 7 d. buvo priimta federalinë sutartis. Naujieji ðeði kantonai – 
Sankt Galenas (St. Gallen), Graubiundenas (Graubünden), Argau (Aar-
gau), Turgau (Thurgau), Tièinas (Tessin) ir Vo (Waadt) – buvo pripaþinti 
lygiateisiais, o susirinkimo 1814 m. rugsëjo 12 d. nutarimu Valë (Wallis), 
Neðatelis (Neuenburg) ir Þeneva (Genf) buvo priimti á sàjungà. Taip fede-
ralinë sutartis sujungë 22 lygiateisius kantonus, kurie ið esmës buvo suvere-
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nios laisvos valstybës, galëjusios tvarkytis savo nuoþiûra. Federacijai pri-
klausë tik uþsienio reikalai, tarptautiniø sutarèiø sudarymas. Kitus ágalioji-
mus Federacija galëjo vykdyti tik vieno ið jos nariø papraðyta.  

Tolesnis etapas – 1830–1848 m. – vadinamas Regeneracijos laikotar-
piu. Jau 1830 m. pradþioje daugelyje kantonø, pirmiausia Zoloturne (Solo-
thurn), Liucernoje (Luzern), Ciûriche (Zürich), Sankt Galene (St. Gallen), 
Turgau (Thurgau), Argau (Aargau), Ðafhauzene (Schaffhausen), Vo 
(Waadt) ir Berne (Bern) ávyko reformos. Buvo puoselëjamos tautos suvere-
niteto, atstovaujamosios demokratijos, þmogaus teisiø idëjos. Bandyta libe-
ralizuoti federalinæ sutartá, taèiau ðie bandymai þlugo 1832 m. ir 1833 m. 
susirinkimuose. Átampa tarp atsinaujinusiø ir konservatyviø kantonø nuolat 
augo, o Liucernai (Luzern) 1841 m. prisijungus prie konservatyviø kantonø, 
savanoriø bûriai stojo á kovà su ðio kantono trupëmis. Á tai reaguodami ka-
talikiðki konservatyvûs kantonai – Liucerna (Luzern), Ûris (Uri), Ðvicas 
(Schwyz), Untervaldenas (Unterwalden), Cûgas (Zug), Fribûras (Freiburg) ir 
Valë (Wallis) – 1845 m. gruodþio 10 d. ákûrë slaptà specialià sàjungà kari-
niais tikslais, kuri, ðiam faktui paaiðkëjus, 1847 m. liepos 20 d. buvo pripa-
þinta prieðtaraujanèia federalinei sutarèiai, todël panaikinta. Ðis nutarimas 
turëjo bûti ágyvendintas kariniu bûdu 1847 m. lapkrièio 4–29 d. vykusiame 
kare, kuris baigësi minëtø 7 kantonø pralaimëjimu. Pasibaigus ðiam karui, 
susirinkimas nusprendë ið naujo perþiûrëti 1815 m. federalinæ sutartá. Buvo 
parengtas ir 1848 m. vasarà pateiktas kantonams balsuoti Konstitucijos 
projektas. Daugumai jø ðiam Konstitucijos projektui pritarus, susirinkimas 
1848 m. rugsëjo 12 d. paskelbë ðià Konstitucijà esant priimta. Ji ásigaliojo 
1848 m. lapkrièio 16 d. Svarbu tai, kad ði Konstitucija nebuvo federalinës 
sutarties modifikacija – tai savarankiðkas teisës aktas, kuris átvirtino perë-
jimà nuo valstybiø sàjungos prie demokratinës federacinës valstybës. Joje 
pagal 1787 m. JAV Konstitucijos pavyzdá, ágyvendinant valdþiø padalijimo 
principà, buvo átvirtintas dvejø rûmø Federalinis susirinkimas, taip pat 
Bundesratas ir Federalinis teismas. 

Tolesnë konstitucinë raida pasiþymëjo tuo, kad nuo 1860 m. sustiprëjo 
demokratinis judëjimas. Jo rezultatas – parengtas naujos Konstitucijos pro-
jektas, pagal kurá Federacija ágavo daugiau teisiø. Ðiam projektui 1872 m. 
geguþës 12 d. vykusiame referendume nebuvo pritarta. Netrukus buvo pa-
rengtas dar vienas Konstitucijos projektas, kuriam pritarta 1874 m. balan-
dþio 19 d. ir kuris ásigaliojo 1874 m. geguþës 29 d. Lyginant ðià Konstitucijà 
su 1848 m. Konstitucija paþymëtina, kad naujojoje Konstitucijoje átvirtinti 
tiesioginës demokratijos elementai (fakultatyvinis referendumas), iðplësta 
Federacijos kompetencija karo dalykø, civilinës teisës ir kitose srityse, reg-
lamentuotos tokios pagrindinës teisës kaip nemokamas aðtuonmetis mo-
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kyklinis mokymas, prekybos ir amatø laisvë, tikëjimo ir sàþinës laisvë, san-
tuokos laisvë ir kt. Kaip minëta, ði Konstitucija galiojo iki 1999 m. pabai-
gos, kai buvo priimta nauja Konstitucija. 
 

 
II 
 

Pagrindinës prieþastys, lëmusios konstitucinæ reformà,61 kuri prasidëjo 
praëjusio amþiaus septintajame deðimtmetyje, buvo 1874 m. Konstitucijos 
formos ir turinio trûkumai. Ði Konstitucija, savo esme panaði á pirmàjà 
1848 m. Konstitucijà, tik dël pakeitimø, kuriø jos galiojimo laiku buvo pri-
imta daugiau nei 140, atitiko laiko poreikius. Bûtent tokia daugybë pakei-
timø padarë þalos jos aiðkumui ir riðlumui. Be to, ðioje Konstitucijoje iðryð-
këjo spragos pagrindiniø teisiø ir teisinës valstybës principø poþiûriu, todël 
formavosi nuomonë, kad, siekiant paðalinti ðiuos Konstitucijos trûkumus, 
nebeuþtektø tik tam tikrø pakeitimø, todël bûtina ið naujo perþiûrëti visà 
ðalies pagrindiná ástatymà. Laikui bëgant ne tik ðie, bet ir kiti pokyèiai, ypaè 
valstybës organizavimo srityje, darësi bûtini. 

Ðiuo tikslu Bundesratas 1967 m. sudarë darbo grupæ, o 1974 m. – eks-
pertø komisijà. Pastaroji 1977 m. pateikë Konstitucijos projektà, kuris po 
metø buvo iðklausytas ir skirtingai vertinamas. Daugiausia kritikos ðis pro-
jektas susilaukë dël naujo ekonominës ir socialinës santvarkos reglamenta-
vimo (ryðkesnis socialinës valstybës principo átvirtinimas), taip pat dël 
kompetencijos tarp Federacijos ir kantonø padalijimo (nauji ágaliojimai 
Federacijai galëjo bûti suteikiami paprastais ástatymais). 

Svarbiausia buvo tai, jog formavosi nuomonë, kad Konstitucijà bûtina 
pakeisti ið esmës. Ðiuo klausimu Bundesratas 1985 m. lapkrièio 6 d. parla-
mentui pateikë iðsamø praneðimà. Nors ði idëja Federaliniame susirinkime 
ið pradþiø vertinta skeptiðkai, 1987 m. birþelio 3 d. nutarimu federalinës 
Konstitucijos perþiûrëjimo procesas buvo pradëtas. Minëto nutarimo 1 
straipsnyje buvo nustatyta, kad 1874 m. geguþës 29 d. federalinë Konstitu-
cija turi bûti ið esmës perþiûrëta, o 2 straipsnyje Bundesratui pavesta pa-
rengti Konstitucijos projektà. Konstitucinë reforma dël prasidëjusiø debatø 
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Europos Sàjungos klausimais buvo atidëta. Tik po to, kai Ðveicarijos tauta 
1992 m. gruodþio 6 d. vykusiame referendume narystei Europos Sàjungoje 
nepritarë, vël gráþta prie pradëtø darbø. 

Taigi reformos koncepcijos aðimi turëjo tapti sàvoka „papildymas“. 
Naujoji Konstitucija turëjo papildyti raðytinæ ir neraðytinæ konstitucinæ tei-
sæ, jà pateikti suprantamai, sistemiðkai sutvarkyti, supaprastinti jos kalbà. 
Be to, kai kurios Konstitucijos funkcijos turëjo bûti labiau iðryðkintos, pir-
miausia ji turëjo parodyti Ðveicarijà kaip teisinæ, demokratinæ, liberalià, so-
cialinæ valstybæ. Taigi pasak P. Tschanneno, ði uþduotis turëjo apimti kodi-
fikavimo, redagavimo ir aktualizavimo darbus.62 

Bundesratas 1995 m. birþelio mën. parengtà Konstitucijos projektà pa-
teikë visuomenei svarstyti. 1996 m. lapkrièio 20 d. Federaliniam susirinki-
mui buvo pateikti trys projektai: federalinis nutarimas dël papildytos fede-
ralinës Konstitucijos (projektas A), federalinis nutarimas dël tautos teisiø 
reformos (projektas B) ir federalinis nutarimas dël teisinës reformos (pro-
jektas C). Pastarieji du projektai buvo taip parengti, kad prireikus jie, kaip 
baigti moduliai, bûtø áterpti á Konstitucijà. Projektas A turëjo sudaryti tam 
tikrà pagrindà, kuris, keièiant tam tikras jo dalis, galëjo bûti nenutrûksta-
mai atnaujinamas. Taigi sumanytus pokyèius buvo galima pavadinti konsti-
tucine reforma, vykdoma tam tikrais etapais. 

Projekto A svarstymas parlamente uþtruko tik dvejus metus, nes jis 
abejuose parlamento rûmuose (kitaip nei esant áprastoms procedûroms) 
buvo svarstomas tuo paèiu metu. Konstitucija buvo priimta 1998 m. gruo-
dþio 18 d. Kantonø taryboje, jai pritarta vienbalsiai, Nacionalinëje taryboje 
– 134 „uþ“, 14 „prieð“, 32 susilaikius.  

Tauta ir kantonai naujai Federalinei Konstitucijai pritarë 1999 m. ba-
landþio 18 d. ávykusiame referendume. Reikia pasakyti, kad bûdas, kuriuo 
ðiai Konstitucijai pritarta, neatitiko oficialiosios ðalies politikos. Nors pa-
siekta 59,2 proc. dauguma, dalyvavo tik 35,9 proc. rinkëjø (daugiametis vi-
durkis – maþdaug 40 proc.). Prieð Konstitucijà daugiausia pasisakë kaimø 
regionai, partinës deðiniosios krypties ðalininkai ir vyresnio amþiaus asme-
nys. Nebuvo pritarta Konstitucijai vidurio Ðveicarijos kantonuose (Ûryje 
(Uri), Ðvice (Schwyz), Obvaldene (Obwalden), Nidvaldene (Nidwalden), 
ðiaurinëje ðalies dalyje (Glaruse, (Glarus), Ðafhauzene (Schaffhausen), Ap-
encelyje (Appenzell), Auserodene (Ausserrohden), Sankt Galyje (St. Gal-
len), Turgau (Thurgau); Konstitucijai taip pat nepritarë Argau (Aargau) ir 
Valë (Wallis). Reikia pasakyti, kad visoms trims 1848, 1874 ir 1999 m. Ðvei-
carijos Konstitucijoms nepritarë Ûris (Uri), Ðvicas (Schwyz), Obvaldenas 
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(Obwalden), Nidvaldenas (Nidwalden), Auserodenas (Ausserrohden) ir Va-
lë (Wallis). 

Kaip jau minëta, reformos vykdytos ir kitose srityse.63 Bundesrato pa-
rengtame projekte B siekta uþpildyti kai kurias spragas tautos teisiø kata-
loge. Kai kurie pasiûlymai nesulaukë pritarimo nei Nacionalinëje taryboje, 
nei Kantonø taryboje dël to, kad nesusitarta dël paraðø, reikalingø refe-
rendumui inicijuoti, skaièiaus. Vadinamajai maþajai tautos teisiø reformai, 
apëmusiai pakeitimus, susijusius su tautos iniciatyva, jos teisiø iðplëtimu 
sudarant valstybines sutartis ir kt. (139a str., 141 str. 1 dalis d punktas ir 
141a str.), pritarta 2003 m. vasario 9 d. vykusiame tautos ir kantonø balsa-
vime. 

Teisinei reformai, vadinamajam projektui C, tauta ir kantonai pritarë 
2000 m. kovo 12 d. vykusiame balsavime. Ði reforma pirmiausia palietë pa-
grindines teises (átvirtinta kreipimosi á teismà garantija) ir Federacijos 
kompetencijà (Federacijai priskiriama ástatymø leidyba civilinio proceso 
teisës ir baudþiamojo proceso teisës srityje). Svarbiausi pakeitimai buvo su-
sijæ su Federaliniu teismu (188–191 c str.), (pavyzdþiui, kreipimosi á Fede-
raliná teismà ribojimas, teisëjø nepriklausomumo garantavimas ir kt). 

Ðveicarijos valdymo institucijos, ásteigtos 1848 m. Konstitucijos pa-
grindu, nuo to laiko pasikeitë nedaug, todël praëjusio amþiaus pabaigoje 
ypaè iðryðkëjo, kad tokiø institucijø struktûra nebeatitinka joms keliamø 
uþduoèiø apimties. Tam, kad pirmiausia Bundesratas galëtø deramai vyk-
dyti svarbiausias uþduotis valdant valstybæ, turëjo bûti sumaþinta jo kompe-
tencijos apimtis, todël Bundesratas 1992 m. nusprendë valstybës valdymo 
reformà vykdyti dviem etapais. Pirmiausia tai turëjo bûti padaryta nekei-
èiant Konstitucijos. Pirmasis etapas baigësi 1997 m. kovo 21 d. priëmus 
naujà Valdymo ir administravimo organizavimo ástatymà. Antrasis ðios re-
formos etapas susijæs su Konstitucijos keitimu. 1998 m. Bundesratas pasiû-
lë du reformos variantus. Viename jø buvo numatyta stiprinti Federalinio 
Prezidento galias. Kitame projekte, kurá siekiama ágyvendinti, numatyta 
paskirti Bundesratui pavaldþius ministrus, kurie sudarytø lyg ir antrà Vy-
riausybæ. 

Dar viena reforma susijusi su finansø derinimu. Bundesratas 2001 m. 
lapkrièio 14 d. praneðime ðiuo klausimu minëjo, kad vienas ið svarbiausiø 
Konstitucijos principø – federalizmas – paskutiniaisiais deðimtmeèiais ága-
vo naujø bruoþø, nes ágaliojimai, anksèiau priklausæ kantonams, perëjo Fe-
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deracijai, todël lëðø cirkuliavimas tarp Federacijos ir kantonø tapo nebe-
aiðkus. Naujas finansø derinimas ðiam procesui turëtø uþkirsti kelià, todël 
reformos tikslas – sustiprinti Federacijos ir kantonø vaidmenis, o priemonë 
tam – atriboti jiems priskiriamas uþduotis ir finansavimà. Ðis projektas ap-
ima daugiau nei 20 Konstitucijos pakeitimø, ið kuriø maþdaug du treèdalius 
paliestø skyriø, reglamentuojantá ágaliojimus (54–125 str.). Kiti svarbûs pa-
keitimai susijæ su Federacijos ir kantonø tarpusavio santykiais (42–53 str.). 
 
 

III 
 

1999 m. balandþio 18 d. priimta Ðveicarijos Konfederacijos Konstituci-
ja pasiþymi „nauju dizainu“64: jai pirmiausia bûdingas teksto aiðkumas ir 
suprantamumas (kalbos stilius daþniausiai paprastas, nepretenzingas, ne-
gausus simboliø, patetiðkas tik preambulëje),65 nauja struktûra. Ágyvendi-
nus konstitucinës reformos sumanymà, ji gali bûti apibûdinama kaip jau 
esamos konstitucinës teisës sisteminimo ir konsolidavimo rezultatas. Ði 
Konstitucija – tai ðiuolaikiðkas, pilieèiams artimas pagrindinis ástatymas, 
kuriame vël aiðkiai átvirtinti keturi pagrindiniai Ðveicarijos Konfederacijos 
principai: laisva teisinë valstybë, federalizmas, pusiau tiesioginë demokrati-
ja ir socialinë valstybë.66 

Konstitucijà sudaro preambulë ir 197 straipsniai, suskirstyti á 6 dalis. 
Ðie (iðskyrus pirmàjà) savo ruoþtu suskirstyti á skyrius, skyriai – á skirsnius. 
Kiekvienas straipsnis turi pavadinimà, o vëliau priimtieji paþymëti maþo-
siomis raidëmis. 

Pirmojoje dalyje, kuri pavadinta „Bendrosios nuostatos“ (1–6 str.), 
átvirtinti esminiai Federacijos elementai ir principai, programinës nuosta-
tos, daugiausia dëmesio skiriant federalizmui ir teisinei valstybei. Antrojoje 
dalyje (7–41 str.) po vienà skyriø skirta pagrindinëms teisëms, pilietybei bei 
politinëms teisëms ir socialiniams tikslams. Treèioji dalis „Federacija, kan-
tonai ir bendruomenës“ (42–135 str.) suskirstyta á tris skyrius: pirmajame 
reglamentuojami Federacijos ir kantonø tarpusavio santykiai, antrajame 
átvirtintas Federacijos kompetencijos ir uþduoèiø katalogas, treèiajame nu-
statyta finansinë sistema. Ketvirtojoje dalyje „Tauta ir kantonai“ (136–142 
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str.) nustatytos sàlygos politinëms teisëms Federacijos lygmeniu ágyvendin-
ti, taip pat atskiros tautos teisës inicijuojant Federacijos Konstitucijos pa-
keitimus (ðios nuostatos ið dalies pakartojamos ðeðtosios dalies pirmajame 
skyriuje, reglamentuojanèiame Konstitucijos keitimà) bei atskiri privalo-
mojo ir fakultatyvinio referendumo atvejai. Penktoji dalis (143–191 a str.) 
skirta Federacijos institucijoms: po bendrøjø nuostatø eina skyrius, regla-
mentuojantis Federalinio susirinkimo organizavimà, darbo tvarkà bei ága-
liojimus, kitame skyriuje analogiðkai átvirtintas Bundesrato ir Federalinës 
administracijos bei Federalinio teismo, ið dalies ir kitø teismø teisinis statu-
sas. Ðeðtojoje dalyje (192–197 str.) nustatyta Konstitucijos keitimo tvarka, 
átvirtintos pereinamosios nuostatos. Pastarosios iðdëstytos dviejuose 
straipsniuose: 196 str. („Pereinamosios nuostatos pagal 1998 m. gruodþio 
18 d. federaliná nutarimà dël naujosios Federacijos Konstitucijos), kurio at-
skirose dalyse nustatytas eilës tvarka iðdëstytø atskirø Konstitucijos 
straipsniø ágyvendinimas pereinamuoju laikotarpiu, ir 197 str. („Pereina-
mosios nuostatos priëmus 1999 m. balandþio 18 d. Federacijos Konstituci-
jà“) dël Ðveicarijos stojimo á Suvienytøjø Nacijø Organizacijà.67 

Kaip jau minëta, Konstitucijai bûdinga ir kai kurios jos turinio naujo-
vës, taip pat naujai dedami akcentai.68 Tai pasakytina apie nuostatas, nau-
jai reglamentuojanèias Federacijos ir kantonø tarpusavio santykius ir taip 
adekvaèiai atskleidþianèias ðiuo metu susiformavusio konstitucinio federa-
lizmo padëtá. Viena ið tokiø nuostatø – tai Konstitucijos 42 straipsnio 2 da-
lis, kurioje iðreikðtas subsidiarumo principas, nors ði sàvoka ðiame straips-
nyje nepavartota. Prie minëtos nuostatos ðliejasi Konstitucijos 44 straipsnis, 
ápareigojantis Federacijà ir jos narius teikti abipusæ paramà ir siekti tarpu-
savio supratimo, bei nuostata, garantuojanti kantonø savarankiðkumà (47 
str.). 

Uþsienio politikos formavimo srityje naujoji Konstitucija pabrëþia ypa-
tingà parlamento vaidmená (166 str. 1 d.). Taip pratæsiama jau susiforma-
vusi Ðveicarijos konstitucinë tradicija ir kartu atsiribojama nuo Europoje 
vyraujanèios nuostatos, kad uþsienio politika yra vykdomosios valdþios 
veiklos sritis. 

Naujoji Ðveicarijos Konstitucija daugelyje savo nuostatø pabrëþia ða-
lies ásiliejimà á tarptautinæ valstybiø bendruomenæ. Tai minima ne tik 

                                                           
67 Pereinamojo laikotarpio nuo senosios prie naujosios Konstitucijos klausimai reglamentuoja-

mi ne pačioje Konstitucijoje, bet 1998 m. gruodžio 18 d. federalinio nutarimo dėl naujos Federali-
nės Konstitucijos baigiamosiose nuostatose (II–IV). 

68 Plačiau žr.: Koller H., Biaggini G. Die neue schweizerische Bundesverfassung/Neuerungen 
und Akzentsetzungen im Überblick // Europäische Grundrechte-Zeitschrift (EuGRZ). Bd. 27 
(2000). Heft 11–13. S. 339–340.  
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Konstitucijos preambulëje, kurioje iðreiðkiamas solidarumas ir atvirumas 
pasaulio atþvilgiu, bet ir Konstitucijos 2 straipsnio, nusakanèio valstybës 
tikslus, 4 dalyje, kurioje Federacija ir visos jos institucijos imperatyviai 
kvieèiamos dëti visas pastangas siekiant iðsaugoti taikià ir teisingà tarptau-
tinæ santvarkà. Be to, Konstitucijos 54 straipsnio, reglamentuojanèio uþsie-
nio politikà, 2 dalyje nustatyta, kad Federacija, be kita ko, prisideda prie 
sunkumø ir skurdo maþinimo pasaulyje, gerbiant þmoniø teises, skatinant 
demokratijà, prie taikaus tautø bendradarbiavimo, taip pat iðlaikant natû-
ralius gyvybës pagrindus. Labai aktualus Ðveicarijos nuostatos Europos in-
tegraciniø procesø atþvilgiu klausimas Konstitucijoje sàmoningai nutyli-
mas. Kaip teigia A. Epiney, neutralitetas yra ne uþsienio politikos tikslas, 
bet priemonë ðiam tikslui ágyvendinti.69 

Nauja Konstitucijoje yra tai, kad joje átvirtinta daug nuostatø, kurias 
nulëmë Ðveicarijos tarptautiniai ásipareigojimai. Tarptautiniø normø kons-
titucionalizavimo pavyzdys galëtø bûti Konstitucijos 41 straipsnyje átvirtin-
tas socialiniø tikslø katalogas. Jam turëjo átakos 1966 m. Tarptautinis eko-
nominiø, socialiniø ir kultûriniø teisiø paktas. Nuostatas, reglamentuojan-
èias pagrindines teises (7–36 str.), inspiravo tarptautinës pagrindiniø teisiø 
garantijos, pavyzdþiui, Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø ap-
saugos konvencija.70 

Paminëtinos ir kai kurios kitos naujovës, pavyzdþiui, Konstitucijos 8 
straipsnyje ástatymø leidëjas ápareigojamas tinkamomis priemonëmis ðalinti 
neágaliøjø diskriminavimà; numatoma supaprastinti kantonø teritorinius 
pasikeitimus (53 str.); iðplësta Federacijos kompetencija, ypaè ðvietimo (63 
str.) ir statistikos (65 str.) srityse, skatinant menø ir muzikos vystymà (69 
str.). Be to, paminëtina ir tai, kad Konstitucijoje naujai reglamentuojami 
Federalinio susirinkimo ir Bundesrato tarpusavio santykiai. 

Taigi galiojant ir naujajai Konstitucijai Ðveicarija yra laisva, teisinë, 
demokratinë, socialinë federacinë valstybë. Taip Konstitucija saugo tradici-
jas, uþtikrina tæstinumà ir konstituciniø institucijø stabilumà. Joje átvirtin-
tos nuostatos ne tik atspindi dabartinius tikruosius visuomeninius santy-
kius, joms bûdinga ir ateities perspektyva bei atvirumas pasauliui. 

 

                                                           
69 Epiney A. Beziehungen zum Ausland/Thürer D., Aubert J.-F., Müller J. (Hrsg.). Verfas-
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IV 
 

Ðveicarijos Konstitucijoje átvirtinti keturi esminiai principai, sudaran-
tys Ðveicarijos Konfederacijos valstybinës santvarkos ir politinës visuome-
nës pamatus: Ðveicarija yra demokratinë, federalinë, socialinë ir laisva tei-
sinë valstybë. 

Demokratijos principas iðreikðtas Konstitucijos preambulëje, kurioje 
skelbiamas Ðveicarijos tautos ir kantonø siekis stiprinti demokratijà. Kons-
titucijos 2 straipsnis, nusakantis Ðveicarijos Konfederacijos tikslus ir besio-
rientuojantis ties „klasikine kvadriga“, bûtent laisvës, saugumo, visuome-
nës ir gerovës tikslais, taip pat federalinës valstybës, integracijos bei lygybës 
siekiais, taip pat deklaruoja tautos teisiø apsaugà, tad ðis Konstitucijos 
straipsnis nëra tiesiogiai taikomas. Jis turi programinæ vertæ, taèiau svarbus 
interpretuojant kitas nuostatas.71 

Reikia pasakyti, kad Ðveicarijos Konstitucijai bûdinga tai, kad joje 
átvirtinti ir reprezentatyviosios, ir tiesioginës demokratijos elementai. Nors 
reprezentatyvioji demokratija Ðveicarijoje turi senesnes tradicijas, tiesiogi-
në demokratija ðiuo metu ðalyje taip pat vaidina didelá vaidmená. Taigi pi-
lieèiai turi galimybæ pareikðti savo nuomonæ konstituciniuose referendu-
muose, konstitucinëse iniciatyvose, referendumuose dël ástatymø ir refe-
rendumuose dël tarpvalstybiniø sutarèiø (136 str. 2 d., 138–142 str.).72  

Demokratijos lygmuo valstybëje, kaip þinoma, priklauso ir nuo pa-
grindiniø teisiø, kurios garantuoja laisvà ir dialogu grástà komunikacijà, 
konstitucinio átvirtinimo: Ðveicarijos Konstitucijos 16–18 straipsniuose lai-
duojamos nuomonës, informacijos, þiniasklaidos, kalbø laisvë, o 20–23 
straipsniuose – mokslo, meno, susirinkimø ir susivienijimø laisvë. Politinës 
teisës, suteikianèios pilieèiams teisæ dalyvauti formuojant valstybinæ valià, 
garantuojamos Konstitucijos 34 straipsnyje ir iðvardijamos atskiroje ketvir-
tojoje dalyje. 

Partijø pripaþinimas konstitucinës santvarkos dalimi – svarbus konsti-
tucinës reformos rezultatas, o kartu ir veiksnys, uþtikrinantis demokratinæ 
santvarkà. Pagal Konstitucijos 137 straipsná politinës partijos dalyvauja 
formuojant tautos nuomonæ ir valià. Svarbus vaidmuo partijoms tenka ir 
ástatymø leidybos procese, ypaè klausymø procedûroje: pagal Konstitucijos 
147 straipsná, be kita ko, partijos kvieèiamos pareikðti savo nuomonæ dël 
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svarbiø nutarimø, kitø planø bei tarptautiniø sutarèiø.73  
Ðiame kontekste reikia paminëti tai, kad Ðveicarijos partinei sistemai 

bûdingi du esminiai bruoþai: didelis fragmentiðkumas, pirmiausia pasireið-
kiantis dideliu partijø skaièiumi, ir stabilumas. Ðiø dviejø bruoþø sutapimas 
tarptautiniu mastu yra stebëtinas, nes fragmentiðkos partinës sistemos daþ-
niausiai laikomos nestabiliomis. Esamos partinës sistemos susiformavimà 
lëmë daugybë visuomeniniø konfliktø: konfesiniai, klasiniai prieðtaravimai, 
miesto ir kaimo trûkumai. Ðalies kalbinë ávairovë, prieðingai nei kitose vals-
tybëse, pavyzdþiui, Belgijoje, beveik nëra esminis veiksnys tam, kad for-
muotøsi partijos, eksplicitiðkai iðreiðkianèios kalbiniø maþumø interesus. 
Ávairûs profesiniai, religiniai ir kitokie susivienijimai bei sàjungos, kuriø 
struktûra yra maþiau fragmentiðka nei partijø, taip pat turi svarbià reikðmæ 
formuojant valstybës politikà (147 str., 178 str. 3 d.).74 

Dabartiná Ðveicarijos federalizmà nulëmë daugelis veiksniø, taèiau pir-
miausia – istorinës aplinkybës: 26 nedideliø bendruomeniø gyventojai, siek-
dami iðsaugoti savo politiná, kultûriná savarankiðkumà ir nepriklausomybæ, 
susivienijo á vienà valstybiná dariná. Laikui bëgant, nepriklausomi valstybiø 
sàjungos nariai tapo naujos valstybës dalimis, taèiau jos iðsaugojo suvere-
nias teises, kurios bûtinos norint nustatyti ir vykdyti autonomines valstybi-
nes funkcijas. Prie to prisidëjo ir kultûriniai motyvai. Keturios kalbos, dau-
gybë konfesijø ir kraðtovaizdþio bei gyvenvieèiø skirtumai lëmë Ðveicarijos 
nevienalytiðkumà. Kaip paþymi P. Tschannenas, federalinës valstybës 
struktûra suteikia palankesnes sàlygas iðsaugoti kultûrinæ ávairovæ, priimti 
adekvaèius regioninius sprendimus, garantuoti ávairiø gyventojø grupiø su-
tarimà (bet kokiu atveju ðios sàlygos palankesnës nei unitarinëje valstybëje, 
kurioje ne tik politinis, bet ir kultûrinis gyvenimas sukoncentruotas sostinë-
je).75 Ðveicarijos federalizmo tikslas – suderinti individualià laisvæ ir ávairiø 
kultûriniø bendruomeniø daugiakultûriðkumà, politiðkai áteisintø instituci-
jø egzistavimà ir tam tikromis procedûromis uþtikrinti taikø sugyvenimà.76  

Ðveicarijos Konstitucijoje átvirtintas ðiuolaikiðkas federalizmas, kuriam 
bûdinga ne tik kompetencijos padalijimas, bet ir Federacijos ir kantonø 

                                                           
73 Rhinow R. Grundzüge des schweizerischen Verfassungsrechts. – Basel, Genf, München, 

2003. S. 35–38; 328–332. 
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partnerystë bei kooperavimasis.77 Konstitucijoje pabrëþiama, kad Ðveicarija 
yra dirbtinis darinys, kuriamas integruojant ávairias maþumas, kalbines ir 
kultûrines bendruomenes. Tai liudija ávairios konstitucinës nuostatos. Pa-
vyzdþiui, Konstitucijos preambulëje yra átvirtintas Ðveicarijos tautos ir kan-
tonø siekis gyventi vienybëje abipusiðkai atsiþvelgiant ir gerbiant jø ávairo-
væ. Ypaè svarbi ðiuo poþiûriu yra Konstitucijos 3 straipsnio nuostata, kurio-
je átvirtinta, jog kantonai yra suverenûs, jeigu jø suverenitetas nëra apribo-
tas Federacijos Konstitucijos; jie turi visas teises, kurios nëra perduotos 
Federacijai. Konstitucijos 2 straipsnyje ir 69 straipsnio 3 dalyje ásipareigo-
jama skatinti ðalies vidinæ vienybæ ir kultûrinæ bei kalbinæ ávairovæ. Konsti-
tucijos bendrosiose nuostatose (4 str.) pabrëþiamas keturiø ðalies kalbø – 
vokieèiø, prancûzø, italø ir retoromanø – egzistavimas. Be to, Konstitucijos 
70 straipsnio 2 ir 3 dalyse yra átvirtintas reikalavimas saugoti kalbiniø ben-
druomeniø tarpusavio supratimà bei kalbines maþumas, skatinti jø sutari-
mà bei tarpusavio mainus, tuo tarpu Federalinis susirinkimas renkant Bun-
desratà ápareigojamas atsiþvelgti á tai, kad bûtø tinkamai atstovaujamos vi-
sos ðalies vietovës bei kalbiniai regionai.78 

Aptariant Ðveicarijos valstybës valdymo formà, vienas esminiø jos po-
þymiø yra tas, kad parlamentas ir Vyriausybë vienas nuo kito yra gana ne-
priklausomi. Nors Federalinis susirinkimas kas ketveri metai renka Bun-
desratà, ðis, vykdydamas politikà, nëra priklausomas nuo parlamento dau-
gumos. Federalinis susirinkimas negali Bundesratui pareikðti nepasitikëji-
mo, o pastarasis neturi teisës parlamentà paleisti nepasibaigus jo kadenci-
jai. Taigi jau vien ðiais poþymiais ðios valstybës valdymo forma skiriasi nuo 
parlamentinës demokratijos ir tam tikra prasme primena prezidentiná val-
dymà. Ið esmës ji negali bûti priskiriama nei parlamentiniam, nei preziden-
tiniam valdymo tipui ir apibûdinama kaip iðskirtinë. 

Kaip minëta, Ðveicarijos Konstitucijoje átvirtintas ir socialinës valsty-
bës principas, taèiau kartu pabrëþiamas subsidiarumas ir asmeninë atsa-
komybë. Konstitucijos 6 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo yra at-
sakingas pats uþ save ir pagal savo iðgales turi prisidëti prie valstybës ir vi-
suomenës vykdomø uþduoèiø. Pagal Konstitucijos 41 straipsnio 1 dalá nu-
statytø socialiniø tikslø turi bûti siekiama ir asmenine atsakomybe, ir pasi-
telkus privaèià iniciatyvà. Net ir turint konstitucinæ teisæ gauti pagalbà, 
esant sunkiai padëèiai pagalba suteikiama tik tada, kai asmuo negali pats 
savimi pasirûpinti (12 str.). 
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Socialinio valstybingumo esmæ atskleidþia Konstitucijoje átvirtinti so-
cialiniai tikslai ir kitos programinës nuostatos bei socialinës teisës. Pirmo-
sioms pirmiausia priklauso Konstitucijos preambulës motyvas, kad tautos 
stiprybë matuojama silpnojo gerove. Vienas ið Ðveicarijos Konfederacijos 
tikslø yra skatinti visuotinæ gerovæ, taip pat pagal galimybes siekti visø pi-
lieèiø galimybiø lygybës (2 str. 2–3 d.). Konstitucijos 94 straipsnyje, kuria-
me átvirtinti ekonominës santvarkos principai, atsiskleidþia ir jos socialinë 
dimensija, kartu ir socialinës ir ekonominës politikos ryðys: socialinis vals-
tybingumas galimas tik esant stipriai ekonomikai. 

Socialiniams tikslams, átvirtintiems Konstitucijos 41 straipsnyje, paly-
ginti su jau minëtais, nustatytais preambulëje ir 2 straipsnio 2 dalyje bei 94 
straipsnio 2 dalyje, pirmiausia bûdingas konkretumas (èia iðskiriamos sep-
tynios ðiuolaikinës socialinës politikos sritys: socialinë apsauga, sveikata, 
ðeima, darbas, gyvenamosios patalpos, ðvietimas ir jaunimas). Ðie tikslai 
ápareigoja Federacijà ir kantonus pagal jiems suteikiamus ágaliojimus tiks-
lus sukonkretinti ir ávykdyti, ir tai padaryti pirmiausia priimant atitinkamus 
teisës aktus. Nors Konstitucijoje nëra nurodyta, kaip keliamus tikslus ágy-
vendinti, visoms Federacijos ir kantonø institucijoms jie, kaip formali kons-
titucinë teisë, yra privalomi. Taigi minëto straipsnio 1 dalyje, kurioje iðvar-
dytos septynios keliamø tikslø sritys, taip pat pagal 2 dalá uþtikrinama ap-
sauga, esant tam tikriems socialinës rizikos atvejams, formuluojamos ne 
kaip tam tikrà padëtá fiksuojanèios, bet kaip naujos ateities iððûkiams atvi-
ros nuostatos. Paþymëtina, kad ðio straipsnio 3 dalyje átvirtinta iðlyga: so-
cialiniø tikslø gali bûti siekiama nevirðijant turimø lëðø, taèiau tai nereiðkia, 
kad socialiniø tikslø gali bûti siekiama tik tada, kai kiti tikslai jau ágyvendinti. 

1999 m. Ðveicarijos Konstitucija pagerino fiziðkai, protiðkai ir psichið-
kai neágaliø asmenø teisinæ padëtá. Naujai átvirtintas diskriminavimo drau-
dimas (8 str. 2 d.), taip pat ðiø asmenø lygybës principas (8 str. 4 d.). 

Kaip jau minëta, Konstitucijoje átvirtintos ir kitos socialinës teisës. Ðtai 
jau aptartame 12 straipsnyje garantuojama teisë gauti pagalbà, globà ir lë-
ðas, bûtinas þmogaus egzistencijai. Teisë nemokamai ágyti aðtuonmetá iðsi-
lavinimà átvirtinta Konstitucijos 19 straipsnyje. Taip gali bûti ágyvendinama 
visø asmenø lygybë, nes ágijæ bent minimalø iðsilavinimà jie gali atsiskleisti 
ir pasinaudoti kitomis pagrindinëmis teisëmis. Be to, ði teisë negali bûti ri-
bojama. Procesiniø galimybiø lygybë garantuojama Konstitucijos 29 
straipsnio 3 dalyje: kiekvienas asmuo, kuris neturi pakankamai lëðø ir jo 
teisinis siekis neatrodo neperspektyvus, turi teisæ gauti nemokamà teisinæ 
pagalbà.79 
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Teisinio valstybingumo principas naujojoje Ðveicarijos Konstitucijoje 
pasireiðkia dvejopai: jis átvirtintas kaip bendra nuostata, be to, iðryðkëja ir 
visame Konstitucijos kontekste.  

Konstitucijos 5 straipsnyje reglamentuoti veiklos, pagrástos teisiniu 
valstybingumu, principai. Ðio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybinës 
veiklos pagrindas ir jos ribojimas yra teisë. Taigi èia minimi pripaþinti du 
klasikiniai legalumo principo aspektai: ástatymo virðenybës ir bûtinumo 
principai, o sàvoka „teisë“ apima „visà teisæ“, ir tai nepriklauso nuo jos 
norminio lygmens, formos arba kilmës. Teisë sudaro valstybës pagrindus, 
kita vertus, jos veiklos ir valdþios potencialas ribojamos tos paèios teisës. 
Pagal ðio straipsnio 2 dalá valstybinë veikla turi bûti pagrásta vieðuoju inte-
resu ir proporcingumu. Vieðasis interesas grindþiamas visuomeniðkumu, o 
ne privaèiø asmenø arba gyventojø dalies interesais. „Proporcingumo“ sà-
voka èia apima tris elementus: tinkamumà – tam tikras valstybës veiksmas 
arba priemonë turi bûti tinkamas tam tikram tikslui pasiekti, tokio veiksmo 
arba priemonës bûtinumà ir proporcingumà siauràja prasme (bûtina iðsau-
goti reikiamà siekiamo tikslo ir poveikio santyká). Konstitucijos 5 straipsnio 
3 dalyje átvirtintas abipusio pasitikëjimo principas, kuris galioja ne tik vals-
tybës institucijoms, bet ir privatiems asmenims. Ðis principas taip pat átvir-
tintas ir Konstitucijos 9 straipsnyje. Minëto straipsnio 4 dalyje Federacija ir 
kantonai ápareigojami laikytis tarptautinës teisës. Pagal vyraujanèià teorijà 
bei nusistovëjusià praktikà galiojanti tarptautinë teisë yra sudëtinë Ðveica-
rijos teisës dalis.80  

Paminëtini ir kiti momentai, atskleidþiantys teisinio valstybingumo 
esmæ. Kaip þinoma, teisinës valstybës principo pagrindà sudaro vienas ið 
formaliøjø jo elementø – konstitucinis valstybingumas. 1999 m. Ðveicarijos 
Konstitucijai, lygintai su senàja Ðveicarijos 1874 m. Konstitucija, bûdingi 
tokie bruoþai kaip skaidrumas, aiðkumas ir suprantamumas, joje didesne 
apimtimi nei anksèiau átvirtintos esminës teisës normos, todël ir teisinio 
valstybingumo principas joje daug labiau iðryðkintas.  

Taip pat paþymëtina, kad jau minëtas ástatymo virðenybës principas – 
vienas ið teisinio valstybingumo principo komponentø – Ðveicarijos Konsti-
tucijoje yra aiðkiai ávardytas: pagal 164 straipsnio 1 dalá svarbiausios nuo-
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sungsrecht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 967–978; Rhinow R. Wirtschafts-, Sozial- und Arbeits-
verfassung/Zimmerli U. (Hrsg.). Die neue Bundesverfassung: Kosequenzen für die Praxis und 
Wissenschaft, Tagung vom 21./22. Oktober 1999 an der Universität Bern. – Bern, 2000. S. 169–
176. 

80 Rhinow R. Grundzüge des schweizerischen Verfassungsrechts. – Basel, Genf, München, 
2003. S. 421–425. 
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statos turi bûti átvirtintos federaliniuose ástatymuose. Èia pat iðvardijamos 
atskiros sritys, kurios turi bûti reglamentuotos ástatymais: naudojimasis po-
litinëmis teisëmis; konstituciniø teisiø apribojimas; asmenø teisës ir parei-
gos; mokesèiø mokëtojai, taip pat mokesèiø dalykas ir jø nustatymas; Fede-
racijos uþduotys ir jø vykdymas; kantonø ásipareigojimai ágyvendinant ir 
vykdant federalinæ teisæ; federaliniø institucijø organizavimas ir procedû-
ros.  

Pagrindiniø teisiø átvirtinimas, jø garantavimas jau nuo seno laikomas 
vienu esminiø teisinës valstybës poþymiø. Kaip jau minëta, rengiant naujàjà 
Ðveicarijos Konstitucijà, pagrindiniø teisiø katalogo iðplëtimas, jø susiste-
minimas buvo vienas svarbiausiø konstitucinës reformos tikslø, tad ir teisi-
nës valstybës principas, naujai sukomponavus jas reglamentuojanèià Kons-
titucijos dalá, buvo ið esmës iðplëstas. Pavyzdþiui, tai liudija Konstitucijoje 
átvirtintos tokios pagrindinës teisës kaip þmogaus orumas (7 str.), jau minë-
ti 5 ir 9 straipsniai, taip pat 35 straipsnis, kuriame reglamentuojamas pa-
grindiniø teisiø ágyvendinimas, ir 36 straipsnis, kuriame nustatytos pagrin-
diniø teisiø apribojimø galimybës. 

Kaip þinoma, vienu ið teisinës valstybës poþymiø taip pat laikomas val-
dþiø padalijimo principas, kuris naujojoje Ðveicarijos Konstitucijoje, kaip ir 
anksèiau, átvirtintas implicitiðkai: valstybës valdþios funkcijos atitinkamai 
padalijamos Federaliniam susirinkimui, Bundesratui ir Federaliniam tei-
smui. Personalinio pobûdþio valdþios padalijimas átvirtintas Konstitucijos 
144 straipsnio 1 dalyje, pagal kurià Nacionalinës tarybos, Kantonø tarybos, 
Bundesrato nariai, taip pat Federalinio teismo teisëjos ir teisëjai negali tuo 
paèiu metu priklausyti kitai ið ðiø institucijø. 

Be to, Konstitucijoje átvirtintos ir teisingumo garantijos bei proceso 
principai (pvz., 29 str. „Bendrosios proceso garantijos“, 30 str. „Teisminis 
procesas“, 31 str. „Laisvës atëmimas“, 32 str. „Baudþiamasis procesas“ ir 
kt.). 

Konstitucijoje taip pat eksplicitiðkai átvirtintos nuostatos dël pareigos 
atlyginti nusavinimo atvejais (26 str. 2 d.), taip pat valstybës (Federacijos) 
atsakomybë, kai þalà padaro jos institucijos (146 str.). Taigi paskutinioji 
nuostata prasmingai patvirtina ir papildo teisinës valstybës elementø an-
samblá.81 Tai, kad Ðveicarijoje konstitucinës kontrolës objektais negali bûti 
federaliniai ástatymai, silpnina teisinës valstybës principà.82 

                                                           
81 Schmid G., Uhlmann F. Idee und Ausgestaltung des Rechtsstaates/Thürer D., Aubert J.-F., 

Müller J. P. (Hrsg.). Verfassungsrecht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 226–229; Rhinow R. 
Grundzüge des schweizerischen Verfassungsrechts. – Basel, Genf, München, 2003. S. 419–420. 

82 Žr.: XI skirsnį. 
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Be jau aptartø klasikiniais vadinamø principø, Ðveicarijos Konstituci-
joje átvirtinti ir kiti principai.83 Pirmiausia paminëtina tai, kad joje nuosta-
tos, reglamentuojanèios ekonominæ santvarkà, yra orientuotos á konkuren-
cijà. Tai garantuojama nustatant tam tikras pagrindines teises (26 str. 
„Nuosavybës uþtikrinimas“, 27 str. „Ekonominë laisvë“), taip pat institu-
ciðkai átvirtinant, kad Federacija ir kantonai turi laikytis ekonominës laisvës 
principo, saugoti visos ekonomikos interesus ir rûpintis vientisa Ðveicarijos 
ekonomine erdve (94 str. 1–3 d., 95 str. 2 d.). Nustatyta, kad visos valstybi-
nës priemonës, nukreiptos prieð konkurencijà, turi bûti konstituciðkai pa-
grástos (94 str. 4 d.).84 

Subsidiarumo principas valstybës ir visuomenës, Federacijos ir kanto-
nø santykiuose iðryðkëja daugelyje Konstitucijoje reglamentuojamø srièiø. 
Ðis principas palieèia valstybës ir individo santykius: valstybë turi vykdyti 
tik tokias uþduotis, kuriø privatus asmuo atlikti negali. Kita vertus, tai susi-
jæ su federalinës valstybës ir jos teritoriniø vienetø tarpusavio santykiais: 
tai, kà geriau galima atlikti þemesniu lygmeniu, neturi bûti perduodama 
aukðèiau, tuo tarpu valstybës, visuomenës ir individo santykiuose ðis princi-
pas ágauna ypatingà iðraiðkà jau minëtuose Konstitucijos 6, 12 ir 41 straips-
niuose, kuriuose pabrëþiama asmeninë atsakomybë.  

Dar vienas bruoþas, bûdingas Konstitucijai, yra tas, kad joje iðkeliamas 
iðsaugojimo principas, pirmiausia pasireiðkiantis tuo, kad keliamas tikslas 
dabarties poreikius tenkinti taip, kad ateities kartoms nebûtø sunku tenkin-
ti jø reikmes. Ðio principo esmæ atskleidþia trys veiksniai: natûralios aplin-
kos apsauga, ekonomikos efektyvumas ir visuomeninis solidarumas. Be to, 
turi bûti siekiama iðsaugoti ekonominës raidos, aplinkos bûklës ir socialiniø 
santykiø pusiausvyrà. Taigi tokie momentai Konstitucijoje minimi ne kartà. 
Ðtai jos preambulëje pabrëþiama atsakomybë Dievui ir ateities kartoms. 
Konstitucijos 2 straipsnio 2 dalyje keliamas tikslas skatinti ilgalaikæ raidà, o 
2 straipsnio 4 dalyje ir 54 straipsnio 2 dalyje – iðlaikyti natûralias gyvenimo 
sàlygas. Ðis principas pabrëþiamas ir kitur: 73 straipsnyje, kuriame keliamas 
Federacijos ir kantonø siekis nuolat iðlaikyti gamtos ir jos galimybës atsi-
naujinti ir þmoniø naudojimosi ja pusiausvyra, taip pat 75 straipsnyje 
(„Vietoviø planavimas“), 76 straipsnyje („Vanduo“), 77 straipsnyje („Mið-
kai“), 78 straipsnyje („Gamtos ir tëvynës apsauga“), 79 straipsnyje („Þve-
jyba ir medþioklë“), 80 straipsnyje („Gyvûnijos apsauga“), 89 straipsnyje 
(„Elektros energijos politika“), 104 straipsnyje („Þemës ûkis“). 
                                                           

83 Rhinow R. Grundzüge des schweizerischen Verfassungsrechts. – Basel, Genf, München, 
2003. S. 39–42. 

84 Plačiau žr.: Vallender K. A. Wirtschaft/Thürer D., Aubert J.-F., Müller J. P. (Hrsg.). Verfas-
sungsrecht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 955–966.  
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Konstitucijai bûdinga ir tai, kad joje daug dëmesio skiriama Ðveicari-
jos ásiliejimui á pasaulio tautø bendruomenæ. Nepaisant Ðveicarijos konsti-
tucinei teisei bûdingo „neutralumo Europos politikos atþvilgiu“, raudona 
gija driekiasi praktiðkai per visas konstituciðkai reguliuojamas sritis. Ðtai 
Konstitucijos preambulëje pabrëþiamas ðalies ásipareigojimas stiprinti ne-
priklausomybæ ir taikà, 2 straipsnio 4 dalyje – dëti visas pastangas dël tai-
kios ir teisingos tarptautinës santvarkos. Konstitucijos 54 straipsnio 2 daly-
je, nusakanèioje uþsienio politikos tikslus, Federacija ápareigojama prisidë-
ti maþinant sunkumus ir skurdà pasaulyje, gerbiant þmoniø teises, skati-
nant demokratijà, prie taikaus tautø bendradarbiavimo ir iðlaikant natûra-
lius gyvenimo pagrindus. Konstitucijos 5 straipsnio 4 dalyje ir 191 straips-
nyje pripaþástama principinë tarptautinës teisës virðenybë, o 193 straipsnio 
4 dalyje ir 194 straipsnio 2 dalyje – absoliuti privalomosios tarptautinës tei-
sës virðenybë.  

Aptartieji svarbiausi konstituciniai principai – demokratija, teisinë 
valstybë, socialinë valstybë ir federalinë valstybë – nors vertinami kaip ly-
giaverèiai, vis dëlto yra priklausomi vienas nuo kito ir konkuruoja tarpusa-
vyje. 85 Pavyzdþiui, ágyvendinant demokratijos principà, siekiama visiems pi-
lieèiams, kaip tam tikram kolektyvui, suteikti galimybæ dalyvauti politiniuo-
se procesuose, tuo tarpu teisinës valstybës principo esmë yra valstybës val-
dþios saistymas ir individo laisvës apsauga, todël ðiø abiejø principø „konf-
liktas“ yra neiðvengiamas. Tai gali bûti sprendþiama vienam ið ðiø principø 
teikiant pirmenybæ, o atskirose valstybëse tai daroma skirtingai: Ðveicarijo-
je linkstama demokratijos principui skirti daugiau reikðmës nei teisiniam 
valstybingumui, tuo tarpu socialinës valstybës principà galima ágyvendinti 
tik esant demokratinei daugumai, o socialinis valstybingumas tokiu atveju 
negali bûti nei nubrauktas, nei bet kaip iðplëtotas, nes grëstø pavojus paèiai 
demokratijai.  

Esant federalinei valstybës sandarai, demokratijos principà, be kita ko, 
uþtikrina glaudesni valstybës ir pilieèiø tarpusavio santykiai bei galimybë 
labiau apsaugoti maþumø teises, taèiau dauguma kylanèiø klausimø yra ak-
tualûs ir visoje valstybëje, ir atskiruose jà sudaranèiuose subjektuose. Fede-
ralinëje valstybëje egzistuoja visos valstybës ir jà sudaranèiø nariø teisinis 
reguliavimas, Ðveicarijoje – 27 teisinës sistemos (federalinë teisë ir 26 kan-
tonø teisë). Tai teisinës valstybës principui suteikia pranaðumo, nes valsty-
bëms narëms autonomiðkai priimant teisës aktus atsiranda galimybë iðban-
dyti teisines nuostatas, o joms pasiteisinus, jas perimti kitoms valstybëms 
narëms arba net paèiai Federacijai. Be to, ástatymø leidëjas federalinëje 

                                                           
85 Tschannen P. Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft. – Bern, 2004. S. 96–102. 



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

81 

valstybëje gali labiau atsiþvelgti á vietinius ypatumus ir taip juos teisingiau ir 
tinkamiau iðspræsti. Negalima nepastebëti ir kai kuriø dalykø, kurie gali su-
silpninti teisinæ valstybæ. Autonomiðka Federacijos subjektø ástatymø lei-
dyba gali bûti ne tik paþangi. Be to, teisës aktø konkurencija skirtingais 
valstybës lygmenimis nulëmë tai, kad turi bûti nustatytos gana sudëtingos 
konkurencinës taisyklës. Normø konkurencija apsunkina teisës taikymà ir 
tam tikra prasme neigiamai veikia teisinio saugumo principà. Gali atsitikti 
ir taip, kad panaðûs teisiniai santykiai atskirose valstybëse narëse gali bûti 
reglamentuojami skirtingai, o tai nesuderinama su teisinës lygybës principu 
teritoriniu poþiûriu. Negalima nuneigti ir to, kad valstybës narës savo pilie-
èiams gali teikti privilegijø, o atvykusiuosius atitinkamai diskriminuoti. Ap-
tariant socialinio valstybingumo ir federalizmo tarpusavio santyká reikia 
paminëti, kad valstybiø nariø laimëjimø finansavimas priklauso nuo jø fi-
nansinio pajëgumo. Finansiniai skirtumai gali apsunkinti ne tik visuomeni-
ná sutarimà, bet ir federalinæ vienybæ, todël Federacija tam turi panaudoti 
tinkamà finansiná suderinamumà.  
 

V 
 

Viena svarbiausiø Ðveicarijos 1999 m. Konstitucijos naujoviø yra ta, 
kad joje átvirtintas platus pagrindiniø teisiø katalogas (7–36 str.). Ankstes-
nëje 1874 m. Konstitucijoje tebuvo átvirtintos vos aðtuonios ið dabartiniø 
trisdeðimties pagrindiniø teisiø. Ðià spragà ið dalies uþpildë kantonø konsti-
tucinës nuostatos ir plati Federalinio teismo jurisprudencija. Taigi neraðy-
tos pagrindinës teisës buvo kodifikuotos, kai kurios jø dalys tapo savaran-
kiðkomis teisëmis (pvz., mokslo ir meno laisvës buvo susijusios su nuomo-
nës reiðkimo laisve), dar kitos teisës buvo perimtos ið Europos þmogaus tei-
siø apsaugos konvencijos. Atsakant á klausimà, ar galiojanèiø pagrindiniø 
teisiø sàraðas Ðveicarijos Konstitucijoje yra baigtinis, pabrëþiama, kad joje 
átvirtintos pagrindinës teisës suformuluotos glaustai, jas bûtina konkretinti, 
o Federalinis teismas, kaip Konstitucinis teismas, jas turi ir toliau puoselëti 
ir plëtoti. Teigiama, kad pagrindiniø teisiø katalogas ir ateityje iðlieka atvi-
ras.86 

Taigi Konstitucijos antrosios dalies pirmasis skyrius skirtas pagrindi-
nëms teisëms (7–36 str.). Jame átvirtintos visos dabarties laikams bûdingos 

                                                           
86 Müller J. P. Allgemeine Bemerkungen zu den Grundrechten/Thürer D., Aubert J.-F., Müller 

J. P. (Hrsg.). Verfassungsrecht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 623–624; Koller H., Biaggini G. 
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garantijos, todël èia daug dëmesio skiriama tam tikriems ypatumams aptar-
ti.87 

Pagrindiniø teisiø katalogas pradedamas 7 straipsnyje: þmogaus oru-
mas turi bûti gerbiamas ir saugomas. Ði teisë turi trejopà reikðmæ: ji yra 
esminis Konstitucijos principas, kitø teisiø pagrindas, taip pat suprantama 
ir kaip savarankiðka teisë.88 Ir ne tik tai: kaip pabrëþia R. Rhinow, þmogaus 
orumas yra ne tik teisë, ji – svarbiausias laisvos ir demokratiðkos valstybës 
tikslas, jos pamatas.89 

Tolesniuose Konstitucijos 8 ir 9 straipsniuose átvirtinti svarbûs teisin-
gumo principo aspektai: teisinë lygybë, savivalës draudimas ir pasitikëjimo 
apsauga. Bendrasis lygybës principas (8 str. 1 d.), galiojantis visiems þmo-
nëms visose valstybinës veiklos srityse, skirtas ástatymø leidëjui ir kitoms 
institucijoms. Pagal turinio esmæ jis taikomas ne absoliuèiai, bet reliatyviai. 
Kitose ðio straipsnio dalyse nustatyti ypatingi lygybës principo atvejai: bet 
kokios diskriminacijos draudimas, pavyzdþiui, dël gyvenimo bûdo, amþiaus, 
fizinës arba protinës negalios (2 d.)90, taip pat lyèiø lygybë (3 d.), o 4 dalyje 
ástatymø leidëjas ápareigojamas imtis priemoniø, kad bûtø paðalintas neága-
liøjø diskriminavimas.91  

Konstitucijos 10–28 straipsniuose átvirtintos vadinamosios laisvės tei-
sės, pradedant teise á gyvybæ ir asmens laisve, baigiant koalicijø steigimo 
laisve. Pagal Konstitucijos 13 straipsná, kuriame nustatyta privaèios srities 
apsauga, 2 dalyje kiekvienas asmuo turi teisæ reikalauti, kad nebûtø pikt-
naudþiaujama jo asmeniniais duomenimis. Ði teisë, be kita ko, ðiuos duo-
menis apdorojanèioms valstybës institucijoms nustato tam tikrus apriboji-
mus.  

Konstitucijos 15 straipsnyje átvirtinta tikëjimo ir sàþinës laisvë. Tikëji-
mo laisvë suprantama kaip laisvë tikëjimui formuotis, taip pat propaguoti 
ir praktikuoti tikëjimà, t. y. garantuojama vidinë ir iðorinë tikëjimo laisvë. 

                                                           
87 Žr.: Koller H., Biaggini G. Die neue schweizerische Bundesverfassung/Neuerungen und Ak-

zentsetzungen im Überblick/Europäische Grundrechte-Zeitschrift (EuGRZ). Bd. 27 (2000). Heft 
11–13. S. 343–344. 

88 Plačiau žr.: Mastronardi Ph. Menschenwürde als materielle „Grundnorm des Rechtsstaa-
tes?/Thürer D., Aubert J.-F., Müller J. P. (Hrsg.). Verfassungsrecht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 
233–246. 

89 Rhinow R Grundzüge des schweizerischen Verfassungsrechts. – Basel, Genf, München, 
2003. S. 32. 

90 Plačiau žr.: Müller J. P. Die Diskriminierungsverbote nach Art. 8 Abs. 2 der neuen Bundes-
verfassung/Zimmerli U. (Hrsg.). Die neue Bundesverfassung: Kosequenzen für die Praxis und 
Wissenschaft, Tagung vom 21./22. Oktober 1999 an der Universität Bern. – Bern, 2000. S. 103-
129. 

91 Plačiau žr.: Weber-Dürler B. Rechtsgleichheit/Thürer D., Aubert J.-F., Müller J. P. (Hrsg.). 
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KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

83 

Reikia pasakyti, kad Konstitucija garantuoja ir negatyvià, ir pozityvià tikë-
jimo laisvæ: pagal minëto straipsnio 2 dalá kiekvienas asmuo turi teisæ lais-
vai pasirinkti religijà ir pasaulëþiûrà, ásitikinimus ir vienas arba bendruo-
menëje su kitais juos iðpaþinti, o pagal 3 dalá – teisæ ástoti á religinæ ben-
druomenæ arba jai priklausyti ir mokytis religijos. Taigi valstybë turi gerbti 
aktyvius tikinèiuosius; 4 dalyje eksplicitiðkai nurodoma, kad niekas negali 
bûti verèiamas stoti á religinæ bendruomenæ arba jai priklausyti, atlikti reli-
ginius veiksmus arba mokytis religijos. Negatyvus ðios teisës aspektas rodo, 
kad, sprendþiant religijos reikalus, prievarta negali bûti naudojama.92  

Ðiame kontekste paminëtina ir tai, kad Ðveicarijos Konstitucijos pre-
ambulë pradedama kreipimusi á Dievà. Invocatio dei pabrëþia senø tradici-
jø tæstinumà ir savo turiniu primena, kad egzistuoja aukðtesnë nei þmoniø 
ir valstybës jëga. Konstitucinës reformos metu taip pat pabrëþta, kad Die-
vas, atsiþvelgiant á ávairias religijas ir pasaulëþiûras, gali bûti suprantamas 
ne tik krikðèioniðkàja prasme.93 

Konstitucijos 17 straipsnyje „Þiniasklaidos laisvë“ garantuojama spau-
dos, radijo ir televizijos bei kitomis vieðosiomis ryðio priemonëmis platina-
mos informacijos bei programø laisvë. Paminëtina, kad ðio straipsnio 2 da-
lyje draudþiama cenzûra, o 3 dalyje garantuojama vadinamoji redakcijos 
paslaptis.94 

Kaip þinoma, Ðveicarija nëra valstybë, kuriai bûtø bûdinga kultûrinë ir 
kalbinë vienovë. Prieðingai – ji iðsiskiria tuo, kad kalbinë ávairovë yra vienas 
esminiø ðios ðalies poþymiø. Jau minëtuose Konstitucijos 2 ir 4 straipsniuo-
se pabrëþiama ávairiø kalbiniø ir kultûriniø bendruomeniø svarba, o 18 
straipsnyje garantuojama kalbø laisvë. Tai reiðkia, kad kiekvienas þmogus 
gali þodþiu arba raðtu vartoti vienà ið ðalies kalbø pasirinktinai. Tai siejama 
su gimtàja kalba, taip pat ir antràja arba treèiàja kalba, kurià fizinis arba ju-
ridinis asmuo pasirenka. Kantonai ápareigojami gerbti tam tikrø srièiø tra-
dicines kalbines gyventojø grupes ir atkreipti dëmesá á kalbines maþumas 
(70 str.). 

Konstitucijos 24 straipsnyje nustatyta, kad ðveicarës ir ðveicarai turi 
teisæ apsigyventi bet kurioje ðalies vietovëje. Jie turi teisæ iðvykti ið Ðveicari-

                                                           
92 Plačiau žr.: Hafner F. Glaubens- und Gewissensfreiheit/Thürer D., Aubert J-F., Müller J. P. 

(Hrsg.). Verfassungsrecht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 707–719. 
93 2000 m. 41,8 proc. Šveicarijos gyventojų save priskyrė Romos katalikų bendruomenei, 35,3 

proc. – protestantams, 4,3 proc. – musulmonams. Maždaug 11,1 proc. gyventojų nepriklausė jokiai 
religinei bendruomenei (Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (Statistisches Jahrbuch der Schweiz 2003. 
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94 Plačiau žr.: Kley A. Die Medien im neuen Verfassungsrecht/Zimmerli U. (Hrsg.). Die neue 
Bundesverfassung: Kosequenzen für die Praxis und Wissenschaft, Tagung vom 21./22. Oktober 
1999 an der Universität Bern. – Bern, 2000. S. 183–222. 
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jos arba á jà atvykti. Ði nuostata yra svarbi sàlyga ðalies integracijos, pavyz-
dþiui, gyventojø mobilumo aspektu. Tokia raida turëjo teigiamos átakos ir 
kuriant vientisà Ðveicarijos ekonominæ zonà. Be to, ði teisë svarbi ir asmens 
individualumui atsiskleisti.  

Su minëtu straipsniu bei su asmens orumo teise, teise á gyvybæ ir as-
mens laisve susijusios Konstitucijos 25 straipsnyje átvirtintos nuostatos, ku-
rios gali bûti taikomos skirtingiems teisës subjektams. Pagal ðio straipsnio 1 
dalá ðveicarus ir ðveicares draudþiama iðsiøsti ið ðalies, taip pat prieð jø valià 
perduoti juos kitai valstybei baudþiamajam persekiojimui arba bausmei at-
likti; pagal 2 dalá draudþiama iðduoti pabëgëlius tai valstybei, kurioje jie  
persekiojami, o pagal 3 dalá draudþiama visus þmones iðduoti tai valstybei, 
kurioje gresia kankinimas arba kitoks þiaurus ir neþmoniðkas elgimasis, ar-
ba bausmës. 

Tai, kad Konstitucijoje garantuojama nuosavybë (26 str.), rodo, kad 
valstybëje áteisinama tokia tvarka, kai galimi iðimtiniai reikalavimai daiktø 
ir teisiø atþvilgiu. Pagal minëto straipsnio 2 dalá nusavinimø ir nuosavybës 
apribojimø, kurie lygûs nusavinimui, atvejais turi bûti visapusiðkai atlygi-
nama. Taigi Konstitucija uþtikrina jau susiformavusius nuosavybës santy-
kius. Ástatymø leidëjas ápareigojamas ne tik saugoti nuosavybæ, bet ir jà kû-
rybiðkai didinti pirmiausia formuojant tinkamà politikà nuosavybës atþvil-
giu (plg. 108 str.).95 

Konstitucijos 27 straipsnyje garantuojama ekonominë laisvë, ankstes-
nëje 1874 m. Ðveicarijos Konstitucijoje ávardijama kaip prekybos ir amatø 
laisvë. Ðio straipsnio 2 dalyje pabrëþiamos trys individualaus pobûdþio eko-
nominës laisvës elementai: laisvë renkantis profesijà (valstybei draudþiama 
kiðtis siekiant, kad bûtø mokomasi tam tikrø profesijø pagal poreiká), laisvë 
pasirinkti tam tikrà darbà (garantuojama apsauga nuo valstybës veiksmø, 
kurie trukdo arba pernelyg apsunkina tam tikros veiklos pradþià) ir laisvë 
toká darbà atlikti (saugomi ið esmës visi su tam tikra veikla susijæ aspektai, 
pvz., ámonës formos, buveinës, darbuotojø, verslo partneriø pasirinkimas, 
reklama ir kt.). Kitos nuostatos, reglamentuojanèios ekonominæ sistemà, 
átvirtintos Konstitucijos 94–107 straipsniuose. Ypaè svarbi 94 straipsnio 1 
dalyje átvirtinta nuostata, kad Federacija ir kantonai turi laikytis ekonomi-
nës laisvës principo. Ekonominës laisvës principas, be kita ko, garantuoja-
mas ir tuo, kad draudþiami valstybës veiksmai, iðkreipiantys konkurencijà, 
t. y. kurie konkurencijos atþvilgiu nëra neutralûs. Jie galimi tik tokiais atve-

                                                           
95 Plačiau žr.: Riva E., Müller-Tschumi T. Eigentumsgarantie/Thürer D., Aubert J.-F., Müller J. 

P. (Hrsg.). Verfassungsrecht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 765–777. 
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jais, kai yra numatyti paèioje Konstitucijoje arba kantonø regalijø teisëse 
(Konstitucijos 94 str. 4 d.).96  

Pastebëtina, kad ekonominei laisvei ágyvendinti labai svarbios tokios 
jau minëtos teisës kaip nuosavybës garantavimas, teisë pasirinkti gyvena-
màjà vietà, taip pat 28 straipsnyje átvirtinta koalicijø sudarymo laisvë, kuri 
darbdaviams ir darbuotojams suteikia teisæ jungtis á susivienijimus arba jø 
veikloje nedalyvauti. Ðaliø ginèai turi bûti sprendþiami derybomis arba tar-
pininkaujant (2 d). Kai tai nepavyksta, galimi streikai ir atleidimas ið darbo 
(3 d.). Pagal ðio straipsnio 4 dalá ástatymai gali drausti streikuoti tam tik-
roms kategorijoms asmenø. 

Apþvelgiant Konstitucijoje átvirtintà pagrindiniø teisiø katalogà, toliau 
iðskirtina bendràsias ir specialiàsias procesines teises garantuojanèiø 
straipsniø grupë (29–32 str.), kurie suformuluoti remiantis Europos þmo-
gaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos 5 ir 6 straipsniais.  

Pagrindiniø teisiø kataloge átvirtintos ir socialinës teisës (12 str., 19 
str., 29 str. 3 d.), kurios paminëtos aptariant socialinës valstybës principà,97 
taip pat 11 straipsnis „Vaikø ir jaunuoliø apsauga“. 

Pereinant nuo procesiniø teisiø (29–32 str.) prie 34 straipsnio, kuriame 
garantuojamos politinës teisës, peticijos teisë reglamentuojama 33 straips-
nyje. Pagal tai kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo arba asmenø grupë 
turi teisæ Federacijos, kantonø arba bendruomeniø institucijoms pateikti 
peticijas þodþiu arba raðtu; dël to jam arba jiems neturi atsirasti jokios þa-
los. Nors valstybës institucijos turi apie tai þinoti, jos nëra ápareigojamos 
tokias peticijas svarstyti, á jas atsakyti arba patenkinti. Kita vertus, tai atlikti 
taip pat nëra draudþiama.98 

Katalogas baigiamas bendrosiomis nuostatomis dël pagrindiniø teisiø 
ágyvendinimo (35 str.) ir dël jø apribojimo (36 str.).  

Taigi Konstitucijos 35 straipsnyje valstybë ásakmiai raginama ágyvendin-
ti pagrindines teises, pagal ðio straipsnio 1 dalá jos turi iðryðkëti visoje tei-
sëtvarkoje. Pagal minëto straipsnio 2 dalá visi asmenys ir organizacijos, ku-
rios vykdo valstybines uþduotis, yra saistomos pagrindiniø teisiø ir yra ápa-
reigojamos prisidëti jas ágyvendinant. Taigi pagrindiniø teisiø adresatas 

                                                           
96 Plačiau žr.: Biaggini G. Wirtschaftsfreiheit/Thürer D., Aubert J.-F., Müller J. P. (Hrsg.). Ver-

fassungsrecht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 779–793; Rhinow R. Wirtschafts- und Eigentumsver-
fassung/Thürer D., Aubert J.-F., Müller J. P. (Hrsg.). Verfassungsrecht der Schweiz – Zürich, 2001. 
S. 565–577; Rhinow R. Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsverfassung/Zimmerli U. (Hrsg.). Die neue 
Bundesverfassung: Kosequenzen für die Praxis und Wissenschaft, Tagung vom 21./22. Oktober 
1999 an der Universität Bern. – Bern, 2000. S. 159–169. 

97 Žr.: IV skirsnį. 
98 Plačiau žr.: Hotz R. Petitionsfreiheit/Thürer D., Aubert J.-F., Müller J. P. (Hrsg.). Verfas-

sungsrecht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 823–848. 
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pirmiausia yra valstybës valdþia, visos valdþios institucijos, taip pat privatûs 
asmenys, vykdantys valstybës valdþià arba ágyvendinantys vieðàsias funkci-
jas. Pagal ðio straipsnio 3 dalá visos institucijos – ástatymø leidëjas, vyriau-
sybë, teimai – turi rûpintis, kad pagrindinës teisës bûtø veiksmingos ir pri-
vatiems asmenims. Tad èia pakartojama minëto straipsnio 1 dalyje iðreikðta 
mintis, kad valstybë eksplicitiðkai raginama pagrindines teises aktyviai ágy-
vendinti visoje visuomenëje.99 

Dauguma teisiø nëra absoliuèios, esant tam tikroms sàlygoms jos gali 
bûti ribojamos. Pagal ðá straipsná turi bûti kumuliatyviai ávykdytos keturios 
sàlygos tam, kad pagrindinës teisës ribojimas bûtø pateisinamas: ribojimas 
turi bûti grindþiamas ástatymu arba nulemtas nepaprastosios padëties arba 
pavojaus, paaiðkinamas visuomeniniu interesu arba tuo, kad bûtina apsau-
goti treèiøjø asmenø teises, be to, ribojimas turi bûti proporcingas (iðski-
riami trys jo elementai: tinkamumas, reikalingumas, reikalavimo leistinu-
mas), o jos esmë turi bûti nelieèiama. Pabrëþtina tai, kad ðis straipsnis tai-
kytinas tik su asmens laisve susijusioms pagrindinëms teisëms, o, pavyz-
dþiui, tokioms teisëms, kaip þmogaus orumas (7 str.), teisinë lygybë (8 str.), 
negali bûti taikomos.100 

Apþvelgæ Konstitucijos pirmosios dalies pirmajame skyriuje átvirtintas 
pagrindines teises, trumpai aptarsime jos antrajame skyriuje reglamentuo-
jamas pilietines bei politines teises. 

Pirmiausia pabrëþtina tai, kad Ðveicarijos pilietybei bûdinga trinariðku-
mas: pagal Konstitucijos 37 straipsnio 1 dalá Ðveicarijos pilietis arba pilietë 
yra tas asmuo, kuris turi bendruomenës ir kantono pilietybæ. Kaip teigë R. 
Schaffhauseris, Ðveicarijos pilietybës ágijimas neiðvengiamai susijæs su kan-
tono ir bendruomenës pilietybës ágijimu.101 Svarbiausia nuostata, nusakanti 
kompetencijà pilietybës klausimais, átvirtinta Konstitucijos 38 straipsnio 1 
dalyje: Federacija reglamentuoja pilietybës ágijimà ir praradimà kilmës, 
santuokos ir ásûnijimo arba ádukrinimo bûdu; ji taip pat reglamentuoja pi-
lietybës praradimà kitais pagrindais bei repatriacijà. Konstitucija visiems 
ðveicarams, neatsiþvelgiant á tai, kokiu bûdu jie ágijo pilietybæ, pripaþásta 
vienodas teises ir pareigas. Svarbiausios teisës, suteikiamos Ðveicarijos pi-
lieèiams ir pilietëms, yra politinës teisës, taip pat teisë apsigyventi (24 str.), 

                                                           
99 Plačiau žr.: Müller J. P. Allgemeine Bemerkungen zu den Grundrechten/Thürer D., Aubert 

J.-F., Müller J. P. (Hrsg.). Verfassungsrecht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 633–637. 
100 Plačiau žr.: Weber-Dürler B. Grundrechtseingriffe/Zimmerli U. (Hrsg.). Die neue Bundes-

verfassung: Kosequenzen für die Praxis und Wissenschaft, Tagung vom 21./22. Oktober 1999 an 
der Universität Bern. – Bern, 2000. S. 131–155. 

101 Schaffhauser R. Bürgerrechte/Thürer D., Aubert J.-F., Müller J. P. (Hrsg.). Verfassungs-
recht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 318–319.  
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apsauga nuo iðsiuntimo arba iðdavimo kitai valstybei (25 str.), diplomatinë 
apsauga uþsienyje. Paminëtinos ir tokios Ðveicarijos pilieèiams priskiriamos 
pareigos: pareiga atlikti karinæ arba alternatyviàjà karinæ tarnybà, kai ku-
riuose kantonuose nustatyta pareiga balsuoti arba dar egzistuojanti pareiga 
uþimti antraeiles pareigas. Ið esmës darytina iðvada, kad pilietybæ regla-
mentuojanèios Ðveicarijos Konstitucijos nuostatos nedaug kuo skiriasi nuo 
kitø Vakarø Europos valstybiø. 

Tolesnis Konstitucijos 39 straipsnis reglamentuoja politines teises. Ðio 
straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Federacija nustato politiniø teisiø ágyven-
dinimà Konfederacijos mastu, o kantonai – kantonø ir komunaliniu lygme-
niu. Politinës teisës daþniausiai ágyvendinamos pagal gyvenamàjà vietà (2 
d.), ir niekas negali politiniø teisiø ágyvendinti daugiau nei viename kanto-
ne (3 d.). Konstitucijos 40 straipsnyje nustatyta uþsienyje gyvenanèiø ðvei-
carø ir ðveicariø teisinë padëtis. 

Socialiniai tikslai, nustatyti treèiajame, taigi ir paskutiniame ðios dalies 
skyriuje (41 str.), aptarti analizuojant Ðveicarijos socialiná valstybingumà.102  

 

VI 
 

Kaip jau minëta, Ðveicarija yra federalinë valstybë,103 nors paèioje 
Konstitucijoje nëra tokio jos apibûdinimo, nevartojama ir sàvoka „federa-
lizmas“. Jai, kaip specifiniam federaliniam dariniui, bûdinga tam tikra jo 
autonominiø daliø átampa, o kartu ir jø permanentinë integracija, pasiþy-
minti tradiciniu konfederalizmu ir subsidiarumo principu. Jos pliuralizmas 
ne tik formuojasi valstybiniø institucijø lygmeniu, bet yra susijæs ir su kalbi-
nëmis, kultûrinëmis, religinëmis bendruomenëmis, miestais, aglomeratais, 
taip pat teritorijos ypatumais: kaimo vietovëmis, ðalies viduriu, kalnø ir pa-
sienio sritimis. Konstitucijoje daug dëmesio skiriama tokiai ávairovei, skati-
nama ja gyventi, jà atnaujinti, taip pat rûpintis vidine vienybe.104  

Atsiþvelgiant á tai natûralu, kad Konstitucijoje gana daug dëmesio ski-
riama kalbø ir kultûros klausimo reglamentavimui. Kalbø teisinis statusas 
átvirtintas trijuose Konstitucijos straipsniuose. Jau minëtame 4 straipsnyje 
nustatytos keturios ðalies kalbos: vokieèiø, prancûzø, italø ir retoromanø, o 
18 straipsnyje garantuojama kalbø laisvë. Konstitucijos 3 dalies 2 skyriuje, 
kuriame nustatyta Federacijos kompetencija, kalboms skirtas atskiras 70 

                                                           
102 Žr.: IV skirsnį. 
103 Žr.: IV skirsnį. 
104 Rhinow R. Grundzüge des schweizerischen Verfassungsrechts. – Basel, Genf, München, 

2003. S. 99–100. 
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straipsnis. Jo 1 dalyje yra nustatytos Federacijos oficialios kalbos – vokie-
èiø, prancûzø ir italø, o su asmenimis, kalbanèiais retoromanø kalba, ir re-
toromanø kalba yra oficiali Federacijos kalba; 2 dalyje átvirtintas vadina-
masis teritorinis principas, pagal kurá kantonai nustato savo oficialias kal-
bas, o 3 dalyje skatinamas kalbiniø bendruomeniø savitarpio supratimas ir 
mainai.  

Kultûrinæ ávairovæ ðalyje garantuoja Federacijos kompetencija, riboja-
ma ðioje srityje. Ið esmës tai perduodama kantonams (69 str.). 

Skelbiamos ávairovës kriterijumi laikomi maþumø apsaugos bûdai ir 
priemonës. Nors Konstitucijoje nëra tokio specialaus straipsnio, taèiau tam 
joje skiriama daug dëmesio. Tam pirmiausia pasitarnauja tokie federaliz-
mo principai kaip subsidiarumas ir solidarumas, kantonø autonomijos ap-
sauga, taip pat kantonø galimybë veikti Federacijos lygmeniu. Taip pat 
svarbûs instrumentai yra kantonø galimybë dalyvauti formuojant Federaci-
jos politinæ valià (45, 55 str.) arba kantonø kompetencija ágyvendinant fe-
deralinæ teisæ (46 str.). Didþiausià reikðmæ maþumø apsaugai turi pagrindi-
nës teisës, pavyzdþiui, 8 straipsnio 2 dalyje átvirtintas diskriminacijos drau-
dimas, privaèios srities apsauga (13 str.), tikëjimo ir sàþinës laisvë (15 str.), 
nuomonës ir informacijos laisvë (16 str.) ir t. t.  

Svarbus Ðveicarijos federalizmo poþymis yra jau minëtas subsidiarumo 
principas, átvirtintas Konstitucijos 42 straipsnio 1 dalyje, jis siejamas su 46 
straipsnio 3 dalimi bei su 47 straipsniu. Ðio principo esmë yra tokia, kad 
tam tikros uþduotys tam tikroje erdvëje turi bûti vykdomos kaip galima ar-
èiau pilieèiø. To, kà galima geriau ágyvendinti þemiausiu federaliniu lyg-
meniu, neturi perimti aukðèiau esantys lygmenys. Subjektai taip turi uþtik-
rinti, kad pilieèiø poreikiai bûtø kaip galima geriau patenkinti.  

Konstitucijoje daug dëmesio skiriama kantonø padëèiai ágyvendinant 
federalinæ teisæ (46 str.). Ðiame straipsnyje átvirtinti keturi principai: kan-
tonø pirmenybë ágyvendinant federalinæ teisæ, Konstitucijos arba ástatymø 
virðenybë, kaip galima didesnës iðraiðkos laisvës suteikimas ir atsiþvelgimas 
á kantonø finansinius iðteklius. 

Reikia pasakyti, kad vienas esminiø Konstitucijoje átvirtinto modernaus 
federalizmo poþymiø yra Federacijos ir kantonø bei kantonø tarpusavio 
bendradarbiavimas. Anksèiau buvo pabrëþiamas kompetencijos padaliji-
mas tarp Federacijos ir kantonø, o dabar pabrëþiama jø partnerystë. Tai 
ypaè atsispindi Konstitucijos 44 straipsnyje, kuris Federacijà ir kantonus 
ápareigoja bendradarbiauti, atsiþvelgti ir paremti vieni kitus. 

R. Rhinow iðskiria ðiuos Ðveicarijos federalizmo bruoþus: 
- trijø pakopø valstybës struktûra (Federacija, kantonai, bendruome-

nës); 
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- Federacijos ir kantonø kompetencijos nustatymas remiantis subsi-
diarumo principu; 

- kantonø valstybingumas ir autonomija (savarankiðkumas), skirstoma 
á organizacinæ, uþduoèiø, finansinæ, ágyvendinimo ir sutarèiø auto-
nomijà; 

- valstybiø nariø dalyvavimas Federacijos lygmeniu (participatyvus fe-
deralizmas); 

- ávairiapusë ir solidari Federacijos ir kantonø sàveika partneryste 
grásto federalizmo prasme; 

- horizontalus ir vertikalus finansinis derinimas; 
- kantonø lygiateisiðkumas; 
- federalinës teisës virðenybës garantija; 
- Federacijos garantija kantonø padëties, teritorijos ir konstitucinës 

santvarkos atþvilgiu.105  
Pagal Konstitucijos preambulæ ir jos 1 straipsná Ðveicarijos federalizmo 

pagrindà sudaro du elementai: valstybës narës ir tauta. Bûtent jie yra aukð-
èiausia valdþia, galinti keisti Konstitucijà, todël suverenûs yra ir kanto-
nai,106 ir visa tauta. Konstitucijos 1 straipsnyje átvirtintas ir kantonø, kaip 
lygiø Federacijos nariø, principas.107 

Konstitucijos 3 straipsnyje átvirtintas kantonø suverenitetas, ði nuostata 
buvo perimta ið ankstesnës Konstitucijos. Kaip teigia T. Jaagas, nors kan-
tonai vadinami valstybëmis, jø valstybingumas yra apribotas: kantonai turi 
bûtinus valstybës elementus – tautà ir teritorijà, bet aukðèiausioji valstybës 
valdþia priklauso Federacijai. Be to, ir tarptautinës teisës subjektas yra Fe-
deracija, o ne kantonai. Taigi ðiuo poþiûriu kantonai nëra suverenûs, suve-

                                                           
105 Rhinow R. Grundzüge des schweizerischen Verfassungsrechts. – Basel, Genf, München, 

2003. S. 106. 
106 Šiuo metu pagal Konstitucijos 1 straipsnį Šveicarijos Konfederaciją sudaro šie kantonai: 

Ciūrichas (Zürich), Bernas (Bern), Liucerna (Luzern), Ūris (Uri), Švicas (Schwyz), Obvaldenas 
(Obwalden) ir Nidvaldenas (Nidwalden), Glarusas (Glarus), Cūgas (Zug), Fribūras (Freiburg), Zo-
loturnas (Solothurn), Bazelio miestas (Basel-Stadt) ir Bazelio sritis (Basel-Landschaft), Šafhauze-
nas (Schaffhausen), Apencelis-Auserodenas (Appenzell Ausserrhoden) ir Apencelis-Inerodenas 
(Appenzell Innerrhoden), Sankt Galenas (St. Gallen), Graubiundenas (Graubünden), Argau (Aar-

gau), Turgau (Thurgau), Tičinas (Tessin), Vo (Waadt), Valė (Wallis), Nešatelis (Neuenburg), Ženeva 
(Genf) ir Jura (Jura). Tokia pačia tvarka jie buvo išvardyti ir ankstesnėje 1874 m. Konstitucijoje.  

107 Kitaip nei 1874 m. Konstitucijoje, nebevartojama sąvoka „pusė kantono“ (Halbkanton), ta-
čiau ir dabartinėje Konstitucijoje tam tikras ypatumas išlieka. Tarpusavyje susiję kantonai Obval-
denas (Obwalden) ir Nidvaldenas (Nidwalden), Bazelio miestas (Basel-Stadt) ir Bazelio sritis (Ba-

sel-Landschaft), Apencelis-Auserodenas (Appenzell Ausserrhoden) ir Apencelis-Inerodenas (Ap-

penzell Innerrhoden) tekste sujungiami jungtuku „ir“. Pagal Konstitucijos 142 straipsnio 4 dalį ir 
150 straipsnio 2 dalį jie, palyginti su kitais, turi „pusę svorio“, t. y. po pusę balso, tačiau visais ki-
tais atvejais jų teisinė padėtis yra vienoda. Taigi pirmuoju atveju vartojama sąvoka „Stände“, kitais 
atvejais – „Kantone“. Šiame tekste visais atvejais vartojama sąvoka „kantonas“.  
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renitetas tam tikra prasme yra padalytas tarp Federacijos ir kantonø, todël 
tinkamesnë bûtø Konstitucijos 47 straipsnyje pavartota sàvoka „savaran-
kiðkumas“.108  

Kantonai taip pat turi teisæ priimti savo Konstitucijas (Konstitucijos 51 
str. 1 d.). Pagal minëto straipsnio 2 dalá kantonø Konstitucijas ir jø pakei-
timus Federacija turi uþtikrinti. Kaip paþymi R. Rhinow, tokia ypatinga 
Federacijos kontrolë turi uþtikrinti politiná homogeniðkumà, kita vertus – 
federalinës teisës laikymàsi.109 Ðiuo poþiûriu svarbi ir Konstitucijos 49 
straipsnio 1 dalyje átvirtinta nuostata, kad federalinë teisë turi virðenybæ 
prieð kantonø teisæ. Taip siekiama iðsaugoti teisës vienovæ, o kartu uþtik-
rinti ir teisiná saugumà. Pagal Konstitucijos 49 straipsnio 2 dalá Federacija 
priþiûri, ar kantonai laikosi federalinës teisës. Ðios prieþiûros tikslas yra tai, 
kad bûtø laikomasi ne tik Federacijos nustatytos kompetencijos, bet ir visos 
federalinës teisës apskritai. Pirmiausia tuo rûpinasi Bundesratas (Konstitu-
cijos 182 str. 2 d., 186 str. 4 d.), tam tikrø priemoniø gali imtis ir Federalinis 
susirinkimas. 

Kantonams suteikta galimybë dalyvauti formuojant Federacijos politinæ 
valià; Federacija turi laiku ir iðsamiai informuoti kantonus apie savo suma-
nymus ir suþinoti jø nuostatà, kai tai susijæ su jø interesais (45 str.). Fede-
racija taip pat garantuoja kantonø padëtá ir jø teritorijà (53 str.). Tai reið-
kia, kad nepakeitus Konstitucijos kantonai neturi secesijos teisës, Federaci-
ja negali bûti iðplësta naujais kantonais, egzistuojantys kantonai negali bûti 
naujai suskirstyti, t. y. jie negali susijungti arba bûti naujai padalyti. 

Kaip jau minëta, Ðveicarijos federalizmo ypatybë yra ta, kad jam bûdin-
gi bendruomeniø, kantonø ir Federacijos lygmenys. Konstitucijos 3 dalis 
taip ir pavadinta – „Federacija, kantonai ir bendruomenës“. Bendruome-
nëms joje skirtas vienas Konstitucijos skirsnis, sudarytas ið vieno straipsnio 
(50 str.). Kantonø ir bendruomeniø santykiai yra kitokie nei Federacijos ir 
kantonø. Federacija sudaryta ið istoriðkai suvereniø kantonø ir turi tuos 
ágaliojimus, kuriuos jai priskiria Federacijos Konstitucija, tuo tarpu kanto-
nai nëra sudaryti ið suvereniø bendruomeniø ir jos turi tik tuos ágaliojimus, 
kuriuos joms suteikia kantonø teisë. Pasak H. Sellerio, bendruomenës nëra 
tik kantonø administraciniai vienetai, jos yra savarankiðki valstybës valdþios 
subjektai su savo savivalda ir ástatymø leidyba. Bendruomenës yra valstybës 

                                                           
108 Jaag T. Die Rechtsstellung der Kantone in der Bundesverfassung/Thürer D., Aubert J.-F., 

Müller J. P. (Hrsg.). Verfassungsrecht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 477–478.  
109 Rhinow R. Grundzüge des schweizerischen Verfassungsrechts. – Basel, Genf, München, 

2003. S. 157. 
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valdþios decentralizavimo elementas ir kartu ákûnija pilieèiams artimà vals-
tybingumà.110 

Tuo, kad Konstitucijoje yra átvirtintas bendruomeniø teisinis statusas,111 
pabrëþiamas jø svarbus vaidmuo ir autonomiðkumas, taèiau Federacijos ir 
jø santykiai èia nereglamentuojami. Pagal Konstitucijos 50 straipsnio 1 dalá 
bendruomeniø autonomijà uþtikrina kantonø teisë. Neperþengdamos kan-
tonø nustatytø ribø, bendruomenës savo reikalus gali reglamentuoti sava-
rankiðkai, taèiau kantonai jø atþvilgiu gali vykdyti teisinæ prieþiûrà. 

Iðskiriamos kelios bendruomeniø rûðys.112 Svarbiausia forma yra gyven-
tojø, arba politinë, bendruomenë. Kai kuriuose kantonuose yra pilieèiø 
bendruomenës, paminëtinos ir baþnyèiø bendruomenës, kurios apima tam 
tikroje teritorijoje gyvenanèius ir tam tikrai baþnyèiai priklausanèius narius. 

Konstitucijos 50 straipsnio 3 dalyje minimi miestai,113 aglomeratai114 ir 
kalnø sritys.115 Èia ekspressis verbis iðreikðta, kad juose vyrauja „ypatinga si-
tuacija“, o Federacija turi á jà atsiþvelgti. Ðià nuostatà ágyvendinti nëra pa-
prasta, nes joje nëra nustatyta kokiø nors naujø Federacijos ágaliojimø. 

Toliau svarbu aptarti kompetencijos ir uþduoèiø Federacijai ir kanto-
nams padalijimà (42 str. ir 43 str.).116 Vienas ið kompetencijos padalijimo 
principø yra tai, kad Federacijai priskiriama tik ta kompetencija, kuri nu-
rodyta Federacijos Konstitucijoje. Kitas svarbus momentas yra tai, kad Fe-
deracija turi teisæ nustatyti, kaip kompetencija padalijama Federacijai ir 
kantonams. Taip pat svarbu atsakyti á klausimà, kokia kompetencija priski-
riama kantonams. Galioja principas, kad kantonai vykdo tas uþduotis, ku-
rios nëra priskiriamos iðimtinei Federacijos kompetencijai. Konstitucijoje 

                                                           
110 Seller H. Gemeinden im schweizerischen Staatsrecht/Thürer D., Aubert J.-F., Müller J. P. 

(Hrsg.). Verfassungsrecht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 492. 
111 Plačiau žr.: ten pat. S. 494–504.  
112 Šiuo metu Šveicarijoje yra maždaug 2 900 (politinių) bendruomenių, jų skaičius per pasta-

ruosius 150 metų sumažėjo maždaug 10 proc.; jos ir toliau jungiasi. Pagal dydį ir gyventojų skaičių 
jos gana skirtingos. Vidutinis gyventojų skaičius yra maždaug 2 400, taigi lyginant tarptautiniu 
mastu jos nėra didelės. 

113 „Miestas“ nėra teisinė sąvoka; jais vadinamos bendruomenės, kurioms būdingas ekonomi-
nis, kultūrinis ir socialinis intensyvumas. Dažniausiai juose reikia spręsti daug visai Šveicarijai ak-
tualių problemų: susisiekimo, nedarbo ir kt. Miestams priskiriami Bazelis (Basel), Bernas (Bern), 
Ženeva (Genf), Lozana (Lausanne), Luganas (Lugano), Liucerna (Luzern), Sankt Galenas (St. Gal-

len), Vintertūras (Winterthur) ir Ciūrichas (Zürich).  
114 „Aglomeratai“ – sunkiai apibrėžiami vienetai, kurių teritorijos išeina už bendruomenių, kan-

tonų ir net šalies ribų.  
115 Kalnų sritims būdinga ypatinga geografinė padėtis; jos taip pat dažnai išeina už kantonų ri-

bų. 
116 Pastebėtina, kad sąvokos „kompetencija“ ir „užduotis“ nėra tapačios. Tai matyti Konstituci-

jos 42 ir 43 straipsniuose. 
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átvirtintas kompetencijos padalijimas laikomas baigtiniu, kuris gali bûti kei-
èiamas tik keièiant paèià Konstitucijà.117 

Federacijos kompetencija nustatyta Konstitucijos 3 dalies 2 skyriuje 
(54–125 str.) kuris suskirstytas á deðimt skirsniø. Be to, tai reglamentuoja-
ma ir skyriuje, kuriame nustatyta finansinë sistema (126–135 str.).118 

Svarbiausi Federacijos ágaliojimai susijæ su uþsienio reikalais (54 str.), 
teisëkûros kompetencija ávairiose teisës srityse, ypaè civilinëje ir baudþia-
mojoje teisëje (122 str., 123 str.), jurisdikcija konstitucinës, administraci-
nës, civilinës ir baudþiamosios teisës srityse (189 str., 190 str.), administra-
ciniai ágaliojimai ávairiose srityse (173 str.) ir kt. Konstitucijoje átvirtintas ir 
baigtinis federaliniø mokesèiø sàraðas (128–132 str.).  

Kantonai labai autonomiðki ðvietimo, sveikatos apsaugos, susisiekimo, 
naudingøjø iðkasenø naudojimo ir kitose srityse. Kantonø galimybë realiai 
ávykdyti jiems priskirtas uþduotis priklauso nuo finansinës autonomijos: 
kantonai turi teisæ nustatyti savo mokesèius. Kantonø autonomiðkumas 
taip pat pasireiðkia ir tuo, kad jie gali su kitais kantonais sudaryti sutartis 
(48 str.),119 turi svarbiø ágaliojimø uþsienio politikos srityje (55 str.).120 

 

VII 
 

Politinës teisës, dar kitaip vadinamos tautos teisëmis,121 yra labai svar-
bios apibûdinant Ðveicarijos demokratijà, kuri dël to ir vadinama pusiau 
tiesiogine. Jos átvirtintos Konstitucijos 4 dalies „Tauta ir kantonai“ 2 sky-
riuje „Iniciatyva ir referendumas“.122 Konstitucijos 138 ir 139 straipsniuose 
reglamentuojama tautos iniciatyva ið esmës arba ið dalies keièiant Konsti-

                                                           
117 Plačiau žr.: Zimmerli U. Bund-Kantone-Gemeinden/Zimmerli U. (Hrsg.). Die neue Bundes-

verfassung: Kosequenzen für die Praxis und Wissenschaft, Tagung vom 21./22. Oktober 1999 an 
der Universität Bern. – Bern, 2000. S. 44–47. 

118 Plačiau žr.: Reich M. Grundzüge der föderalistischen Finanzverfassung/Thürer D., Aubert 
J.-F., Müller J. (Hrsg.). Verfassungsrecht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 1199–1210; Locher P. 
Finanzordnung des Bundes/Thürer D., Aubert J.-F., Müller J. (Hrsg.). Verfassungsrecht der 
Schweiz. – Zürich, 2001. S. 1211–1224. 

119 Plačiau žr.: Hänni P. Verträge zwischen den Kantonen und zwischen dem Bund und Kanto-
nen/Thürer D., Aubert J.-F., Müller J. (Hrsg.). Verfassungsrecht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 
443–455. 

120 Plačiau žr.: Pfisterer T. Auslandbeziehungen der Kantone/Thürer D., Aubert J.-F., Müller J. 
(Hrsg.). Verfassungsrecht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 525. 

121 Tautos teisės buvo reformuotos 2003 m. vasario 9 d., kai federaliniam nutarimui pritarė tau-
ta ir kantonai. 

122 Iniciatyvos teisė suteikia grupei rinkėjų galimybę pasiūlyti pakeisti teisines nuostatas, o šie 
pasiūlymai privalomai turi būti pateikti tautos balsavimui. Referendume tauta balsuodama gali pasi-
sakyti dėl parlamento sprendimų, t. y. jiems pritarti arba juos atmesti.  



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

93 

tucijà, 139 a. straipsnyje – visuotinë tautos iniciatyva, o 140 ir 141 straips-
niuose – privalomasis ir fakultatyvinis referendumas.123  

Tautos iniciatyva 100 000 rinkëjø gali reikalauti pakeisti visà Konstituci-
jà, panaikinti, pakeisti arba priimti Konstitucijos arba ástatymø nuostatas. 
Taigi iðskiriamos trys tautos iniciatyvos formos: iniciatyva ið esmës pakeisti 
Konstitucijà, suformuluota tautos iniciatyva ið dalies pakeisti Konstitucijà 
ir bendroji tautos iniciatyva, siekiant ið dalies pakeisti Konstitucijà arba 
ástatymus.  

Tais atvejais, kai inicijuojamas esminis Konstitucijos pakeitimas, disku-
tuojama dël viso jos teksto. 100 000 rinkëjø pasiûlius pakeisti Konstitucijà, 
pirmiausia toks siûlymas pateikiamas tautos balsavimui (140 str. 2 d. a 
punktas, 193 str. 2 d.). Jei tauta pritaria tokio Konstitucijos pakeitimo pra-
dþios procedûrai, turi bûti naujai renkamos tarybos (193 str. 3 d.). Po to, 
kai Federalinis susirinkimas parengia naujà Konstitucijà, projektui turi pri-
tarti tauta ir kantonai (privalomasis tautos ir kantonø referendumas, dar 
vadinamas dvigubu referendumu; 140 str. 1 d. a punktas, 142 str., 195 str.). 

Taip pat 100 000 rinkëjø gali reikalauti pakeisti Konstitucijà pateikdami 
parengtà projektà (139, 194 str.), t. y. toká, kurio parlamentas jau nebeturë-
tø konkretinti arba tobulinti. Taigi toks tekstas turi bûti pateiktas tautai ir 
kantonams balsuoti (140 str. 1 d. a punktas, 142 str. 2–4 d, 195 str.). 

Visuotinës iniciatyvos bûdu 100 000 rinkëjø gali reikalauti priimti, pa-
keisti arba panaikinti Konstitucijos arba ástatymø nuostatas (139 a str.).124 
Ði nauja tautos teisë kaip ir pagal galiojanèià tvarkà suteikia galimybæ ið da-
lies pakeisti Konstitucijà, taèiau ði iniciatyva gali bûti ágyvendinama jos 
nuostatas pakeièiant federaliniu ástatymu. Tokiu atveju Federalinis susirin-
kimas turi nuspræsti, kaip siûlymas turi bûti ágyvendintas. Federalinio susi-
rinkimo parengtos konstitucinës nuostatos pateikiamos privalomajam tau-
tos ir kantonø referendumui, atitinkamos ástatymø nuostatos – tik privalo-
majam tautos referendumui. Abiem atvejais parengtoms nuostatoms Fede-
ralinis susirinkimas gali pateikti alternatyvø projektà (139 str. 3 d., 139 a 
str. 4 d.). 

Konstitucijos keitimui paèioje Konstitucijoje nustatyti tam tikri apribo-
jimai (193 ir 194 str.). Keièiant Konstitucijà, bûtina laikytis Konstitucijoje 
nustatytos procedûros, privalomøjø tarptautinës teisës nuostatø, siûlomos 
pataisos negali bûti „neámanomo“ turinio (139 str. 2 d., 139 a str. 2 d., 193 
str. 4 d. ir 194 str. 4 d.). Konstitucijà keièiant ið dalies, turi bûti uþtikrina-

                                                           
123 Rasta tam tikrų šioje Konstitucijos dalyje įtvirtintų nuostatų sutapimų su kai kuriomis Kons-

titucijos 6 dalies, kurioje reglamentuojama Konstitucijos peržiūrėjimo tvarka, nuostatomis.  
124 Šis straipsnis šiuo metu, t. y. 2006 m. birželio mėn., dar negalioja.  
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mas materijos vienovës principas (atskiros projekto dalys turi bûti tarpusa-
vyje susijusios). Kai Konstitucija keièiama pateikiant parengtà tekstà, vi-
suotinës iniciatyvos atveju dar bûtina iðlaikyti ir formos vienovæ (194 str. 3 
d.). Taigi tokià iniciatyvà, kuri paþeidþia formos vieningumo, materijos vie-
ningumo principus ir privalomàsias tarptautinës teisës nuostatas (ius co-
gens), Federalinis susirinkimas gali pripaþinti visai arba ið dalies negalio-
janèia (139 str. 2 d.).  

Daþniausiai skiriamos dvi svarbiausios referendumø formos: privalo-
mieji ir fakultatyviniai referendumai. Pagal Ðveicarijos Konstitucijà priva-
lomasis referendumas yra tautos referendumas, taip pat tautos referendu-
mas ir kantonø referendumas (vadinamasis dvigubas referendumas).  

Konstitucijos 140 straipsnyje iðvardyti visi atvejai, kai privalomasis refe-
rendumas turi bûti rengiamas. Pagal ðio straipsnio 1 dalá tautai ir kanto-
nams turi bûti pateikti Federacijos Konstitucijos pakeitimai, klausimai dël 
stojimo á kolektyvinio saugumo organizacijas (pvz., SNO) arba á suprana-
cionalines bendruomenes (pvz., ES) ir tam tikri ástatymai, pripaþinti sku-
biais.125 Tautos referendumas pagal minëto straipsnio 2 dalá rengiamas sie-
kiant iðsiaiðkinti, ar Konstitucija turi bûti keièiama ið esmës, kai pareiðkia-
ma iniciatyva arba kai dël to nëra vienos tarybø nuomonës, kai Federalinis 
susirinkimas visuotinei tautos iniciatyvai nepritaria ir kai Federalinis susi-
rinkimas pateikia alternatyvø projektà ástatymo projekto, pateikto visuoti-
nës iniciatyvos bûdu. 

Pagal Konstitucijos 141 straipsnio 1 dalá fakultatyvinis referendumas 
rengiamas dël federaliniø ástatymø ir federaliniø nutarimø, kai tai numaty-
ta Konstitucijoje ir ástatymuose, ir dël tarptautiniø sutarèiø, kai jos yra ne-
terminuotos ir jas galima tik vienaðaliðkai nutraukti, taip pat kai numatoma 
stoti á tarptautines organizacijas ir kai jose yra svarbiø teisëkûros nuostatø 
ir jø ágyvendinimas reikalauja priimti federalinius ástatymus. 

Ágyvendinant tautos teises svarbu tai, kokioms sàlygoms esant tautos 
iniciatyva ir fakultatyvinis referendumas gali bûti pradedamas. Ðiuo poþiû-
riu svarbu, kad bûtø surinktas reikiamas paraðø skaièius, nustatytas termi-
nas, per kurá paraðai turi bûti surinkti.126 Nuo 1977 m. tautos iniciatyvos at-
veju reikalaujama 100 000 rinkëjø paraðø, kurie turi bûti surinkti per 18 

                                                           
125 Kitaip nei ankstenėje Konstitucijoje, kantonų teritorijos pakeitimo klausimai tautos ir kanto-

nų balsavimui nebeturi būti pateikti. Pagal Konstitucijos 53 straipsnio 3 dalį tam turi pritarti tik tie 
gyventojai ir tie kantonai, su kuriais tai susiję, ir tai turi patvirtinti Federalinis susirinkimas savo nu-
tarimu. Dėl kantonų padėties turi balsuoti tauta ir kantonai (53 str. 2 d.); šį atvejį apima Konstituci-
jos 140 straipsnio 1 dalies a. punktas, nes tokiu atveju turėtų būti pakeista Konstitucija.  

126 Būtinas parašų skaičius visada buvo nustatytas Konstitucijoje, o jų rinkimo terminai – įsta-
tymuose; tik pakeitus Konstituciją 2003 m. vasario 9 d. terminai nustatyti ir Konstitucijoje. 
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mënesiø, o fakultatyviniam referendumui – 50 000 rinkëjø paraðø per 100 
dienø. Fakultatyvinis referendumas gali bûti surengtas to reikalaujant ir 8 
kantonams (141 str.).127 

Tam, kad projektai bûtø laikomi priimtais, uþ tai turi pasisakyti rinkëjø 
dauguma, taip pat kantonø dauguma (142 str. 2 d.). Referendumo rezulta-
tai atskirame kantone laikomi to kantono balsu (142 str. 3 d.). Rengiant 
dvigubà referendumà, tautos ir kantonø nuomonë gali ir nesutapti, todël 
projektas tokiu atveju patiria nesëkmæ.128 Taigi tokio referendumo atveju 
ypaè iðryðkëja demokratijos ir federalizmo principø abipusis ryðys. 
 

VIII 
 

Ðveicarijos Konstitucijoje yra átvirtintas valdþiø padalijimas, kuriam pir-
miausia bûdinga tai, kad parlamentui – Federaliniam susirinkimui (Bun-
desversammlung) – kitø valdþiø (Bundesrato ir Federalinio teismo) atþvil-
giu suteikiama virðenybë. Tai liudija Konstitucijos 148 straipsnio 1 dalis, 
kurioje nustatyta, kad Federalinis susirinkimas, atsiþvelgdamas á tautos ir 
kantonø teises, Federacijoje vykdo aukðèiausià valdþià. Tai paaiðkinama 
tuo, kad já renka tauta ir kad jam priskirti ypatingi ágaliojimai ástatymø lei-
dybos ir prieþiûros srityse, taèiau tai nereiðkia, kad Federalinis susirinkimas 
gali duoti nurodymus Bundesratui ir Federaliniam teismui. Taigi ði nuosta-
ta, iðreiðkianti parlamento virðenybæ, nekeièia valdþiø padalijimo principo, 
kuris nuo seno yra Ðveicarijos Konstitucijos pagrindas, esmës.129 

Pagrindinë parlamento funkcija yra atstovauti tautai. Federalinës vals-
tybës legitimumo pagrindà sudaro tauta ir valstybës narës, todël Federali-
nis susirinkimas turi garantuoti dvejopà reprezentacijà. Atsiþvelgiant á tai, 
Federaliná susirinkimà sudaro dveji rûmai: Nacionalinë taryba (National-
rat) ir Kantonø taryba (Ständerat) (148 str. 2 d.). 

Nacionalinæ tarybà sudaro 200 tautos130 deputatø (149 str. 1 d.), kuriø 
vietos kantonams paskirstomos pagal jø gyventojø skaièiø; kiekvienas kan-
tonas turi maþiausiai vienà vietà (149 str. 4 d.).131 Konstitucijoje paskirsty-

                                                           
127 Šiuo atveju kiekvienas kantonas turi po vieną balsą.  
128 Iki šiol jau buvo 10 tokių atvejų: 8 projektai buvo atmesti kantonų referendumuose, 2 – tau-

tos referendumuose. 
129 Zimmerli U. Bundesversammlung/Thürer D., Aubert J.-F., Müller J. (Hrsg.). Verfassungs-

recht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 1028. 
130 Sąvoka „tauta“ suprantama kaip apimanti ne tik turinčius teisę balsuoti, bet visus Šveicarijos 

gyventojus.  
131 2003 m. vietos Nacionaliniame susirinkime buvo pakirstytos taip: Ciūrichas (Zürich) – 34, 

Bernas (Bern) – 26, Liucerna (Luzern) – 10, Ūris (Uri) – 1, Švicas (Schwyz) – 4, Obvaldenas 
(Obwalden) – 1, Nidvaldenas (Nidwalden) – 1, Glarusas (Glarus) – 1, Cūgas (Zug) – 3, Fribūras 
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mo tvarka nëra numatyta.132 Pagal Konstitucijos 149 straipsnio 2 dalá depu-
tatus renka tauta tiesiogiai pagal proporcinæ rinkimø sistemà. Kas ketveri 
metai Nacionalinë taryba atnaujinama ið esmës.133 Pagal Konstitucijos 143 
straipsná á Nacionalinæ tarybà gali bûti renkami visi asmenys, turintys teisæ 
balsuoti. Taigi kitaip nei daugelyje kitø valstybiø, èia nëra nustatyta am-
þiaus cenzo skirtumø ir aktyviajai, ir pasyviajai rinkimø teisei ágyvendinti. 

Kantonø tarybà sudaro 46 kantonø deputatai (150 str. 1 d.). Kiekvie-
nam kantonui, ir tai nepriklauso nuo jo gyventojø skaièiaus, Kantonø tary-
boje atstovauja du deputatai.134 Taip Kantonø taryba garantuoja lygiateisiø 
valstybiø nariø dalyvavimà priimant federalinius sprendimus. Kantonø ta-
rybos nariø rinkimø procedûrà, jø kadencijà nustato patys kantonai (150 
str. 3 d.).135 Kaip ir Nacionalinës tarybos, Kantonø tarybos deputatai bal-
suoja laisvai, draudþiama jiems duoti kokius nors nurodymus (161 str.). 

Abejuose Nacionalinio susirinkimo rûmuose atstovaujama vienodai 
(148 str. 2 d.). Federalinis susirinkimas savo ágaliojimus gali ágyvendinti tik 
tada, kai priimami sutampantys atskirai posëdþiaujanèiø tarybø sprendimai 
(156 str.). Tarybos daþniausiai posëdþiauja ne vienu metu, kiekviena taryba 
sudaro savo komisijas. Kai kuriais atvejais, numatytais Konstitucijos 157 
straipsnyje (rinkimams surengti, aukðèiausiø federacijos institucijø kompe-
tencijos konfliktams spræsti, malonei suteikti), Nacionalinë taryba ir Kan-
tonø taryba posëdþiauja kartu kaip Suvienytas federalinis susirinkimas, 
pirmininkaujant Nacionalinës tarybos pirmininkui arba pirmininkei. Be to, 
Suvienytas federalinis susirinkimas gali rinktis ypatingais atvejais tam, kad 
iðklausytø Bundesratà. Nacionalinës tarybos átaka tokiais atvejais yra di-
desnë nei Kantonø tarybos dël didesnio jo deputatø skaièiaus. 

Federalinio susirinkimo kompetencija nustatyta Konstitucijos 2 dalies 3 
skirsnyje. Svarbiausia jo uþduotis yra teisëkûra konstituciniø nuostatø, fe-

                                                                                                                                  
(Freiburg) – 7, Zoloturnas (Solothurn) – 7, Bazelio miestas (Basel-Stadt) – 5, Bazelio sritis (Basel-

Landschaft) – 7, Šafhauzenas (Schaffhausen) – 2, Apencelis–Auserodenas (Appenzel Ausserrho-

den) – 1, Apencelis–Inerodenas (Appenzell Innerrhoden) – 1, Sankt Galenas (Sankt Gallen) – 12, 
Graubiundenas (Graubünden) – 5, Argau (Aargau) – 15, Turgau (Thurgau) – 6, Tičinas (Tessin) – 
8, Vo (Waadt) – 18, Valė (Wallis) – 7, Nešatelis (Neuenburg) – 5, Ženeva (Genf) – 11, Jura (Jura) 
– 2.  

132 Tai reglametuoja 1976 m. gruodžio 16 d. Politinių teisių įstatymas.  
133 Plačiau žr.: Polenda T. Wahlrecht im Bund/Thürer D., Aubert J.-F., Müller J. (Hrsg.). Ver-

fassungsrecht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 363–371. 
134 Išskyrus šiuos kantonus, kuriems atstovauja po vieną deputatą: Obvaldeną (Obwalden), 

Nidvaldeną (Nidwalden), Bazelio miestą (Basel-Stadt), Bazelio sritį (Basel-Landschaft), Apencelį–
Auserodeną (Appenzell Ausserrhoden), Apencelį–Inerodeną (Appenzell Innerrhoden). 

135 Išskyrus Cūgo (Zug), Apencelio-Inerodeno (Appenzell Innerrhoden) ir Graubiundeno 
(Graubünden) kantonus, kiti kantonai deputatus į Kantonų tarybą renka kartu su Nacionalinio susi-
rinkimo deputatais ketverių metų laikotarpiui.  
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deraliniø ástatymø arba nutarimø forma (163 str.). Konstitucijos 164 
straipsnyje átvirtinta, kad svarbiausios teisinës nuostatos, ypaè tokiose srity-
se kaip politiniø teisiø ágyvendinimas, konstituciniø teisiø ribojimas, asme-
nø teisës ir pareigos, mokesèiø mokëtojai, mokesèiø objektas ir jø nustaty-
mas, Federacijos uþduotys, kantonø ápareigojimas ágyvendinti ir vykdyti fe-
deralinæ teisæ, Federacijos institucijø organizavimas ir veikla, turi bûti su-
formuluotos federaliniuose ástatymuose. Uþsienio politikos formavimas yra 
taip pat vienas svarbiausiø Federalinio susirinkimo ágaliojimø, jis taip pat 
turi pritarti tarptautinëms sutartims (166 str.). 

Pagal Konstitucijos 167 straipsná Federalinis susirinkimas turi plaèius 
ágaliojimus finansø srityje: jis sprendþia apie Federacijos iðlaidas, nustato 
preliminarià sàmatà ir kt. 

Jau nuo federalinës valstybës ákûrimo maþai pakito Federalinio susirin-
kimo ágaliojimai renkant Bundesrato, Federalinio teismo narius ir kt. Fe-
deralinis susirinkimas gali bûti ástatymu ágaliotas rengti ir patvirtinti ir ki-
tokius rinkimus (168 str.). Federalinis susirinkimas vykdo aukðèiausiàjà 
prieþiûrà Bundesrato, Federalinës administracijos, federaliniø teismø ir ki-
tø Federacijos institucijø atþvilgiu. (169 str.). Tai pasireiðkia tuo, kad gali 
bûti kritikuojama Vyriausybës ir administracijos veikla ir duodami nuro-
dymai ateities veiksmams. Tam panaudojami tokie instrumentai kaip ávai-
riø komisijø sudarymas, metiniai praneðimai ir kt. Tiesa, prieþiûra teismø 
atþvilgiu ribojama ir gali apimti tam tikra prasme tik vadovavimà, bet ne 
teisingumo vykdymà. Parlamentinë kontrolë pasireiðkia ir tuo, kad federa-
linius teisëjus Federalinis susirinkimas turi teisæ perrinkti kas ðeðerius me-
tus. 

Federalinis susirinkimas pagal Konstitucijos 170 straipsná rûpinasi, kad 
bûtø patikrintas Federacijos priemoniø veiksmingumas. Tai atlikti gali jis 
pats arba pavesti kitoms institucijoms, ypaè Bundesratui. Taigi tokiu atveju 
stengiamasi atsakyti á klausimà, ar pasirinkta tam tikra priemonë, ypaè ásta-
tymas, pasiekia uþsibrëþtà tikslà. Anot R. Rhinow, ðis klausimas iðeina uþ 
aukðèiausiosios prieþiûros ribø, nes á já turi atsakyti ne tik jo kontroliuoja-
mos institucijos, bet ir jis pats kaip ástatymø leidëjas. Taip gali bûti nustaty-
ti ástatymø vykdymo trûkumai, nurodoma, kad tam tikri ástatymai turi bûti 
pakeisti.136 

Pagal Konstitucijos 172 straipsná Federalinis susirinkimas rûpinasi Fe-
deracijos ir kantonø tarpusavio santykiais, garantuoja kantonø Konstituci-
jas, patvirtina kantonø sutartis ir su uþsienio ðalimis, kai Bundesratas arba 

                                                           
136 Rhinow R. Grundzüge des schweizerischen Verfassungsrechts. – Basel, Genf, München, 

2003. S. 384. 
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kantonas pareiðkia prieðtaravimà. Dar kiti Federalinio susirinkimo ágalio-
jimai nustatyti Konstitucijos 173 straipsnyje, pavyzdþiui, imtis priemoniø 
vidiniam ir iðoriniam saugumui, nepriklausomybei ir neutralitetui iðsaugoti, 
federalinei teisei ágyvendinti ir kt. 

Nacionalinë taryba ir Kantonø taryba reguliariai renkasi á sesijas (156 
str. 1 d.). Kiekvienai tarybai vadovauja prezidentas arba prezidentë ir du 
viceprezidentai arba viceprezidentës, kurie renkami ið tarybø nariø viene-
riems metams be galimybës juos vël perrinkti (152 str.). Prezidentai pirmi-
ninkauja plenariniams posëdþiams, atstovauja taryboms, vadovauja kance-
liarijoms, kurios daþniausiai nustato sesijø programas, renka komisijas ir 
duoda joms nurodymus. Abi kanceliarijos sudaro koordinacinæ konferenci-
jà, kuri pirmiausia suderina abiejø tarybø sesijø ir metø planus. Jie taip pat 
atsakingi uþ santykius su Bundesratu, uþsienio parlamentais ir tarptauti-
nëmis organizacijomis. 

Klausimams, kurie patenka á tarybø plenumus, preliminariai svarstyti 
pagal Konstitucijos 153 straipsná sudaromos komisijos. Konstitucijoje taip 
pat átvirtintas frakcijø teisinis statusas (154 str.). Federalinio susirinkimo 
darbui organizuoti sudaromos parlamentinës tarnybos (155 str.). 

Kaip jau minëta, vienas ið svarbiausiø Federalinio susirinkimo veiklos 
principø yra tai, kad já sudaranèios tarybos, iðskyrus kai kuriuos atvejus, po-
sëdþiauja atskirai, ir jø sprendimai svarstomais klausimais turi sutapti. Be 
to, kaip ir daugumai parlamentø, jam bûdingas veiklos vieðumo principas; 
iðimtys gali bûti numatytos tik ástatyme (158 str.). Abi tarybos gali posë-
dþiauti tik dalyvaujant jø nariø daugumai (159 str. 1 d.). Priimant sprendi-
mus reikalinga paprasta balsø dauguma (159 str. 2 d.). Absoliuti visø tarybø 
nariø dauguma (nesant laisvø vietø, 101 Nacionalinës tarybos ir 24 Kanto-
nø tarybos) reikalinga tada, kai federaliniai ástatymai skelbiami skubiais ir 
sprendþiant tam tikrus iðlaidø ir skolø klausimus pagal Konstitucijos 159 
straipsná. Pagal Konstitucijos 160 straipsná kiekvienam tarybos nariui, kiek-
vienai frakcijai ir parlamentinei komisijai (pagal Konstitucijos 181 str. – ir 
Bundesratui) suteikiama teisë Federaliniam susirinkimui pateikti nutarimo 
projektà arba reikalauti, kad jis bûtø parengtas arba pakeistas. 

Aptariant Federalinio susirinkimo nario teisiná statusà pirmiausia pa-
minëtina tai, kad jiems suteiktas laisvas mandatas: pagal Konstitucijos 161 
straipsnio 1 dalá jie balsuoja be nurodymø. Tam, kad bûtø uþtikrintas Na-
cionalinio susirinkimo nariø neparlamentiniø ryðiø ir veiklos skaidrumas, 
pagal Konstitucijos 161 straipsnio 2 dalá jie turi atskleisti interesø ryðius. Jie 
turi imuniteto teisæ (162 str.). Ypatinga yra tai, kad Federalinio susirinki-
mo nariai kadencijos metu gali ir toliau eiti savo pareigas, kurias jie ëjo 
prieð juos iðrenkant. Taip uþtikrinamas jø nuolatinis ryðys su rinkëjais, jie 
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gali savo profesinæ patirtá pritaikyti parlamentinëje veikloje ir bûti maþiau 
priklausomi nuo partijø ir frakcijø. 

 
IX 

 
Kaip jau minëta, vienas ið Ðveicarijos valstybës poþymiø yra tiesioginës 

demokratijos institutas, taèiau tai pasakytina ir apie jos Vyriausybës konsti-
tuciná statusà.137 

Pagal Konstitucijos 174 straipsná Bundesratas (Bundesrat) yra aukðèiau-
sioji vadovaujanti ir vykdanti Federacijos institucija. Tai, kad èia vartoja-
mas þodis „vadovaujanti“, reiðkia, kad Bundesratas yra ne tik vykdanèioji 
institucija: jai tenka svarbus vaidmuo ir planuojant, koordinuojant, kontro-
liuojant, reprezentuojant ir integruojant valstybës veiklà (180 str. 1 d.). 
Bundesratas turi svarbiø ágaliojimø ir uþsienio politikos srityje, taip pat uþ-
tikrinant iðoriná ir vidiná saugumà (184, 185 str.).  

Ne tik Federalinis susirinkimas, bet ir Bundesratas atlieka svarbià rep-
rezentavimo funkcijà. Federalinis susirinkimas atstovauja ávairiø visuome-
nës sluoksniø interesams, taèiau kaip visuma dël didelio jo nariø skaièiaus 
yra maþiau aprëpiamas, todël Bundesratas, sudarytas ið 7 nariø, visuome-
nës sàmonëje ákûnija tikràjà federalinës valstybës esmæ. Reprezentacinë 
Bundesrato funkcija pasireiðkia ir tuo, kad já sudarant turi bûti atstovauja-
mi kaip galima platesni visuomenës sluoksniai. Be to, Bundesratas vado-
vauja Federalinei administracijai (178 str. 1 d.).  

Ne tik Federalinis susirinkimas, bet ir Bundesratas dalyvauja ástatymø 
leidyboje. Pagal Konstitucijos 181 straipsná Bundesratas turi iniciatyvos tei-
sæ, t. y. teisæ Federaliniam susirinkimui teikti nutarimø projektus. Jis taip 
pat turi teisæ teikti pasiûlymus dël nutarimø projektø keitimo (160 str. 2 
d.). Federalinio susirinkimo nutarimuose Bundesratas daþnai ágaliojamas 
nustatyti jø ásigaliojimo laikà. Kiekybiniu poþiûriu didþiausià dalá teisëkû-
ros procese sudaro Bundesrato leidþiami nutarimai (182 str. 1 d.).  

Pagal Konstitucijos 182 straipsnio 2 dalá Bundesratas taip pat rûpinasi 
ástatymø, Federalinio susirinkimo ir teisminiø institucijø sprendimø vyk-
dymu. Tai atlieka ne jis pats, o paveda Federalinei administracijai.  

Kaip jau minëta, pagal Konstitucijos 175 straipsnio 1 dalá Bundesratà 
sudaro 7 nariai,138 kuriuos renka Federalinis susirinkimas ketveriems me-
                                                           

137 Plačiau žr.: Mader L. Bundesrat und Bundesverwaltung/Thürer D., Aubert J.-F., Müller J. 
(Hrsg.). Verfassungsrecht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 1047–1069. 

138 Toks Bundesrato narių skaičius pasiteisino. Jis buvo nustatytas jau Šveicarijos 1848 m. 
Konstitucijoje, o visi bandymai jį padidinti iki 9 arba 11 žlugo. Nors Vyriausybei priskiriamų įga-
liojimų daugėja, centrinė Šveicarijos Vyriausybės institucija – Bundesratas – ir kitais požiūriais nuo 
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tams. Rinkimai vyksta iðrinkus naujà Federaliná susirinkimà. Bundesrato 
nariu gali bûti renkamas kiekvienas Ðveicarijos pilietis arba pilietë, kurie 
gali bûti renkami Nacionalinio susirinkimo nariais (175 str. 2–3 d.). Ren-
kant Bundesrato narius, turi bûti atsiþvelgiama á tai, kad bûtø atstovaujama 
visoms ðalies vietovëms ir kalbiniams regionams (175 str. 4 d.).139  

Paþymëtina, kad Bundesrato nariai kadencijos metu ið pareigø negali 
bûti atðaukti, taigi Ðveicarijai, kitaip nei daugeliui kitø parlamentiniø de-
mokratijø, nebûdingas nepasitikëjimo votumas. Bundesratas taip pat neturi 
teisës paleisti Nacionalinio susirinkimo. 

Vienas ið svarbiausiø Bundesrato veiklos principø yra kolegialumas. Tai 
reiðkia, kad kiekvienas Bundesrato narys turi lygias teises ir pareigas ir yra 
bendrai su kitais nariais atsakingas uþ Bundesrato veiklà. Nors Bundesratas 
sprendimus priima kolegialiai (177 str. 1 d.), balsuojant galioja daugumos 
principas atskirøjø nuomoniø daþniausiai neskelbiant. 

Kiekvienas Bundesrato narys vadovauja ministerijai, kuri parengia ir 
vykdo Bundesrato kompetencijai prikirtus ágaliojimus (177 str. 2 d.). Taigi 
Bundesrato nariams tenka dvigubas vaidmuo: jie yra kolegijos nariai ir mi-
nisterijø vadovai. Jiems taikomos tokios paèios imuniteto nuostatos kaip ir 
Federalinio susirinkimo nariams. 

Bundesratui vadovauja Federalinis prezidentas arba prezidentë (176 
str. 1 d.). Juos, taip pat viceprezidentà arba viceprezidentæ vieneriø metø 
laikotarpiui ið Bundesrato nariø renka Federalinis susirinkimas (176 str. 2 
d.). Perrinkti negalima, o Federalinis prezidentas arba prezidentë kitais 
metais negali bûti renkami viceprezidentu arba viceprezidente (176 str. 3). 
Federalinis prezidentas vadovauja kolegijai, taigi jis nëra nei valstybës va-
dovas, nei Vyriausybës pirmininkas. Jis neturi teisës kitiems Bundesrato 
nariams duoti nurodymus. Anot R. Rhinow, jis yra tik Primus inter pares.140 
Þinoma, atsiþvelgiant á tai, kad Federalinis prezidentas arba prezidentë 
rengia Bundesrato posëdþius ir jiems vadovauja, jie turi gana plaèius ágalio-
jimus.141 

                                                                                                                                  
federalinės valstybės įkūrimo mažai kuo pakito, todėl numatomos reformos, pavyzdžiui, siekti stip-
rinti jo politinį vadovavimą, didinti asmeninę atsakomybę, ir pan. 

139 Tai yra vienintelis Konstitucijoje nustatytas Bundesrato sudėties kriterijus, tačiau yra kitų, 
politinėje praktikoje vaidinančių svarbų vaidmenį, pavyzdžiui, lytis, konfesija. Bundesrato sudėtis 
taip pat atspindi Šveicarijos politinę sistemą.  

140 Rhinow R. Grundzüge des schweizerischen Verfassungsrechts. – Basel, Genf, München, 
2003. S. 410. 

141 Pavyzdžiui, Federalinis prezidentas arba prezidentė koordinuoja Bundesrato darbą, o tais at-
vejais, kai Bundesratas negali posėdžiauti, priima sprendimus, kuriems Bundesratas vėliau turi pri-
tarti. Jis arba ji taip pat reprezentuoja valstybę šalyje ir užsienyje, rūpinasi Federacijos ir kantonų 
santykiais ir t. t.  
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Konstitucijos 178 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad Bundesratas va-
dovauja Federalinei administracijai ir rûpinasi, kad ji bûtø tikslingai orga-
nizuota ir laiku vykdytø uþduotis. Federalinë administracija suskirstyta á 
departamentus, kuriems vadovauja Bundesrato nariai. Pagrindinë Federa-
linës administracijos funkcija yra federalinës teisës, ypaè federaliniø ásta-
tymø ir nutarimø ágyvendinimas ir taikymas, ji taip pat padeda Bundesratui 
vykdyti jam priskirtus ágaliojimus. 

Bundesrato ir Federalinio prezidento arba prezidentës dispozicijoje yra 
Konstitucijos 179 straipsnyje minima Federalinë kanceliarija, kuriai vado-
vauja Federalinis kancleris arba kanclerë. Federalinë kanceliarija èia ávar-
dijama kaip Bundesrato ðtabo bûstinë. 

 
X 

 
Kaip jau minëta,142 1999 m. spalio 8 d. federaliniu nutarimu dël teisinës 

reformos, kuris buvo priimtas 2000 m. kovo 12 d. vykusiame referendume, 
buvo numatyta ávykdyti esminiø pakeitimø reglamentuojant Federalinio 
teismo (Bundesgericht) konstituciná teisiná statusà.143 

Pagal Konstitucijos 188 straipsnio 1 dalá Federalinis teismas yra aukð-
èiausioji teisingumà vykdanti federalinë institucija. Taip ðis teismas iðke-
liamas virð kitø teismø, kita vertus, atsiþvelgiant á analogiðkà Konstitucijos 
174 straipsnio formuluotæ, kurioje nustatyta, kad Bundesratas yra aukð-
èiausioji vadovaujanti ir vykdanti federalinë institucija, jis prilyginamas 
Bundesratui. Federalinis susirinkimas, kaip jau minëta, yra aukðèiausioji 
valdþia Federacijoje apskritai (148 str.). Konstitucijos 188 straipsnio 1 da-
lies nuostata taip pat atskleidþia, kad tik Federalinis teismas, bet ne Fede-
ralinis susirinkimas ar Bundesratas gali vykdyti teisingumà. Dabar galio-
janèioje 189 straipsnio 2 dalies redakcijoje nustatyta, kad ástatymu tam tik-
ras bylas gali bûti pavesta spræsti kitoms federalinëms institucijoms. Taigi 
dar 1848 m. ásteigtas, 1874 reorganizuotas Federalinis teismas ðiuo metu 
yra aukðèiausias Ðveicarijos teismas apskritai, kuriam pavesta spræsti visø 
teisës srièiø (civilinës, baudþiamosios, administracinës ir konstitucinës) 
klausimus; iðimtis – socialinis draudimas.144 Valstybës viduje jo sprendimai 
negali bûti skundþiami, iðskyrus individualius skundus dël Europos þmo-

                                                           
142 Žr.: II skirsnį. 
143 Nors priimti pakeitimai šiuo metu dar negalioja, čia analizuojamos ir naujosios konstitucinės 

nuostatos.  
144 Tam 1917 m. buvo įsteigtas Federalinis draudimo teismas (Versicherungsgericht), kuris nuo 

1969 m. organizaciniu požiūriu yra Federalinio teismo skyrius, tačiau faktiškai yra savarankiškas 
teismas.  
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gaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos garantuojamø teisiø 
paþeidimo, kurie pateikiami Europos þmogaus teisiø teismui. Federalinio 
teismo struktûrà ir jo darbo tvarkà pagal Konstitucijos 188 straipsnio 2 dalá 
reglamentuoja ástatymas, kuriame nustatyta, kad já sudaro 30 nariø (Fede-
raliná draudimo teismà – 11), ir analogiðkai tiek pat antraeilëse pareigose 
dirbanèiø nariø, kuriuos renka Federalinis susirinkimas 6 metø kadenci-
jai.145 

Konstitucijos 189 straipsnyje (nauja redakcija) nustatytas Federalinio 
teismo ágaliojimø katalogas, kuris pagal ðio straipsnio 3 dalá nëra baigtinis. 
Svarbiausia Federalinio teismo uþduotis yra spræsti ginèus dël federalinës 
teisës (apimant Konstitucijà, ástatymus ir nutarimus) paþeidimo (189 str. 1 
d. a. punktas). Pagal Konstitucijos 189 straipsnio 1 dalies b. punktà Federa-
liniam teismui pavedama spræsti, ar nepaþeidþiama tarptautinë teisë. Nors, 
kaip jau minëta, ji laikoma federalinës teisës dalimi, taèiau atsiþvelgiant á 
tai, kad kantonø sudaromos valstybinës sutartys nëra priskiriamos federali-
nei teisei, toks atskiro punkto nustatymas yra prasmingas. 

Toliau Konstitucijos 189 straipsnio 1 dalies c. punkte nustatyta, kad Fe-
deralinis teismas sprendþia ginèus dël teisës tarp kantonø paþeidimo. Pagal 
ðio straipsnio 1 dalá ir e. punktà Federalinio teismo kompetencijai priski-
riama spræsti kai kuriuos ginèus dël kantonø teisës, o pagal f. punktà – dël 
Federacijos bei kantonø nuostatø apie politines teises paþeidimo. Federa-
cijos nariø tarpusavio arba Federacijos nariø ir centrinës valstybës ginèus, 
jei jie pagal Konstitucijos 44 straipsnio 3 dalá nesureguliuojami tarpusavio 
susitarimu ir derybomis, taip pat sprendþia Federalinis teismas.  

Reikia pasakyti, kad Konstitucijoje nustatyta, ne kokie teisës aktai Fe-
deraliniam teismui gali bûti skundþiami, bet kokie negali bûti skundþiami, 
t. y. Federalinio susirinkimo ir Bundesrato aktai (189 str. 4 d.). Iðimtys gali 
bûti nustatytos ástatymu. 

Galimybæ kreiptis á Federaliná teismà reglamentuoja Konstitucijos nau-
jos redakcijos 191 straipsnis. Jo 1 dalyje átvirtinta, kad tai nustatoma ásta-
tymu. Jame gali bûti nurodyta, kad kreipimàsi gali riboti ieðkinio suma. 
Sprendþiant ypaè svarbius teisinius klausimus, teisë kreiptis negali bûti ri-
bojama, nors tam tikra ieðkinio suma ir nebûtø pasiekta (191 str. 2 d.). Ásta-
tyme taip pat gali bûti nustatyta, kad tam tikrø srièiø klausimais á Federali-
ná teismà taip pat negali bûti kreipiamasi, o aiðkiai nepagrástiems skundams 
spræsti gali bûti numatytas supaprastintas procesas (191 str. 3 ir 4 d.). 

                                                           
145 Plačiau žr.: Schubarth M. Bundesgericht/Thürer D., Aubert J.-F., Müller J. (Hrsg.). Verfas-

sungsrecht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 1071–1081.  
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Konstitucijos 191 a straipsnyje átvirtinta galimybë Federacijoje ásteigti ir 
kitas teismines institucijas. Konstitucijos 191 a straipsnio 1 dalyje146 nusta-
tyta, kad ásteigiamas Federalinis baudþiamøjø bylø teismas. Jis, kaip pirmo-
ji instancija, sprendþia klausimus, kuriuos ástatymas priskiria Federacijos 
teismingumui. Ástatymu jam gali bûti pavesti ir kiti ágaliojimai. Pagal Kons-
titucijos 191 a straipsnio 2 dalá turi bûti ásteigtos teisminës institucijos 
spræsti vieðuosius teisinius ginèus, susijusius su Federalinës administracijos 
ágaliojimais. Taip pat gali bûti steigiamos ir kitos Federacijos (191 a str. 3 
d.) teisminës institucijos. 
 

XI 
 

Konstitucinës justicijos funkcijas Ðveicarijoje atlieka ávairios teisminës 
institucijos ávairiomis procedûromis, todël tokia sistema vadinama „difuzi-
ne“.147 Jà pirmiausia ágyvendina Federalinis teismas, taip pat kantonø tei-
sminës institucijos, kurios turi teisæ tikrinti, ar kantonø teisë atitinka fede-
ralinæ Konstitucijà. 

Kaip þinoma, pagrindinë konstitucinës justicijos funkcija yra Konstituci-
jos apsauga. Ði funkcija Ðveicarijoje yra apribota, nes ðiuo metu Federalinio 
teismo tyrimo objektas yra ne federaliniai ástatymai ir federaliniai nutari-
mai, o individualaus pobûdþio aktai. Bûtina pabrëþti tai, kad pagal Konsti-
tucijos 191 straipsná,148 kuriame nustatyta, kad federaliniai ástatymai ir 
tarptautinë teisë Federaliniam teismui ir kitoms teisæ taikanèioms instituci-
joms yra labai svarbi, Federalinis teismas turi teisæ tikrinti, ar federaliniai 
ástatymai atitinka Konstitucijà. Nustaèius, kad jie neatitinka Konstitucijos, 
jø taikyti negalima. 

Taigi Ðveicarijos konstitucinës justicijos koncepcijos esmë yra individua-
liø teisiø apsauga, taigi tuo paèiu metu Federalinis teismas saugo teisinës 
valstybës principo esmæ. Be to, konstitucinë justicija atlieka svarbø vaid-
mená uþtikrinant demokratinës ir federalinës valstybës principus. Pastarai-
siais deðimtmeèiais sprendþiami ir tarptautinës teisës bei ðalies teisës deri-
nimo klausimai. 

Ðveicarijai, kaip federalinei valstybei, labai svarbu, kad Federalinis tei-
smas pagal Konstitucijos 189 straipsnio 2 dalá galës spræsti kylanèius Fede-
racijos ir kantonø arba kantonø ginèus. Taip uþtikrinama federalinës teisës 

                                                           
146 Šiame straipsnyje įtvirtinta nuostata įsigaliojo 2003 m. balandžio 1 d.  
147 Tschannen P. Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft. – Bern, 2004. S. 184. 
148 Tiesa, šis Konstitucijos straipsnis, kaip ir kiti Konstitucijos 5 dalies 4 skyriaus „Federalinis 

teismas ir kitos teisminės institucijos“ straipsniai (išskyrus 191 a str. 1 d.), dar negalioja.  
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virðenybë kantonø teisës atþvilgiu, teisës taikymas, jø autonomiðkumas, de-
rinama kantonø teisëkûra ir kt.149 
 

XII 
 

Ðveicarijos 1999 m. Konstitucijos keitimo tvarka nustatyta jos ðeðtosios 
dalies 1 skyriuje. Ðiame skyriuje átvirtintos nuostatos glaudþiai susijusios su 
Konstitucijos ketvirtosios dalies, kurioje nustatyta teisës pareikðti iniciatyvà 
ir referendumà keièiant Konstitucijà tvarka, nuostatomis. 

Pagal Konstitucijos 192 straipsnio 1 dalá ji gali bûti ið esmës arba ið da-
lies perþiûrëta bet kuriuo metu, tam nëra numatyta jokiø apribojimø; spe-
ciali procedûra taip pat numatyta (192 str. 2 d.). Ðioje Konstitucijoje taip 
pat nëra átvirtinta tokiø nuostatø, kuriø nebûtø galima pakeisti.150 

Pagal Konstitucijos 193 straipsnio 1 dalá pasiûlyti Konstitucijà perþiûrëti 
ið esmës gali tauta (pagal Konstitucijos 138 str. 1 d. tai – 100 000 rinkëjø) 
arba viena ið tarybø, t. y. Nacionalinë taryba arba Kantonø taryba. Tai nu-
tarti gali ir Federalinis susirinkimas. Kai Konstitucija perþiûrima ið esmës, 
daþniausiai diskutuojama dël visø arba daugumos joje nustatytø institutø. 
Jeigu iniciatyvà pakeisti Konstitucijà pareiðkia tauta arba abi tarybos bûna 
skirtingos nuomonës, dël Konstitucijos keitimo ið esmës sprendþia tauta 
(193 str. 2 d.). Jei tauta pritaria esminiam Konstitucijos pakeitimui, naujai 
renkamos abi tarybos (193 str. 3 d.). 

Konstitucijà keièiant ið dalies, teisë pareikðti iniciatyvà reglamentuoja-
ma panaðiai kaip ir Konstitucijà keièiant ið esmës. Yra tik vienas skirtumas 
– tokios teisës neturi nei Nacionalinë taryba, nei Kantonø taryba (194 str. 1 
d.). Konstitucijà keièiant ir ið esmës, ir ið dalies, bûtina laikytis paèioje 
Konstitucijoje nustatytø apribojimø, iðimtiniais atvejais – ir tø, kurie pri-
skirtini neraðytinei konstitucinei teisei. Apie visa tai jau buvo uþsiminta ap-
tariant politines teises.151 

Pagal Konstitucijos 195 straipsná visai arba ið dalies pakeista Konstituci-
ja ásigalioja tada, kai jà priima tauta ir kantonai. 

Nuo 1999 m. jau buvo priimti aðtuoni Ðveicarijos Konstitucijos pakeiti-
mai. Kaip jau minëta, esminiai Konstitucijos pakeitimai susijæ su teisine re-

                                                           
149 Plačiau žr.: Kälin W. Verfassungsgerichtsbarkeit/Thürer D., Aubert J.-F., Müller J. (Hrsg.). 

Verfassungsrecht der Schweiz. – Zürich, 2001. S. 1167–1181. 
150 Pavyzdžiui, Vokietijos Federacinės Respublikos pagrindinio įstatymo 79 straipsnio 3 dalyje 

nustatyta, kad jo pakeitimai, susiję su Federacijos padalijimu į federalines žemes, esminiu federali-
nių žemių dalyvavimu įstatymų leidyboje arba su 1 ir 20 straipsniuose įtvirtintais principais, nega-
limi.  

151 Žr.: VII skirsnį. 
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forma (1999 m. spalio 8 d. federalinis nutarimas),152 Ðveicarijos ástojimu á 
SNO (2001 m. spalio 5 d. federalinis nutarimas), nauju tautos teisiø regla-
mentavimu (2002 m. spalio 4 d. federalinis nutarimas)153, finansiniu sude-
rinimu, uþduoèiø paskirstymu tarp Federacijos ir kantonø (2003 m. spalio 3 
d. federalinis nutarimas) ir su finansine sistema (2004 m. kovo 19 d. federa-
linis nutarimas). 
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IV. 
ŠVEDIJOS KONSTITUCIJA 

 
 
I 
 

Ðvedijos konstitucinio reguliavimo patirtis gana turininga ir savita. Ði 
ðalis niekada neturëjo ir dabar neturi vientisos Konstitucijos, kokias turi 
dauguma Europos ir pasaulio ðaliø, taèiau niekam nekyla abejoniø, jog jos 
raðytinë Konstitucija gana tobula, nes visais savo raidos etapais vykusiai ir 
paþangiai reglamentavo santykius visuomenëje. 

Ðvedijos konstitucinë raida panaði, bet ne visiðkai sutampa su pasaulio 
bei Europos konstitucinës raidos periodais154. Ðalies konstitucinio regla-
mentavimo iðtakos – XIV amþiaus viduryje, kai buvo iðleistas Didysis Erik-
sono teisynas (Magnus Ericsson‘s Law), o konstitucinio reglamentavimo is-
torijà galima suskirstyti á keletà etapø. 

Pirmajam etapui bûdinga smulkiøjø dvarininkø, pirkliø, besiformuojan-
èios burþuazijos kova su absoliutine karaliaus valdþia, bandymai jà riboti 
teisiðkai. 1544 m. iðleistas paktas nustatë sosto paveldëjimo tvarkà, 1560 m. 
paktas átvirtino karaliaus galias, 1594 m. paktas nustatë atëjimo á sostà 
tvarkà155. Ðie paktai neabejotinai buvo konstitucinio reglamentavimo 
uþuomazga. 1809 m. karalius buvo priverstas atsisakyti sosto, ir Rikstagas 
Ðvedijos karaliumi iðrinko Karolá XIII. 

Reikëtø paminëti ir tai, jog Ðvedijai, kaip ir visai Skandinavijai, tuo me-
tu didelës átakos turëjo Prancûzijos revoliucija. Ðvedijoje taip pat kilo gana 
aktyvus judëjimas, kuris lëmë ekonomines, politines permainas, taèiau ap-
linkybës èia gerokai skyrësi nuo Prancûzijos. 

Pirmasis Ðvedijos Konstitucijos kûrimo etapas baigësi priëmus keturis 
labai svarbius ástatymus: 1809 m. birþelio 6 d. Aktà dël valdymo formos, 
1810 m. vasario 10 d. Rikstago ástatymà, 1810 m. rugsëjo 26 d. Aktà dël sos-
to paveldëjimo, 1812 m. birþelio 12 d. Aktà dël spaudos laisvës. Taigi visi 
ðie keturi aktai sudarë Ðvedijos Konstitucijà156. 

                                                           
154 Jarašiūnas E. Nuo pirmosios iki naujausių konstitucijų: keletas minčių apie konstitucinio re-

guliavimo raidą / Šiuolaikinė konstitucija: studijos apie užsienio šalių konstitucinį reguliavimą. – 
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2005, p. 20–30. 

155 The Constitution of Sweden. – Stockholm, 1996. P. 11. 
156 Konstitucii gosudarstv Evropy. Т. 3. – Мoskva, 2001. S. 585–587. 
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Vienas ið svarbiausiø Ðvedijos konstitucinës raidos antrojo etapo doku-
mentø buvo Aktas dël valdymo formos (1809 m.), kuris su pakeitimais ir 
papildymais galiojo iki 1974 m. Ðis dokumentas átvirtino absoliutinæ mo-
narchijà, karaliui suteikë nemaþai privilegijø, o Rikstago galias apribojo. 
Pagal ðá ástatymà karaliui priklausë visa vykdomoji valdþia ir gana plaèios 
ástatymø leidybos teisës. Ðvedijoje tuo metu vyriausybës nebuvo, o jos funk-
cijas ið dalies vykdë karaliaus vadovaujama Valstybës Taryba. Taèiau ði Ta-
ryba ið tikrøjø buvo tik patarianti institucija, visiðkai pavaldi karaliui, kuris 
vienasmeniðkai skyrë visus aukðèiausius valstybës pareigûnus bei baþnyèios 
hierarchus, buvo vyriausiasis kariuomenës vadas, sprendë visus tarptauti-
nius klausimus bei sudarydavo tarptautines sutartis157. 

Kitas itin svarbus Ðvedijos ástatymas nustatë Rikstago sudëtá ir veiklà. 
Rikstagas buvo sudarytas luominiu principu ið keturiø kurijø – dvarininkø, 
dvasininkø, valstieèiø ir miestieèiø. Ástatymas bûdavo laikomas priimtu, jei-
gu jam pritarë bent trys kurijos, o konstituciniam ástatymui turëjo pritarti 
visos keturios kurijos. Kad konstitucinis ástatymas bûtø galutinai priimtas, 
bûtinas kito ðaukimo Rikstago pritarimas. Rikstagas turëjo gana plaèias 
teises tvarkant finansus. Jis skyrë savo ágaliotinius, kurie kontroliavo Ðvedi-
jos valstybinio banko veiklà. Be Rikstago sutikimo negalëjo bûti imamos 
valstybinës paskolos. Taip pat Rikstagas patvirtindavo mokesèius ir biudþe-
tà. Ðiø nutarimø karalius netvirtino, kadangi jie nebuvo laikomi ástatymais. 
Tokie platûs ágaliojimai Rikstagui buvo suteikti siekiant apsaugoti karaliø 
nuo galimø finansiniø piktnaudþiavimø.  

Vykdomàjà valdþià kontroliuoti buvo pavesta ombudsmenui. Ðvedijos 
ombudsmeno veikla turëjo átakos formuojantis panaðioms institucijoms ne 
tiktai Skandinavijoje, bet ir kitose Europos ðalyse, taip pat ir Lietuvoje. 

Treèias svarbus ástatymas – 1810 m. priimtas Aktas dël sosto paveldëji-
mo. Ðis aktas Ðvedijoje átvirtino vadinamàjà solistinę sosto paveldëjimo si-
stemà, pagal kurià Ðvedijos karaliaus sostà galëjo paveldëti tiktai vyrai. 

Pabrëþtina tai, jog tuometinëje Ðvedijoje buvo átvirtinta gana demokra-
tiðka spaudos laisvës samprata. 1809 m. Akte dël valdymo formos pasakyta 
(86 sk.), kad karaliaus pavaldiniai turi teisæ laisvai spausdinti savo kûrinius 
be iðankstinio valstybiniø institucijø leidimo, taèiau átvirtinta ir atsakomybë 
prieð teismà uþ piktnaudþiavimà spaudos laisve. Karalius Bernadotas pasie-
kë, kad 1812 m. bûtø priimtas Aktas dël spaudos laisvës, kuriame átvirtinta 
karaliaus teisë riboti ðià laisvæ. 

                                                           
157 Mišin А. А. Konstitucionnoje (gosudarstvennoje) pravo zarubežnych stran. – Moskva, 2004. 

S. 251–260. 
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Antrasis Ðvedijos Konstitucijos kûrimo laikotarpis – 1812–1866 m. Tai 
buvo kapitalizmo ásigalëjimo laikas, kuris keitë ir politinius santykius. Ðve-
dijos valdymo sistema tuo laiku taip pat kito, nes 1814 m. Ðvedija susijungë 
su Norvegija, ir buvo apribota karaliaus valdþia. 

Svarbus ðio etapo konstitucinës raidos ávykis – 1863 m. átvirtintas dvejø 
rûmø Rikstagas. 1866 m. Rikstagas priëmë Ástatymà dël Rikstago, kuriuo 
visiðkai atsisakë luominio parlamento sudarymo principo ir átvirtino naujà 
Rikstago formavimo tvarkà. Aukðtuosius parlamento rûmus sudarë vietos 
savivaldos institucijos, o Þemieji buvo formuojami visuotiniø rinkimø bû-
du. 

Treèiasis Ðvedijos konstitucinës raidos etapas prasidëjo XIX a. septin-
tojo deðimtmeèio pabaigoje ir tæsësi iki XX a. ðeðtojo deðimtmeèio pabai-
gos. Ðio laikotarpio konstitucinei raidai átakos turëjo politinës sistemos 
demokratizavimo tendencijos ir tarptautiniai faktoriai, taip pat ir padëtis 
Europoje. 

Pirmiausia buvo pakeistos 1809 m. Akto dël valdymo formos formuluo-
tës, nes 1905 m. unija su Norvegija buvo nutraukta, pastaroji tapo savaran-
kiðka valstybe. Vëlesnëmis konstitucinëmis pataisomis buvo nuolat pleèia-
mos Rikstago, o siaurinamos karaliaus teisës. Parlamentas ágijo teisæ grieþ-
èiau, iðsamiau kontroliuoti vyriausybës veiklà, ypaè tarptautiniø santykiø 
sritá. 

Politinis gyvenimas buvo nuosekliai demokratizuojamas, átvirtinta vi-
suotinë ir lygi rinkimø teisë. Turto cenzas buvo nuolat maþinamas, o po 
Antrojo pasaulinio karo visai panaikintas. Moterys gavo rinkimø teisæ, vie-
toje maþoritarinës átvirtinta proporcinë rinkimø sistema. 1949 m. buvo pri-
imtas naujas Aktas dël spaudos laisvës, kuriame buvo panaikinti ðios teisës 
suvarþymai. 

Prie svarbesniø valstybinës valdþios pokyèiø ðiame etape priskirtinas 
dvejø rûmø parlamento atsisakymas ir vieneriø rûmø Rikstago átvirtinimas. 
Nagrinëjant parlamento sudarymo tvarkà, Aukðtøjø rûmø atstovai pareið-
kë, kad Aukðtieji rûmai sudaryti dirbtinai ir dubliuoja Þemøjø parlamento 
rûmø veiklà. 

1876 m. Valstybës Taryboje ásteigta ministro pirmininko pareigybë. 
Taip ilgainiui Valstybës Taryba tapo Vyriausybe. Vyriausybës narius skir-
davo karalius, taèiau vëliau priprasta, kad karalius, sudarydamas Vyriausy-
bæ, atsiþvelgtø á politiniø jëgø santyká Rikstage. 

Plëtësi ir grieþtëjo parlamentinë kontrolë. Padidëjo Vyriausybës atsa-
komybë uþ veiklà gynybos srityje, iðsiplëtë ombudsmeno funkcijos bei veik-
los apimtys. 
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Nors treèiajame Ðvedijos Konstitucijos raidos etape nebuvo priimta es-
miniø konstituciniø pataisø, taèiau faktiniø pokyèiø buvo gana daug. Kai 
kurie pokyèiai egzistavo kaip konstitucinis paprotys ir sudarë prielaidas 
konstitucinëms pataisoms, o kai kurie buvo átvirtinti paprastuosiuose ásta-
tymuose. 

Ketvirtasis Ðvedijos konstitucinës raidos etapas prasidëjo XX a. ðeðtojo 
deðimtmeèio antrojoje pusëje ir tæsiasi iki ðiol. 1969 m. buvo ið dalies pako-
reguota valdymo forma, taèiau esminë konstitucinio reguliavimo reforma 
prasidëjo priëmus 1974 m. Ðvedijos Konstitucijà ir tæsiasi iki ðiol. Teigiama, 
jog Ðvedijoje ðiuo metu galioja Konstitucija, priimta 1974 m. vasario 27 d., 
taèiau tai nepakankamai tikslu, nes ði ðalis niekada neturëjo vientisos 
Konstitucijos, neturi tokios ir dabar. Pagal Konstitucijos pirmos dalies 3 
paragrafà dabartinæ Ðvedijos Konstitucijà sudaro tokie pagrindiniai teisi-
niai aktai: 1974 m. vasario 27 d. Aktas dël valdymo formos, 1810 m. vasario 
26 d. Aktas dël sosto paveldëjimo, 1949 m. Aktas dël spaudos laisvës (su 
papildymais ir pataisomis, priimtomis 1974 m.) ir 1991 m. Pagrindinis ásta-
tymas dël þodþio laisvës. 

Ypaè intensyvi Ðvedijos konstitucinio reguliavimo plëtra vyko XX a. 
paskutiná deðimtmetá – konstituciniø papildymø bei pataisymø buvo pada-
ryta daugiau nei ankstesniais laikotarpiais158.  

Akte dël valdymo formos buvo átvirtinta, jog ðalies Konstitucijà sudaro 
ne tik trys pagrindiniai mûsø paminëti ástatymai, bet ir 1991 m. priimtas (su 
1994 m. papildymais) Ástatymas dël þodþio laisvës. Ðis ástatymas iðsamiai 
reglamentuoja þodþio laisvæ, kaip demokratijos átvirtinimo prielaidà ðalyje. 
Ðiame teisës akte iðplëstos uþsienieèiø teisës naudotis spaudos laisve. Rei-
këtø paminëti, jog tikrai ne kiekviena Europos ðalis turi tokià iðvystytà ir 
teisiðkai ginamà spaudos ir visos informacijos sklaidos sistemà, kokià turi 
Ðvedija. Be ðiø nuostatø, buvo padaryta daug kitø konstituciniø pataisø ko-
reguojant teisiná reguliavimà. 

Nustatyta Rikstago kadencija – 4 metai, sosto paveldëtojo pilnametystës 
amþius – 18 metø (anksèiau buvo 25 metai), apribota parlamento teisë pa-
vesti ástatymø leidybos teisæ Vyriausybei. 

Nuolat kito konstitucinës normos, reglamentuojanèios privaèios nuosa-
vybës teisæ. Ðvedijoje, kaip þinoma, jau seniai vykdoma socialiai orientuota 
politika, todël nuolat svarstomi mokesèiø klausimai, koreguojama mokes-
èiø sistema, o tai veikia privaèios nuosavybës dydá bei statusà. Ðvedijos 
Konstitucija numato privaèios nuosavybës nacionalizavimo galimybæ, ta-
èiau taip pat teigiama, jog privatø turtà nacionalizuoti galima tik tenkinant 

                                                           
158 http:www.confinder.richmond.edu 
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labai svarbias visuomenës reikmes, pabrëþtina, jog nekilnojamas turtas 
(þemë, statiniai) negali bûti nusavintas. 

Nemaþi konstitucinio reguliavimo pokyèiai siejami su Ðvedijos rengimu-
si stoti á Europos Sàjungà. Aktas dël valdymo formos buvo papildytas kon-
sultacinio referendumo galimybe, ið esmës pakeistos tos konstitucinës nor-
mos, kurios reglamentavo Ðvedijos santykius su kitomis valstybëmis. Ið es-
mës pakeistas Akto dël valdymo formos deðimtos dalies 5 paragrafas átvir-
tino, jog Rikstagas gali perduoti spræsti klausimus Europos Sàjungos insti-
tucijoms, jeigu jø priimti sprendimai nepaþeis Ðvedijos pagrindiniuose ásta-
tymuose átvirtintø þmogaus teisiø. Parlamentas gali perduoti spræsti klau-
simus, jeigu tam pritarë ne maþiau kaip trys ketvirtadaliai dalyvavusiø bal-
savime deputatø. Pasiûlymui perduoti Europos Sàjungos institucijoms 
spræsti klausimus, susijusius su pagrindiniø Ðvedijos konstituciniø ástatymø 
pakeitimais, turi pritarti ne maþiau kaip penki ðeðtadaliai balsavusiø ir ne 
maþiau kaip trys ketvirtadaliai visø Rikstago deputatø. Kaip matome, Ðve-
dijos Konstitucija gana iðsamiai nustato kompetencijos pasiskirstymà su 
Europos Sàjunga, bet apskritai ðios ðalies pastarojo meto teisëkûroje su-
stiprëjo tarptautiniø organizacijø bei Europos Sàjungos institucijø spren-
dimø átaka. 

Ðvedijos Konstitucija átvirtina parlamentinës monarchijos valdymo for-
mà. Konstitucijos pirmos dalies 1 paragrafas skelbia, jog valstybinës val-
dþios ðaltinis yra liaudis, kuri dalyvauja valdyme naudodamasi visuotine ir 
lygia rinkimø teise. 

 
 

II 
 

Ðvedija, kaip ir kitos Europos ðalys, apibrëþdama individo teisiná statu-
sà, laikosi tarptautiniø dokumentø nuostatø didinti valstybës dëmesá þmo-
gui. Ðvedijos Konstitucijos pirmos dalies 2 paragrafe sakoma, jog valstybinë 
valdþia turi bûti ágyvendinama gerbiant visø þmoniø ir kiekvieno þmogaus 
atskirai laisvæ ir savigarbà. Asmeninës, ekonominës bei kultûrinës kiekvie-
no þmogaus gerovës puoselëjimas turëtø bûti pagrindinis valstybës tikslas. 
Ypaè dëmesingai Ðvedijos Konstitucijoje átvirtinamos teisës á informacijos, 
þodþio, sàjungø, mitingø, demonstracijø laisvæ. 

Ðvedijos Konstitucijoje yra ir savitø konstitucinio reguliavimo normø, 
sauganèiø þmogaus teises. Antros dalies 2 paragrafe skelbiama, jog pilietis 
turi bûti apsaugotas nuo prievartos skelbti savo politines, religines, kultûri-
nes paþiûras visuomenëje. Taip pat jis turi bûti apsaugotas nuo prievartos 
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dalyvauti mitinguose ar susirinkimuose, politiniø, religiniø ar kitokiø jun-
giniø veikloje. Þodþio, informacijos, susirinkimø, demonstracijø laisvë gali 
bûti apribota tik dël valstybës saugumo bei siekiant apsaugoti individo gar-
bæ, gyvenimo privatumà bei uþkardant nusikaltimus. 

Iðskirtinis Ðvedijos Konstitucijos bruoþas yra atidus uþsienieèiø teisinio 
statuso átvirtinimas. Konstitucijos antros dalies 22 paragrafas skelbia, jog 
uþsienieèiai daþnai prilyginami Ðvedijos pilieèiams, – tai gana demokratiðka 
ir uþsienio pilieèiams patraukli norma. Pagal Konstitucijà uþsienio pilieèiai 
visiðkai prilyginami Ðvedijos pilieèiams tokiais atvejais: 

1) saugant nuo prievartos dalyvauti susirinkimuose ir demonstracijo-
se, siekianèiose formuoti vieðàjà nuomonæ, arba priklausyti kokiai 
nors religinei ar kitokiai organizacijai; 

2) saugant asmeninæ informacijà; 
3)  saugant nuo mirties bausmës, fiziniø bausmiø ir kankinimø; 
4) saugant teisæ á teisiná nagrinëjimà padarius arba átariant padarius 

nusikaltimà; 
5) saugant teisæ á gynybà; 
6) saugant nuo nepalankaus poþiûrio dël rasinës, etninës ar lytinës 

priklausomybës; 
7) saugant nuo iðnaudojimo, taip pat nuo apribojimø naudotis þeme 

ar statiniais; 
8) saugant teisæ á iðsilavinimà; 
9) saugant raðytojø, menininkø ar fotografø teises á savo kûrinius ir kt. 

Kartu pastebima, jog ðios normos negali bûti taikomos, jeigu tai prieðta-
rautø Ðvedijos ásipareigojimams laikytis Europos þmogaus teisiø ir laisviø 
konvencijos. 
 

III 
 

Pagal Ðvedijos Konstitucijà aukðèiausias atstovaujamasis organas yra 
Rikstagas, kuris leidþia ástatymus, nustato valstybinius mokesèius, valstybi-
niø lëðø naudojimo tvarkà. Rikstagas kontroliuoja Vyriausybës ir visos ad-
ministracijos veiklà, taip pat tvirtina ombudsmenus, kuriø pareiga yra kont-
roliuoti civilinæ ir karinæ administracijà, vietos savivaldos organus. 

Pagal Aktà dël valdymo formos (1974 m.) tiktai Rikstagas gali priimti 
ástatymus dël: 

1) Ðvedijos pilietybës; 
2) ðeimos santykiø; 
3) privaèios nuosavybës; 
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4) þmogaus teisiø ir laisviø; 
5) dël nusikaltimø ir atsakomybës; 
6) dël referendumo surengimo; 
7) dël mokesèiø; 
8) dël administracinio teritorinio suskirstymo. 
Rikstagas renkamas laisvø, slaptø bei tiesioginiø rinkimø bûdu ketve-

riems metams pagal proporcinæ rinkimø sistemà. Ðiuo metu Rikstagà suda-
ro 349 vieneriø rûmø nariai. Pagal Konstitucijà Rikstago nariai privalo tu-
rëti pavaduotojus. Rinkti Rikstagà gali Ðvedijos pilieèiai, kurie gyvena ar 
kaþkada gyveno ðioje valstybëje. Prieð rinkimus visa ðalis suskirstoma á rin-
kimø apygardas, kurioms paskirstoma 310 mandatø. Kiti 39 mandatai pa-
liekami „atsargai“, vëliau juos Centrinë rinkimø komisija padalija parti-
joms skirstydama likusius balsus. Jeigu partija visoje ðalyje gavo maþiau 
kaip 4 proc. rinkëjø balsø, tai negali papildomai gauti vadinamøjø „lygina-
møjø“ arba „atsarginiø“ mandatø. 

Pagal Ðvedijos Konstitucijos treèios dalies 4 paragrafà Vyriausybë gali 
paskelbti neeilinius rinkimus á Rikstagà. Tokie rinkimai turi ávykti per 3 
mënesius nuo Vyriausybës nutarimo priëmimo. Taèiau Konstitucijoje taip 
pat pabrëþta, jog Vyriausybë negali organizuoti prieðlaikiniø rinkimø tris 
mënesius nuo pirmojo naujai iðrinkto Rikstago posëdþio. 

Pirmajame posëdyje Rikstagas iðrenka talmanà (pirmininkà), pirmàjá, 
antràjá, treèiàjá vicetalmanus, taip pat ðeðiolika komisijø: 

  1) Konstitucijos; 
  2) finansø; 
  3) mokesèiø; 
  4) teisës; 
  5) ástatymø leidybos; 
  6) uþsienio reikalø; 
  7) gynybos; 
  8) socialinio draudimo; 
  9) socialiniø reikalø; 
10) kultûros; 
11) ðvietimo; 
12) komunikacijø; 
13) ekologijos ir þemës ûkio; 
14) ekonomikos; 
15) darbo rinkos; 
16) gyvenamojo bûsto. 
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Rikstago narys arba nario pavaduotojas negali atsisakyti savo pareigø 
be Rikstago sutikimo. Be Rikstago sutikimo negalimas jo nariø ar nariø 
pavaduotojø teisinis persekiojimas arba kitoks teisiø suvarþymas. Ðie veiks-
mai gali bûti pradëti tik leidus penkiems ðeðtadaliams visø balsavusiø Riks-
tago nariø, nors visus kitus klausimus parlamentas sprendþia paprasta bal-
sø dauguma. 

Aktas dël Rikstago átvirtina Ðvedijos ástatymø keitimo tvarkà. Paprastø-
jø ástatymø priëmimo ir keitimo tvarka nesudëtinga, daþniausiai tai atlieka 
absoliuti parlamentinë dauguma. Konstituciniai ástatymai priimami bei kei-
èiami gana sudëtingai. Konstitucijos pataisos svarstomos ir priimamos dvie-
jø ðaukimø Rikstage. Jeigu pateiktam konstituciniø pataisø projektui ne-
pritaria vienas treèdalis Rikstago nariø, jis gali bûti teikiamas referendu-
mui. Jeigu rinkëjai balsø dauguma pritaria ástatymo projektui, tai jis pe-
rduodamas naujojo ðaukimo Rikstagui, kuris priima galutiná sprendimà. Ði 
tvarka gana savita, palyginus su kitomis Europos ðalimis 159. 

Ðvedijos Konstitucija nereikalauja, kad Rikstago priimtus ástatymus 
tvirtintø karalius. Karalius taip pat nesinaudoja ir veto teise. 

Rikstago talmanas priimtus ástatymus siunèia ministrui pirmininkui ir 
kompetentingam ministrui pasiraðyti – jie neturi teisës nepasiraðyti. Minist-
ras pirmininkas priimtus ástatymus daþniausiai paveda pasiraðyti ministrui. 
 
 

IV 
 

Ðvedijos valstybës vadovas yra karalius. 
1979 m. pakeitus solistinæ sistemà, Ðvedijos karaliumi gali tapti vyras 

arba moteris, ne jaunesnis kaip 18 metø Ðvedijos pilietis. Pagal Konstitucijà 
tuo paèiu metu jis negali bûti talmanas, ministras arba Rikstago narys. 

Pagal Konstitucijos penktos dalies 5 paragrafo reikalavimà Vyriausybë 
turi informuoti Rikstagà, jeigu karalius ðeðis mënesius nevykdë ar negalëjo 
vykdyti savo pareigø. Rikstagas turi nuspræsti, ar karalius paliko sostà. Jei 
karalius paliko sostà arba Ðvedijos karaliaus dinastija pasibaigë, Rikstagas 
turi paskirti regentà, atliksiantá valstybës vadovo funkcijas. Jeigu regentà 
paskirti itin sudëtinga, tai Vyriausybës sprendimu laikinai vykdyti regento 
pareigas gali bûti pavesta talmanui. 

Kaip ir kiekvienoje parlamentinëje monarchijoje, taip ir Ðvedijoje kara-
liaus vaidmuo yra nominalus. Jis atlieka daugiausia reprezentacines, ritua-
lines funkcijas. Ðalies valdyme karalius dalyvauja kaip autoritetingas as-
                                                           

159 Sartori G. Comparative constitutional engineering. – New York, 1994. P. 84. 
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muo. Konstitucijos penktos dalies 2 paragrafe pasakyta, jog prieð iðvykda-
mas á uþsiená karalius turi pasitarti su ministru pirmininku. Karaliðkosios 
ðeimos veiksmus taip pat privalu derinti su Rikstagu arba Vyriausybe. Pa-
gal 1810 m. Akto dël sosto paveldëjimo 5 paragrafà princas ar princesë ne-
gali susituokti, jeigu Vyriausybë, karaliui pasiûlius, nesutinka. Jeigu minëti 
asmenys susituokia negavæ minëto leidimo, jie ir jø palikuonys praranda 
teisæ á sostà. 
 

V 
 

Valstybëse, kuriø valdymo forma yra parlamentinë monarchija, svar-
biausia institucija yra vyriausybë. Formaliai ðiose valstybëse vyriausybës at-
siskaito parlamentams ir turi atsistatydinti joms pareiðkus nepasitikëjimà. 
Taèiau faktiðkai jos daro didelæ átakà parlamento darbui. Nereikëtø pa-
mirðti, jog vyriausybæ sudaro viena ar kelios valdanèiosios partijos, o tai 
reiðkia, jog parlamentinæ daugumà saisto partinë drausmë, todël faktinë 
parlamento priklausomybë nuo vyriausybës tik padidëja. 

Pagal Ðvedijos Konstitucijà Vyriausybë pagal svarbà yra lyg ir antroje 
vietoje po Rikstago. Pagal galiojanèias teisës normas Vyriausybei atiteko 
tos funkcijos, kurias anksèiau vykdë karalius. 1974 m. priimto Akto dël val-
dymo formos 6 paragrafe Vyriausybë pavadinta institucija, kuri valdo vals-
tybæ. Jos sudëtis priklauso nuo politiniø jëgø santykio Rikstage. 

Konstitucijoje átvirtintas Vyriausybës teisinis statusas ir pasakyta, jog jà 
sudaro ministras pirmininkas ir kiti ministrai. Pagal Konstitucijà ministro 
pirmininko kandidatûrà, pasikonsultavæs su politinëmis partijomis ir vice-
talmanais, Rikstagui tvirtinti teikia talmanas. Gautas pasiûlymas ne vëliau 
kaip ketvirtà dienà be jokiø papildomø svarstymø komisijose turi bûti pa-
teikiamas balsuoti Rikstage. 

Jeigu prieð siûlomà ministro pirmininko kandidatûrà balsuoja daugiau 
negu pusë visø Rikstago nariø, tai kandidatûra atmetama. Visais kitais at-
vejais jai pritariama. Jeigu Rikstagas keturis kartus ið eilës atmeta ministro 
pirmininko kandidatûrà, tai daroma pertrauka ir skelbiami nauji Rikstago 
rinkimai. Rikstagui pritarus ministro pirmininko kandidatûrai, talmanas ið-
leidþia potvarká dël ðio pareigûno skyrimo. Naujai paskirtas Vyriausybës 
vadovas pats skiria ministrus ir juos tik pristato Rikstagui. Pagal Konstitu-
cijà ministru gali tapti asmuo, kuris ne maþiau kaip 10 metø yra Ðvedijos 
pilietis. 

Jeigu Rikstagas pareiðkia nepasitikëjimà ministru pirmininku ar kuriuo 
nors ministru, tai talmano potvarkiu ðie asmenys turi bûti atstatydinti. Mi-
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nistrui pirmininkui mirus arba jam atsistatydinus, arba já atstatydinus, Riks-
tago talmanas paleidþia visà Vyriausybæ. 

Ðvedijos Vyriausybë, kaip jau buvo minëta, turi labai daug ágaliojimø. 
Pagal Akto dël valdymo formos aðtuntà dalá Vyriausybë sprendþia visus 
klausimus, kurie neáeina á Rikstago kompetencijà. 

Pagal minëtà Aktà Vyriausybë gali priimti nutarimus dël: 
1) asmens saugumo, gyvybës ir sveikatos apsaugos; 
2) uþsienieèio teisinio statuso; 
3) prekiø bei valiutos áveþimo ir iðveþimo tvarkos; 
4) medþioklës, þuvininkystës bei aplinkos apsaugos; 
5) vieðosios tvarkos; 
6) ðvietimo ir mokslo; 
7) valstybinës paslapties ir asmens duomenø apsaugos. 
Pastaruoju metu Vyriausybës veikla labai iðsiplëtë, visas problemas 

spræsti centralizuotai pasidarë neracionalu. Aktas dël valdymo formos Vy-
riausybæ ágalina darbus paskirstyti pavaldþioms institucijoms. Minëtas tei-
sës aktas kartais riboja Vyriausybës galias. Ðio ástatymo deðimtos dalies 2 
paragrafe pasakyta, jog Vyriausybë negali savarankiðkai sudaryti tarptauti-
niø sutarèiø, kuriose priimami valstybiniai ásipareigojimai. Tokias sutartis 
turi ratifikuoti Rikstagas. 
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V. 
DANIJOS KARALYSTĖS  

KONSTITUCINĖ SĄRANGA 
 
 
I 

 
Valstybës ir konstitucingumo raida. Danø gentys priskirtinos prie ger-

manø genèiø grupës, pasiþymëjusios ypatingu karingumu. IX a. dabartinëje 
Norvegijos teritorijoje gyvenæ vikingai, vadovaujami Hardegono, uþkariavo 
Jutlandijos pusiasalá. Hardegono sûnus Gormas Senasis laikomas Danijos 
monarchijos, ákurtos X a., pradininku, – todël Danijos Karalystë (Kongeri-
get Danmark) laikoma seniausia arba viena ið seniausiø monarchiniø Euro-
pos valstybiø. Gormo Senojo sûnus Haroldas galutinai jëga suvienijo visas 
danø gentis, o jo paveldëtojai iðplëtë Danijos valstybës ribas iki dabartinës 
Anglijos krantø. 

Danijos ir visos Skandinavijos viduramþiø istorija pasiþymëjo tiems am-
þiams bûdinga kova dël átakos ir valdþios. Viduramþiø Danijos valstybës is-
torija glaudþiai susijusi su kitø Skandinavijos valstybiø istorija. XIV a. 
Kalmaro unija numatë personalinæ Ðvedijos, Norvegijos ir Danijos sàjungà 
(tokià sàjungà ðiandien vadintume konfederacija). Danijos karalienë Marg-
rethe suvienijo visà Skandinavijà. Unija egzistavo iki 1523 m., kuomet Gus-
tavas Vaza tapo Ðvedijos karaliumi. Kalmaro unija iðiro, nors Norvegija iki 
XVII a. liko pavaldi Danijos Karalystei. 

Labai reikðmingas Danijos valstybës istorijoje yra XVI a., kuomet Re-
formacijos epochoje valstybei teko rinktis katalikø arba protestantø tikëji-
mà. Ði dramatiðka kova baigësi protestantizmo ðalininkø pergale. Valdant 
karaliui Kristianui III, 1536 m. Evangelikø liuteronø baþnyèia paskelbta 
valstybine, o ðalies vadovas – monarchas – ðios baþnyèios galva160. Ðitie XVI 
a. pokyèiai buvo labai reikðmingi Danijos teisës raidai, kadangi ði religija, 
jos principai yra ir ðiandieninio Danijos konstitucingumo sudedamoji dalis. 
1665 m. lapkrièio 14 d. priimtas Karaliaus ástatymas (Kongeloven) danø tei-
sës istorijoje pagrástai vadinamas viena ið pirmøjø konstitucijø, nustaèiusiø 
absoliutinæ monarchijà Europoje. 
                                                           

160 MacCulloch D. Reformation. Europe‘s House Divided 1490–1700. – London: Penguin 
books, 2004. P. 335. 
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Valdant Kristianui IV (XVII a.) ir Frederikui III, Danijos karai su Ðve-
dijos Karalyste buvo nesëkmingi, nes Danija neteko didþiosios dalies þemiø 
Skandinavijoje, taèiau tai paskatino visuomenines reformas valstybëje. XIX 
a. pradþioje Ðvedija uþvaldë iki tol Danijos valdytà Norvegijà, ir Danijos 
Karalystë tada liko dabartiniø valstybiniø sienø ribose. XIX a. pradþios kul-
tûrinis pakilimas turëjo átakos ir demokratiniams procesams visuomenëje, 
o tai lëmë Danijos Karalystës Konstitucijos priëmimà 1849 m. birþelio 4 d. 
Ðis teisës aktas valstybëje átvirtino konstitucinës monarchijos valdymo for-
mà. Ðá reikðmingà Danijos teisës istorijai aktà priëmë monarcho suðaukta 
Nacionalinë Konstitucinë Asamblëja (1848–1849). 

Ðioje Konstitucijoje buvo apribota monarcho valdþia, pirmà kartà ásteig-
tas dvejø rûmø parlamentas. Rigsdagà sudarë dveji rûmai: Folketingas ir 
Landstingas. Folketingo nariai buvo renkami tiesioginiais rinkimais. Rinkë-
jais galëjo bûti tik vyriðkos lyties Danijos pilieèiai, kuriems suëjæ trisdeðimt 
vieneri metai, todël tik maþdaug 14 nuoðimèiø Danijos gyventojø galëjo 
rinkti ðalies parlamentà. Landstingas buvo renkamas netiesiogiai – per rin-
kikø kolegijà, kurià sudarë pasiturinèiø Danijos pilieèiø atstovai. Parlamen-
tui ir monarchui priklausë ástatymø leidþiamoji valdþia, veikë nepriklauso-
ma teismø sistema. Nors absoliuèios monarchijos nebebuvo, bet karaliaus 
valdþia buvo nemenka, jam buvo suteikta nemaþai ágalinimø. Monarchas 
galëjo vetuoti parlamento priimtus aktus, skyrë vykdomosios valdþios pa-
reigûnus, atstovavo danø tautai uþsienyje. Nors monarchas skyrë teisëjus, 
teisminë valdþia savo sprendimuose buvo nepriklausoma valdþia. Konstitu-
cija átvirtino ir pagrindines þmogaus teises ir laisves. Ðioje Konstitucijoje 
átvirtintas ir nuosavybës nelieèiamybës principas, ir asmens iðraiðkos, taip 
pat susirinkimø, asociacijø laisvës. Taip pat ðioje Konstitucijoje átvirtintos 
vadinamosios „procesinës“ teisës nustatë, kad bet kuris suimtas asmuo per 
24 valandas turi bûti pristatytas teismui, spræsianèiam suëmimo pagrástu-
mà, bei tai, kad reikðmingos baudþiamosios ir politinës bylos gali bûti 
sprendþiamos prisiekusiøjø teisme. Naujajai Konstitucijai nepritarë dalis 
danø, o ypaè vokieèiø tautinës maþumos atstovai – Vokietija pasinaudojo 
tuo ir uþëmë Ðlezvigo provincijà. Taèiau ðis teisës aktas vis dëlto tapo Dani-
jos Karalystës demokratinës politinës raidos pagrindu. 

Pastebëtina, kad XIX a. Danijoje priimta ne vien tik 1849 m. Konstitu-
cija, po jos buvo priimta nemaþai kitø konstitucijø, kurios mëgino spræsti 
konkreèiu valstybës raidos etapu iðkilusius uþdavinius. 

Stipriausià postûmá tolesnei Danijos konstitucingumo raidai suteikë 
Danijos Karalystës politinë ir karinë kova su Prûsija dël Ðlezvigo ir Holð-
teino. Danijos valstybë, siekdama iðsaugoti Ðlezvigo ir Holðteino þemes, tu-
rëjo atsiþvelgti á juose gyvenanèiø vokieèiø teises, todël naujoje 1855 m. 
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Konstitucijoje buvo numatytas Ðlezvigo ir Holðteino hercogysèiø (kuni-
gaikðtysèiø) ypatingas statusas – tam tikra autonomija, garantuojanti kalbi-
næ, kultûrinæ ir administracinæ autonomijà. Taèiau autonominiø garantijø 
suteikimas Ðlezvigui ir Holðteinui netenkino didþiosios kaimynës Prûsijos, 
kuri kovësi dël ðiø þemiø ir jas perëmë ið Danijos. 

1863 m. priimta Konstitucija ið esmës sprendë tik vienà – karaliðkosios 
dinastijos klausimà. Konstitucijoje átvirtinta Gliuksburgø ðeimos teisë á 
Danijos Karalystës sostà. Po trejø metø, 1866 m., ðalyje buvo priimta nauja 
Konstitucija, kuri buvo panaði á 1849 m. Konstitucijà, taèiau átvirtino grieþ-
tesnius turtinius cenzus asmenims, siekiantiems politinës valdþios. 

XX a. pradþioje, vykstant Pirmajam pasauliniam karui, 1915 m., Danijo-
je priimta Konstitucija átvirtino daugumà nuostatø, kurias vëliau pakartojo 
1953 m. Konstitucinis Aktas, kuriame iðplëstas þmogaus teisiø ir laisviø 
skyrius, taip pat numatyta visuotinë rinkimø teisë, o Folketingo nustatyta 
miðri rinkimø sistema uþtikrino partinës sistemos tvirtëjimà. Pirmà kartà 
Danijos istorijoje moterys ir samdomi darbuotojai gavo rinkimø teisæ. 
 
 

II 
 

Danijos Karalystës 1957 m. Konstitucija161 (Danijos Konstitucinis Ak-
tas ir Paveldëjimo Aktas). Po Antrojo pasaulinio karo, kurio metu Danijos 
Karalystæ okupavo Vokietija, buvo persvarstyta daug dalykø – nuo þmo-
gaus teisiø sampratos iki valstybës valdymo formos tobulinimo. Politinës ir 
teisinës diskusijos tæsësi beveik deðimtmetá, kol buvo sudarytas Konstituci-
nis komitetas, kuriam buvo pavesta parengti naujà ðalies Konstitucijà. Nau-
jàjà Danijos Karalystës Konstitucijà (Danmarks Riges Grundlov) pasiraðë 
Danijos karalius Frederikas IX, ji ásigaliojo 1953 m. birþelio 5 d. ir tebega-
lioja dabar. Konstitucija nurodo Sosto paveldëjimo ástatymà, priimtà 1953 
m. kovo 23 d. 

Ðalies Konstitucija átvirtina konstitucinæ parlamentinæ monarchijà, sos-
to paveldëjimo tvarkà, numato galimybæ moteriai uþimti monarcho sostà. 
1972 m. mirus Frederikui IX, monarcho sostà po ilgos pertraukos paveldë-
jo moteris – Danijos karalienë Margrethe II. Konstitucija átvirtino parla-
mentinæ valdymo formà, tad vyriausybë tapo politiðkai atskaitinga parla-
mentui. Danijos parlamentas yra vieneriø rûmø institucija – Folketingas. 
Danija atsisakë dvejø rûmø parlamento. 

                                                           
161 Konstitucinės teisės doktrinoje naudojama „Danijos Konstitucijos“ sąvoka, tačiau tikslus 

pavadinimas – Danijos Konstitucinis Aktas ir Paveldėjimo Aktas.  
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Danijos Konstitucija – palyginti nedidelis 11 skyriø teisës aktas, kurá su-
daro 89 paragrafai. Pirmas skyrius apibrëþia Danijos valstybës valdymo 
formà – konstitucinæ monarchijà – ir nustato oficialià valstybës religijà. 
Evangelikø liuteronø baþnyèia pripaþástama oficialiàja valstybës (Danijos 
Konstitucinio Akto 4 prg.) baþnyèia ir nurodoma, kad valstybë privalo jà 
paremti. Evangelikø liuteronø baþnyèia Danijoje nuo XVI a. iki ðiol turi 
oficialiosios baþnyèios statusà. Konstitucinis Aktas (6 prg.) numato, kad 
monarchas privalo bûti Evangelikø liuteronø baþnyèios narys. Antras sky-
rius (5–11 prg.) reglamentuoja monarcho teisinæ padëtá, átvirtina bendriau-
sius sosto paveldëjimo principus. Treèias skyrius (12–27 pgr.) nustato aukð-
èiausiøjø valstybinës valdþios institucijø (Karaliaus, Ministrø Tarybos, Fol-
ketingo bei Valstybës Tarybos) ágaliojimø ir tarpusavio santykiø principus. 
Ketvirtas Konstitucijos skyrius (28–35 prg.) apibrëþia Danijos Karalystës 
Folketingo rinkimø ir sudarymo tvarkà. Penktame skyriuje (36–58 prg.) nu-
rodomi Folketingo ágaliojimai, veiklos principai. Ðeðtas skyrius (59–65 pgr.) 
skirtas teisminës valdþios ágaliojimø apibrëþimui. Septintas, aðtuntas ir de-
vintas skyriai skirti þmogaus teisiø ir laisviø reglamentavimui. Deðimtas 
skyrius, kurá sudaro tik vienas 88 paragrafas, numato Konstitucinio Akto 
keitimo tvarkà – konstatuoja, kad Danijos Konstitucija priskirtina prie 
„grieþtøjø“ konstitucijø grupës. Danija dël savo Konstitucijos keitimo sudë-
tingumo neretai lyginama su Jungtinëmis Amerikos Valstijomis162 – numa-
tyta ypatingai sudëtinga jos nuostatø keitimo procedûra. Ði procedûra nu-
mato keletà etapø, joje privalomai dalyvauja ir Folketingas, ir danø tauta. 
Pirmiausia reikalaujama, kad Konstitucinio Akto pakeitimo siûlymui pri-
tartø Folketingas, po to tokiam pakeitimui turi pritarti ir naujasis Folketin-
gas. Taip Konstitucijos keitimo klausimas tampa parlamento rinkimø kom-
panijos politiniø debatø objektu. Jeigu naujasis Folketingas visiðkai pritaria 
Konstitucinio Akto pataisoms, per ðeðis mënesius tam turi pritarti danø 
tauta referendume. Toks referendumas laikomas legitimiu, jeigu pataisai 
pritaria ne maþiau kaip pusë referendume dalyvavusiø pilieèiø, Taèiau re-
ferendume dalyvauti turi ne maþiau kaip 40 nuoðimèiø rinkimø teisæ turin-
èiø Danijos Karalystës pilieèiø. Pritarus Folketingui ir danø tautai, bûtinas 
ðalies karaliaus pritarimas, kad Konstitucinio Akto pakeitimai ásigaliotø163. 
Dël tokiø sudëtingø Konstitucijos keitimo procedûrø pataisø negali bûti 
daug. Danijos Konstitucinis Aktas unikalus, nes per visà jo galiojimo laikà 
nebuvo pakeistas në vienas paragrafas. Vienuoliktame, paskutiniame, Da-
                                                           

162 Smith E. The Constitution between Politics and Law / Smith E. (ed.). The Constitution as an 
Instrumento f Change. – Stockholm: SNS Förlag, 2003. P. 34.  

163 Rasch E. B. Rigidity in Constitutional Amendment Procedures / Smith E. (ed.). The Consti-
tution as an Instrument of Change. – Stockholm: SNS Förlag, 2003. P. 115–116.  
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nijos Konstitucinio Akto skyriuje nustatyta ðios Konstitucijos ásigaliojimo 
tvarka. Danijos Konstitucija priskirtina prie siauro konstitucinio reguliavi-
mo konstitucijø grupës – tai bûdinga visai Skandinavijai. 
 

III 
 

Konstitucinë monarchija: monarchas ir vykdomoji valdþia. Kaip jau 
buvo minëta, pirmieji Danijos Konstitucijos skyriai apibrëþia monarcho tei-
siná statusà. Taèiau já apibrëþia ne tik Konstitucinis Aktas, bet ir Paveldë-
jimo Aktas (1959 m. kovo 27 d.). Jis taip pat yra konstitucinis aktas, todël 
pateikiamas prie Danijos Konstitucinio Akto. Tai – labai nedidelis teisës 
aktas, kurá sudaro septyni straipsniai. Juose átvirtinta valdanti Ðlezvigø, 
Golðteinø, Zondenburgø ir Gliuksburgø dinastija, kuri yra karaliaus Kris-
tiano X ir karalienës Aleksandros palikuonys. Paveldëjimo Akte nustato-
ma, kad sostà gali paveldëti ir vyrai, ir moterys, taèiau net ir jaunesnis sû-
nus turi pirmenybæ prieð vyresnæ seserá. Esant tik tos paèios lyties ápëdi-
niams, sostà paveldi vyresnysis. Aktas numato situacijà, kuomet monarchas 
mirðta neturëdamas vaikø, – tuomet sostà paveldi mirusiojo brolis arba se-
suo. Pirmenybë neatsiþvelgiant á amþiø teikiama vyriðkos lyties atstovams. 
Aktas grieþtai nurodo, kad tik teisëtoje santuokoje gimæ monarcho vaikai 
turi teisæ paveldëti sostà. Karalius negali tuoktis be Folketingo sutikimo. 
Jeigu potencialus sosto paveldëtojas tuokiasi be monarcho leidimo, kuris 
turi bûti duotas Valstybës Taryboje, tuomet toks asmuo ir jo palikuonys ne-
tenka sosto paveldëjimo teisës. Ðiuo metu Danijoje valstybës vadovë yra 
karalienë Margrethe II164. Ji po savo tëvo Frederiko IX mirties sostà uþë-
më 1972 sausio 14 d. 

Monarchas, jo teisinë padëtis ir ágaliojimai apraðyti pirmuose trijuose 
Konstitucijos skyriuose. Pirmuose Konstitucijos paragrafuose pabrëþiama, 
kad ðalies valdymo forma yra konstitucinë monarchija, kad karaliðkajai val-
dþiai atstovauja vyriðkos ir moteriðkos lyties dinastijos atstovai (Danijos 
Konstitucinio Akto 2 prg.). Kaip jau buvo minëta, monarchas privalo bûti 
Evangelikø liuteronø baþnyèios narys. Konstitucija draudþia be Folketingo 
leidimo ðalies karaliui uþimti kitos valstybës sostà. Tik 18 metø sulaukæs 
karaliðkosios ðeimos atstovas ágauna sosto paveldëjimo teises. Konstitucija 
numato grieþtà sosto uþëmimo procedûrà. Prieð uþimdamas sostà bûsima-
sis monarchas, stebint Valstybës Tarybai, privalo pasiraðyti priesaikà, ku-
rioje ásipareigoja nepriekaiðtingai vykdyti ðalies Konstitucijos nuostatas 

                                                           
164 www.kongehuset.dk. Danijos monarchės Margrethe II interneto svetainė danų ir anglų kal-
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(Danijos Konstitucinio Akto 8 prg.). Konstitucija garantuoja monarchui ið-
laikymà. Folketingas ástatymu numato piliø ir rûmø, perduodamø monar-
cho þinion, sàraðà. Karaliðkosios ðeimos nariai gauna valstybiná iðlaikymà, 
kurio dydis ir naudojimo aplinkybës taip pat átvirtinamos specialiame ásta-
tyme (Danijos Konstitucinio Akto 10 prg.). 

Danija yra klasikinë parlamentinë monarchija, turinti parlamentinei 
valdymo formai bûdingø bruoþø. Folketingas yra akivaizdþiai svarbiausia 
institucija, taèiau, analizuodami Konstitucinio Akto 3 paragrafà, galime 
pastebëti savito valdþiø padalijimo modelio pagrindà. Jame teigiama, kad 
ástatymø leidþiamàjà valdþià ágyvendina karalius kartu su Folketingu, vyk-
domoji valdþia priklauso monarchui, o teisminæ valdþià ágyvendina teismi-
nës institucijos. Sudaryta trinarë valdþiø sistema, bet tik monarchas daly-
vauja dviejose valdþiose. Taèiau, kaip jau pastebëjome, dauguma monar-
cho ágaliojimø vykdomosios ir leidþiamosios valdþios srityse yra formalûs, 
paremti pagarba ilgalaikei monarchinës valstybës tradicijai. 

Konstitucinis Aktas átvirtina monarcho valdþià teigdamas, kad karalius 
atstovauja aukðèiausiajai valdþiai ðalyje, taèiau ðià valdþià jis ágyvendina per 
ministrus. Konstitucija numato, kad monarchas naudojasi visiðko imuniteto 
teise. Uþ valdymo kokybæ atsako ministrai. Formaliai karalius ar karalienë 
skiria ir atleidþia ministrà pirmininkà ir kitus ministrus (Danijos Konstitu-
cinis Aktas 14 prg.), taèiau ministru pirmininku ir vyriausybe turi pasitikëti 
Folketingas. Todël monarcho teisë paskirti yra gana simboliðka, nes kandi-
datûras á ministro pirmininko ir ministrø postus lemia ne monarcho valia, o 
politinë dauguma Folketinge. 

Pagal Konstitucijà (17 prg.) karalius vadovauja Valstybës Tarybai, kurià 
sudaro jis pats, vyriausybës nariai, ministrai bei pilnametis sosto paveldëto-
jas. Visi ástatymø projektai bei svarbiausi vyriausybës nutarimai turi bûti 
svarstomi Valstybës Taryboje. Jeigu monarchas nutaria nedalyvauti Valsty-
bës Tarybos posëdyje, jis gali tà klausimà pavesti nagrinëti Ministrø Tary-
bai, vadovaujamai ministro pirmininko (Danijos Konstitucinio Akto 18 
prg.). Nusistovëjusiø konstituciniø teisiniø santykiø praktikoje Ministrø 
Taryba yra daþniau sprendimus priimanti institucija. Monarchai tradiciðkai 
nelinkæ kiðtis á vykdomosios valdþios priimamø sprendimø turiná. Formaliai 
monarchas gali nesutikti su Ministrø Tarybos sprendimu ir perduoti ðá 
klausimà svarstyti Valstybës Taryboje, kuriai jis pirmininkauja. Taèiau, 
kaip jau þinome, Valstybës Tarybà sudaro Ministrø Taryba ir karalius bei 
pilnametis sosto paveldëtojas, todël politinë dauguma negali keistis reikð-
mingai, be to, Valstybës Taryboje sprendimai taip pat priimami paprasta 
balsø dauguma. 
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Monarchas atstovauja valstybei uþsienio reikaluose. Taèiau be Folke-
tingo pritarimo jis negali pasiraðyti jokiø aktø, keièianèiø Danijos Karalys-
tës sienas, negali denonsuoti tarptautiniø sutarèiø, kurios buvo sudarytos 
pritarus parlamentui. Nors karalius (ar karalienë) yra vyriausiasis ginkluotø 
gynybos pajëgø vadas, jis negali be Folketingo þinios naudoti karinæ jëgà. O 
jeigu aplinkybës neleidþia gauti tokio leidimo, tai, priëmæs sprendimà pa-
naudoti karines pajëgas, monarchas privalo nedelsdamas kreiptis á Folke-
tingà pritarimo tokiam sprendimui. Monarchas gali naudotis ástatymø lei-
dybos iniciatyvos teise (Danijos Konstitucinio Akto 21 prg.). Ástatymo pro-
jektas, priimtas Folketingo, tampa ástatymu, jeigu já per 30 dienø nuo prië-
mimo pasiraðo monarchas. Monarchas turi veto ágaliojimus, taèiau konsti-
tuciniø teismø praktika rodo, kad monarchai siekia bûti neutralûs ir todël 
nesikiða á ðalies politiná gyvenimà, nenaudoja Konstitucijoje numatytos ga-
limybës, pasiraðo visus parlamento priimtus teisës aktus. Danijos monar-
chas turi ágaliojimus teikti malonæ ir skelbti amnestijà, taèiau ði teisë Kara-
lystës Aukðèiausiojo Teismo nuteistiems ministrams gali bûti taikoma tik 
gavus Folketingo sutikimà. 

Vykdomoji valdþia: Ministrø Taryba. Ministrø Taryba yra atskaitinga 
Folketingui. Kiekvienos parlamentinës sesijos pradþioje ministras pirmi-
ninkas (Statsministeriet)165 skaito praneðimà apie situacijà ðalyje, po to vyks-
ta parlamentiniai debatai (Danijos Konstitucinio Akto 38 prg.), po kuriø 
Folketingas turi galimybæ kelti Ministrø Tarybos vidaus ir uþsienio veiklos 
kokybës klausimus. Ministrø Taryba atskaitinga Folketingui ne tik politið-
kai, bûtent parlamentas turi ágaliojimus patraukti ministrus teisminën atsa-
komybën. Ðiam tikslui sukurta speciali institucija – Aukðtasis Karalystës 
Teismas. Já sudaro 30 teisëjø – 15 vyriausiø pagal amþiø Aukðèiausiojo Tei-
smo teisëjø ir 15 teisëjø, Folketingo skiriamø 6 metams. Ministrø Taryba 
ágaliota tvarkyti vykdomosios valdþios vidiná organizavimà. Ði institucija ga-
li savarankiðkai ákurti ir panaikinti jai pavaldþias institucijas. Nors formaliai 
didþioji dalis paskyrimø galima tik monarchui pritarus, taèiau nusistovëjusi 
konstituciniø paproèiø sistema lemia, kad monarchas pritaria tik gavæs Mi-
nistrø Tarybos rekomendacijà. Dauguma Ministrø Tarybai pavaldþiø insti-
tucijø nepolitinës, todël nesikeièia keièiantis politinei daugumai Folketin-
ge. Tokiu bûdu yra uþtikrinamas vykdomosios valdþios perimamumas, pro-
fesionalumas ir, daþniausiai, veiklos efektyvumas. 

Ministrø kabinetas atsakingas uþ ðalies vidaus ir uþsienio politikà. Dalá 
tarptautinës teisës aktø pasiraðo ði institucija, jai nereikia Folketingo prita-

                                                           
165 www.statsministeriet.dk. Danijos Karalystės ministro pirmininko interneto svetainė danų ir 
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rimo. Ministrai, nors ir Ministrø Tarybos nariai, pakankamai savarankiðkai 
vykdo savàjà politikà. Tokià padëtá nulemia daþniausiai koalicinis Danijos 
Ministrø Tarybos sudarymo ir veiklos pobûdis. Tad politinës partijos, gavu-
sios tam tikrus ministro postus, ágauna galimybæ kontroliuoti ir vykdyti sa-
vàjà politikà atitinkamoje srityje. 

Danijoje Ministrø Taryba sudaroma taip: iðrinkus naujàjá Folketingà, 
monarchas paskiria karaliðkàjá atstovà, kuriam paveda vesti derybas su par-
lamentinëmis partijomis dël ministro pirmininko skyrimo ir Ministrø Tary-
bos sudarymo. Tuo monarcho atstovu pagal nusistovëjusá paprotá skiriamas 
parlamentinës daugumos atstovas, turintis didþiausià galimybæ vadovauti 
Ministrø kabinetui. Po konsultacijø su Folketingo politinëmis partijomis 
suderintas Ministrø Tarybos sàraðas pateikiamas monarchui, kurio siûloma 
Ministrø Taryba pristatoma Folketingui. Gavæs Folketingo pritarimà, mo-
narchas skiria ministrà pirmininkà ir ministrus. Ministrø Taryba atsistaty-
dinti gali savo valia ir privalo atsistatydinti, jei parlamentas pareiðkë jai ne-
pasitikëjimà. Taèiau Danijos parlamentai itin stabilûs, paskutiná kartà klau-
simas dël nepasitikëjimo Ministrø Taryba svarstytas 1909 m., t. y. galiojant 
ne dabartinei, o 1915 m. Konstitucijai. Konstitucija numato galimybæ mi-
nistrams dalyvauti Folketingo posëdþiuose ir pasisakyti debatuose. Taèiau 
ministrai gali balsuoti Folketinge tik tokiu atveju, jeigu jie yra ir deputatai. 
Taigi daniðkas valdþiø padalijimas ypatingas tuo, kad vienas ir tas pats as-
muo gali uþimti ir ministro, ir parlamento nario postà. 
 

IV 
 

Danijos Karalystës parlamentas ir parlamentarizmas: Folketingas ir 
partinë sistema. Parlamentinëje valdymo formoje parlamentas yra pagrin-
dinë institucija, nustatanti svarbiausias valstybës raidos tendencijas. Dani-
jos Karalystëje ástatymø leidþiamoji valdþia priklauso karaliui ir Folketin-
gui (Danijos Konstitucinio Akto 3 prg.). Taèiau, kaip jau minëjome, de fac-
to monarcho vaidmuo yra maþesnis, negu apibrëþia Konstitucinis Aktas. 
Akivaizdu, kad Danijos Karalystëje de jure ir de facto suprema institucija 
yra parlamentas. Danijos parlamentas – Folketingas (Folketinget) – tai vie-
neriø rûmø institucija.166 Jos teisiná statusà nustato ðalies Konstitucija ir 
Folketingo reglamentas (1953 m. gruodþio 17 d., paskutinës pataisos – 
1999 m. geguþës 25 d.). Folketingo reglamentas – reikðmingas teisës aktas, 

                                                           
166 www.folketinget.dk. Danijos Folketingo interneto svetainė danų, anglų, vokiečių ir prancū-
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kurá sudaro á XVII skyrius suskirstyti 60 straipsniø. Prie reglamento yra 
priedëliai. 

Danijos uþjûrio teritorijoms – Farerø saloms ir Grenlandijai – atstovau-
ja po du deputatus, todël Danijos Folketingà sudaro 179 deputatai. Folke-
tingas renkamas ketveriems metams, taikoma proporcinë rinkimø sistema. 
Bet kuris Danijos Karalystës pilietis turi teisæ dalyvauti Folketingo rinki-
muose. Konstitucinis Aktas numato, kad ástatyme gali bûti numatyti apri-
bojimai asmeniui dalyvauti rinkimuose. Konstitucinis Aktas nustato, kad 
tam tikrai asmenø grupei (gavusiems baudþiamàjà bausmæ arba gaunan-
tiems socialines iðmokas dël neturto) gali bûti apribota rinkimø teisë (Da-
nijos Konstitucinio Akto 29 prg.)167. Folketingas renkamas tiesioginiuose ir 
visuotiniuose rinkimuose (Konstitucinio Akto 34 prg.). Danijos Konstituci-
nis Aktas labai iðraiðkingai átvirtina Folketingo, kaip institucijos, imunitetà. 
Akte teigiama, kad bet kuris asmuo, kuris kësinasi á Folketingo laisvæ ir 
saugumà, priima ásakymà, grasinantá Folketingui, arba já vykdo, yra pripa-
þástamas kaltu ávykdþiusiu valstybës iðdavimà. Tokios raiðkos nerastume në 
vienoje XX a. pabaigoje ar XXI a. pradþioje priimtoje konstitucijoje. Aki-
vaizdu, kad tokia formuluotë Danijos Konstituciniame Akte turi istoriná 
kovos su monarchø vienvaldyste ir savivale pagrindà. 

Naujai iðrinktas Folketingas turi susirinkti ne vëliau kaip po trijø mëne-
siø po rinkimø. Ðalies monarchas turi ágaliojimus suðaukti Folketingo po-
sëdá anksèiau, nepraëjus trim mënesiams. Susirinkæs Folketingas pirmiau-
siai turi patvirtinti iðrinktø deputatø mandatø teisëtumà bei iðrinkti Folke-
tingo pirmininkà ir jo pavaduotojus. Folketingo reglamentas numato ketu-
rias galimas pirmininko pavaduotojo pareigybes. Pirmininkas ir pavaduoto-
jai sudaro Folketingo prezidiumà, kuris vadovauja parlamento veiklai. Fol-
ketingo pirmininkas renkamas be debatø, daþniausiai tai – daugumos at-
stovas. Pavaduotojai turi atstovauti kitoms politinëms grupëms, nei atsto-
vauja parlamento pirmininkas. Keturios politinës partijos gauna po parla-
mento pirmininko pavaduotojo postà. Pagal turimø deputatø vietø skaièiø 
partijos gauna pirmojo, antrojo, treèiojo ar ketvirtojo parlamento pirmi-
ninko pavaduotojo postà. Folketingo pirmininkas turi ágaliojimus ðaukti 
parlamento posëdþius ir nustatyti jø dienotvarkæ, taip pat privalo suðaukti 
parlamento posëdá, jeigu to pareikalauja ne maþiau kaip du penktadaliai 
deputatø, arba jei toká pageidavimà iðreiðkia ministras pirmininkas (Dani-
jos Konstitucinio Akto 39 prg.). Kaip nurodo Konstitucinis Aktas (49 prg.), 

                                                           
167 Tai konstitucinė nuostata, dėl kurios kyla nemažai teorinių diskusijų dėl to, kiek tai atitinka 
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Folketingo posëdþiai áprastai vyksta vieðai, taèiau tam tikrais atvejais 
sprendþiant nacionalinio saugumo, tarptautiniø santykiø ar etikos klausi-
mus Folketingas gali rengti uþdarus posëdþius. 

Folketingo deputatai turi laisvą mandatą: kaip teigia Konstitucinis Ak-
tas (56 prg.), deputatas vadovaujasi tik savo sąžine, o ne savo rinkėjų nuro-
dymais. Deputatai turi imuniteto teisæ. Jie negali bûti persekiojami, negali 
bûti ribojama jø laisvë be Folketingo sutikimo. Taèiau yra iðimtis, numa-
tanti, kad Folketingo narys gali bûti sulaikytas fragrante delicto168 metu. 

Vieni ið svarbiausiø parlamento padaliniø yra komitetai. Kaip numato 
Folketingo reglamentas, ðiuo metu yra dvideðimt keturi komitetai. Tai – 
Reglamento reikalø, Energetikos, Prekybos ir industrijos, Europos reikalø, 
Finansø, Gynybos, Natûralizacijos, Religijos reikalø, Aplinkos ir regionø 
planavimo, Ekonomikos ir politikos reikalø, Sveikatos, Transporto, Ðvieti-
mo, Uþsienio reikalø, Uþimtumo, Energetikos politikos, Rinkimø rezulta-
tø, Savivaldos reikalø ir kiti komitetai. Jie formuojami proporcingumo 
principu. Daugiau vietø Folketinge turinti partija turi daugiau nariø ir ko-
mitetuose. Didþiausias komitetas, kurá sudaro 21 narys, yra Reglamento 
reikalø komitetas, á kurá áeina Folketingo prezidiumo nariai. Visus kitus 
komitetus sudaro po 17 deputatø. Komitetai rengia ir nagrinëja ástatymo 
projektus, parlamento rezoliucijas. Komitetai gali rengti jungtinius posë-
dþius. Be nuolatiniø komitetø, Folketingas gali sudaryti laikinuosius komi-
tetus konkreèiai problemai nagrinëti, tokie laikinieji komitetai daþniausiai 
bûna sudaromi vykdomosios valdþios veikai tirti. 

Folketingas vykdo parlamentinæ kontrolæ organizuodamas tyrimus, for-
muluodamas klausimus, numatydamas plenarinius svarstymus. Peticijos 
teisë ágyvendinama tik per Folketingo deputatà. 

Pagal Konstituciniu Aktu Folketingui suteiktus ágaliojimus Danijos par-
lamentas priskirtinas prie Europos valstybiø parlamentø, turinèiø didþiau-
sius ágaliojimus. Folketingas ágaliotas priimti ástatymus, reguliuojanèius bet 
kurià visuomeninio gyvenimo sferà. Kaip jau minëjom, Folketingo priim-
tiems teisës aktams bûtinas monarcho pritarimas, taèiau praktikoje susi-
formavæs konstitucinis paprotys numato monarchui labiau pareigà negu 
teisæ pasiraðyti parlamento priimtus aktus. Ástatymø leidybos iniciatyvos 
teisæ turi karalius, Ministrø Taryba, deputatai, nuolatiniai Folketingo ko-
mitetai. Taèiau ástatymø leidybos praktika rodo, kad Ministrø Taryba daþ-
niausiai naudojasi ástatymo leidybos iniciatyvos teise. Ástatymø leidybos 
procedûra yra keliø stadijø. Pirmojo svarstymo metu deputatams pristato-

                                                           
168 Fragrante delicto – tai teisės pažeidimas, už kurį asmuo gali būti sulaikomas. Taigi šiuo at-
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mas ástatymo projektas ir priimamas sprendimas apie projekto persiuntimà 
atitinkamam komitetui. Toliau tas ástatymo projektas svarstomas nuolati-
niame komitete. Antrojo svarstymo Folketinge metu visi ástatymo projekto 
straipsniai perþiûrimi atskirai. Treèiojo svarstymo metu diskutuojama dël 
viso ástatymo projekto ir balsuojama dël jo priëmimo. Ástatymas priimamas, 
jeigu uþ já balsavo daugiau nei pusë visø Folketingo nariø. Priimtas ástaty-
mas persiunèiamas karaliui, kuris já pasiraðo per trisdeðimt dienø. 

Danijos parlamentas turi ypatingai daug ágaliojimø finansø srityje. Tik-
tai Folketingas turi teisæ ávesti mokesèius, priimti sprendimus dël valstybi-
niø paskolø, vykdomosios valdþios etatø skaièiaus ar pareiginiø algø dy-
dþio. Ne vëliau kaip prieð ðeðis mënesius iki valstybës finansiniø metø pa-
baigos Ministrø Taryba pateikia Folketingui praneðimà apie praëjusius fi-
nansinius metus. Minëtà finansinæ ataskaità Folketingas perduoda paskir-
tiems auditoriams, kurie turi ágaliojimø gauti visà reikiamà informacijà ið 
Ministrø Tarybos. Auditoriø iðvados ir Ministrø Tarybos ataskaita nagrinë-
jama Folketingo sesijoje. Folketingas tvirtina ir naujøjø finansiniø metø 
biudþetà, kurá Ministrø Taryba privalo pristatyti prieð keturis mënesius iki 
naujøjø finansiniø metø pradþios. Jeigu iki balandþio 1 d. ðalies biudþetas 
nebuvo patvirtintas, Folketingas gali priimti Laikinøjø asignavimø ástaty-
mà, galiosiantá iki biudþeto patvirtinimo. 

Kaip jau minëjome, Folketingo politinë dauguma teikia ministro pirmi-
ninko ir ministrø kandidatûras. Nors Ministrø Taryba sudaryta parlamento 
valia ir pritarimu, Folketingas gali bet kada pareikðti nepasitikëjimà kuriuo 
nors ministru, ministru pirmininku arba visa Ministrø Taryba. Jei Folketin-
gas iðreiðkë nepasitikëjimà ministru, jis turi nedelsdamas atsistatydinti, ta-
èiau jeigu nepasitikima ministru pirmininku arba Ministrø Taryba, tuomet 
privalo atsistatydinti visa Ministrø Taryba. Tada turi bûti sudaroma nauja 
Ministrø Taryba, taèiau galimas ir kitoks susidariusios problemos sprendi-
mas. Monarchas gali paleisti Folketingà ir paskelbti jo rinkimus anksèiau, 
taèiau tokià teisæ ágauna tik tuomet, kai Ministrø Taryba (kuriai iðreikðtas 
Folketingo nepasitikëjimas) siûlo monarchui paleisti Folketingà ir surengti 
naujus rinkimus. Negavæs Ministrø Tarybos siûlymo, karalius negali paleisti 
parlamento jokiu kitu bûdu. 

Partinë sistema. Nors politinës partijos neminimos Danijos Konstituci-
niame Akte, taèiau bûtent ðis dokumentas yra ðalies politinës sistemos pa-
grindas. Ðiame Akte numatytas politinis pliuralizmas ir saviraiðkos laisvë 
tapo pilieèiø bûrimosi á asociacijas ir partijas pagrindu. Danijoje yra dau-
giapartinë sistema, veikia apie trisdeðimt partijø. Dël proporcinës Folke-
tingo rinkimø sistemos susikûrë tik trys átakingos partijos, nors á Folketingà 
gali patekti ðeðios partijos. 
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Danijos liberalø partija (Venstre) yra klasikinë deðinioji partija, palai-
kanti liberalias ekonomikos reformas169. Ði partija pasisako uþ glaudesná 
Danijos ir Europos Sàjungos bendradarbiavimà. Partijos lyderis Anders 
Fogh Rasmussenas ðiuo metu yra ir ðalies ministras pirmininkas. Ði partija 
turi dvylika ministrø (ið devyniolikos) postø170. Danijos socialdemokratø 
partija – tai tradicinë kairioji partija, pasisakanti uþ didesná valstybës socia-
liná aktyvumà171. Ði partija skeptiðkiau vertina Europos integracinius proce-
sus. Danø tautos partija (Dansk Folkeparti) ávardijama kaip deðinioji parti-
ja, taèiau jos ekonominë politika artimesnë socialdemokratø, o ne liberalø 
principams. Jos, kaip deðiniosios, vertinimà nulëmë grieþta nuostata, siû-
lanti riboti imigracijà, bei skeptiðkas poþiûris á Europos integracijà172. Da-
nijos konservatyvioji tautos partija (Det Konservative Folkeparti) yra tradi-
cinë deðinioji partija, pasisakanti uþ reformas ekonominiame sektoriuje, 
taèiau pripaþástanti nuosaikià socialinæ valstybës politikà173. Danijos social-
liberalø partija (Det Radikale Venstre) save vadina centro partija174. Taip 
pat parlamente ðiuo metu savo atstovø turi Danijos socialistø bei Danijos 
raudonøjø ir þaliøjø aljansas. 
 

VI 
 

Danijos teismø sistema. Danijos Karalystëje veikia nepriklausomø teis-
mø sistema175. Jos nepriklausomybæ garantuoja ðalies Konstitucija ir ásta-
tymai. Konstitucinio Akto 62 paragrafas teigia, kad teismai turi bûti nepri-
klausomi nuo ástatymø leidþiamosios valdþios ir numato nepriklausomybës 
ástatymines garantijas. Danijos Karalystës teisminæ sistemà sudaro 82 þe-
miausios grandies grafysèiø teismai, Jûrø ir Komercinis Kopenhagos tei-
smas, du Aukðtieji teismai ir Aukðèiausiasis Teismas. Farerø salose yra vie-
nas grafystës teismas, o Grenlandija turi vienà Aukðtàjá teismà ir 18 regio-
niniø magistrato teismø. 

Svarbiausias Danijos Karalystës teismas – Danijos Aukðèiausiasis Tei-
smas (Højesteret) – istorinë institucija, ákurta 1661 m. Aukðèiausiàjá Teismà 
sudaro 18 teisëjø ir Teismo prezidentas. Teismas posëdþiauja dviejose ko-

                                                           
169 www.venstre.dk. Danijos liberalų partijos interneto svetainė danų ir anglų kalbomis.  
170 2005 metų politinė realija.  
171 www.socialdemokratiet.dk. Danijos socialdemokratų partijos interneto svetainė danų ir ang-

lų kalbomis.  
172 www.danskfolkeparti.dk. Danų tautos partijos interneto svetainė danų kalba.  
173 www.konservative.dk. Danų tautos konservatoriškos partijos interneto svetainė danų kalba.  
174 www.radikale.dk. Danijos socialliberalų partijos interneto svetainė danų kalba.  
175 www.domstol.dk. Danijos teismų interneto svetainė danų ir santrauka anglų kalba.  
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legijose, kurias sudaro ne maþiau kaip penki, bet ne daugiau kaip septyni 
teisëjai. Ðios abi kolegijos nagrinëja visø tipø bylas verbalinio proceso bû-
du. Aukðèiausiasis Teismas savo sprendimais apibendrina ir suvienodina 
teismø praktikà, privalomà þemesnës pakopos teismams. Kaip numato 
Konstitucinis Aktas, teismai, vykdydami teisingumà, vadovaujasi tik ástaty-
mu. 

Antrieji pagal svarbà yra du Aukðtieji teismai. Jø jurisdikcija padalinta: 
vienam Aukðtajam teismui priskirtas Rytø Danijos regionas, kitam – Vaka-
rø Danijos. Pirmasis (Østre Landsret) reziduoja sostinëje – Kopenhagoje, 
antrasis (Vestre Landsret) – Viborgo mieste. Didesnis yra Rytø aukðtasis 
teismas, já sudaro teismo prezidentas ir 63 teisëjai. Vakarø aukðtasis tei-
smas maþesnis, jame – teismo prezidentas ir 38 teisëjai. Aukðtasis teismas 
posëdþiauja trijø teisëjø kolegijos forma. Teismø sprendimai priimami bal-
sø dauguma. Iðskirtinëse baudþiamosiose bylose Aukðtasis teismas (trys tei-
sëjai) gali posëdþiauti su 12 prisiekusiøjø kolegija, kai sprendþia asmens 
kaltumo klausimus. Þemiausios grandies grafysèiø teismus vidutiniðkai su-
daro po 20 teisëjø. Ðiuose teismuose civilines bylas sprendþia vienas teisë-
jas, o baudþiamàsias 2–4 teisëjai. Visus teisëjus skiria karalius Teisingumo 
ministerijos siûlymu. Prie Teisingumo ministerijos veikia Teisëjø skyrimo 
taryba, kurios funkcija yra atrinkti asmenis, galinèius dirbti teisëjø darbà. 
Teisëjai skiriami iki gyvos galvos, taèiau sulaukæ 70 metø gali iðeiti pensi-
jon. 

 

VII 
 

Þmogaus teisës ir laisvës. Ombudsmenas. Þmogaus teisës ir laisvës ga-
rantuojamos teisiniu ir instituciniu bûdu. Þmogaus teisës ir laisvës Danijos 
Konstituciniame Akte reglamentuotos gana lakoniðkai, taèiau ðiame Akte 
pateiktas iðsamus þmogaus teisiø ir laisviø katalogas. 

Pirmiausia reikëtø aptarti evangelikø liuteronø religijos oficialiojo sta-
tuso ir religijos iðpaþinimo laisvës santyká. Oficialøjá statusà religija turi 
Norvegijoje, Ðvedijoje, Argentinoje, Èilëje, Graikijoje – Danija nëra vie-
nintelë pasaulio valstybë, kurioje viena religija turi oficialøjá statusà. Átvir-
tindamas Evangelikø liuteronø baþnyèià kaip oficialiàjà, Danijos Konstitu-
cinis Aktas numato þmonëms teisæ laisvai dalyvauti bet kurio kito religinio 
judëjimo veikloje arba já kurti (67 prg.). Konstitucinis Aktas ásakmiai drau-
dþia versti þmogø aukoti kokiai nors kitai baþnyèiai, iðskyrus tà, kuriai jis 
priklauso (Danijos Konstitucinio Akto 67 prg.). Danijos Konstitucinis Ak-
tas nustato oficialøjá Evangelikø liuteronø baþnyèios statusà, taèiau bet ku-
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riam Danijos pilieèiui suteikia teisæ iðpaþinti ir remti bet kokià kità religijà. 
Tokiu bûdu oficialios religijos buvimas nepaþeidþia þmoniø teisiø ir laisviø 
laisvai pasirinkti pasaulëþiûrà, taip pat visuomeninæ grupæ, kurios veikloje 
dalyvauti. Oficialiosios baþnyèios konstitucinis pripaþinimas tëra duoklë is-
torinei valstybës raidos tradicijai, ðios baþnyèios moralinio autoriteto pri-
paþinimas. 

Asmens laisvë átvirtinta Konstitucinio Akto VII skyriaus pradþioje. 
Konstitucinis Aktas (71 prg.) nurodo, kad negali bûti apribota jokio pilie-
èio laisvë dël jo politiniø, religiniø ar kilmës motyvø. Jeigu asmuo buvo su-
laikytas, Konstitucinis Aktas ápareigoja toká asmená per 24 val. po suëmimo 
pristatyti teisëjui, kad jis spræstø suëmimo teisëtumo klausimà. Bet koks 
teisëjo sprendimas gali bûti skundþiamas aukðtesnës instancijos teisme. 

Bûsto nelieèiamumas átvirtinamas Konstitucinio Akto 72 paragrafe, ten 
pat numatoma, kad bûsto krata, paðto ir telegrafo korespondencijos bei te-
lefoniniø pokalbiø slaptumas gali bûti paþeidþiamas tik teismo sprendimu. 
Nuosavybës nelieèiamybë taip pat garantuojama konstituciniu lygmeniu. 
Nuosavybës paëmimas galimas tik visuomeninio poreikio tikslu, taèiau to-
kiu atveju turi bûti „visiðkai kompensuojama savininkams“ (73 prg.). Ga-
rantuodama nuosavybës nelieèiamumà, Konstitucija nuosekliai átvirtina ir 
verslininkystës laisvæ (74 prg.). 

Be pagrindiniø þmogaus teisiø ir laisviø, ðis teisës aktas átvirtina sociali-
nes teises. Ðtai Konstitucinio Akto 75 paragrafe valstybë skatinama uþtik-
rinti, kad kiekvienam darbingam ðalies gyventojui bûtø suteikta galimybë 
dirbti ir taip áprasminti ir uþtikrinti savo iðgyvenimà. Negebantiems iðlaikyti 
savæs ir turintiems iðlaikytiniø asmenims valstybë pagal ástatymà garantuoja 
socialinæ pagalbà. 

Kaip jau minëjome kalbëdami apie religiná pliuralizmà, ðalyje garantuo-
jama minties ir saviraiðkos laisvë. Danijos Konstitucinis Aktas (77 prg.) uþ-
tikrina spaudos laisvæ, draudþia bet kokià cenzûrà. Valstybës pilieèiai gali 
burtis á politines partijas ar kitokias organizacijas, nes Konstituciniame Ak-
te garantuojama teisë vienytis ir kurti politines ir visuomenines organizaci-
jas, taip pat susirinkimø laisvë. Visuomeniniai dariniai gali bûti paleisti tik 
teismo sprendimu, jei siekdami savo tikslø naudojo ar propagavo smurtà. 
Konstituciniame Akte, siekiant uþtikrinti politiná pliuralizmà, atskirai pa-
brëþiama, kad tokiø institucijø paleidimas negalimas jokiais vykdomosios 
valdþios aktais. Nors Danija yra monarchinë valstybë, taèiau Konstitucinis 
Aktas nenumato luomø privilegijø. Ðio teisës akto 83 paragrafas teigia, kad 
„bet kokios privilegijos, susijusios su aristokratiðka kilme, titulu ar vardu, 
turi bûti panaikintos“. 
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Danijos Konstitucinis Aktas numato ir tiesioginës demokratijos institu-
tà – referendumà. Referendumo iniciatyvos teise gali naudotis ne maþiau 
kaip treèdalis visø parlamentarø. Jei ne maþiau kaip treèdalis Folketingo 
nariø nesutinka su priimtu, bet dar neásigaliojusiu ástatymu, jie gali inicijuo-
ti tautos referendumà dël to ástatymo priëmimo. Taip pat referendumai ga-
li vykti ir pagal Konstitucinio Akto 20 paragrafà, numatantá referendumo 
galimybæ sprendþiant apie Danijos suvereniteto delegavimà tarptautinëms 
organizacijoms. Danijoje vyko keletas referendumø dël narystës Europos 
Sàjungoje. 1992 m. danai referendume 51 proc. prieð 49 proc. nepritarë 
Mastrichto sutarèiai, taèiau po metø – 1993 m. referendume – tauta áteisi-
no Danijos Karalystës narystæ Europos Sàjungoje. Taèiau Danija referen-
dumu nepritarë ðalies prisijungimui prie Europos valiutø sàjungos. 

Konstituciniame Akte numatæ galimybæ vykdyti referendumus, Konsti-
tucijos kûrëjai apribojo klausimus, kurie gali bûti sprendþiami referendu-
me. Konstitucinio Akto 42 paragrafe numatyti klausimai, kurie negali bûti 
sprendþiami referendumu, jø sprendimà gali priimti tik Folketingas. Ásta-
tymø projektai, susijæ su valstybës tarnyba, finansiniu asistavimu, atlygini-
mø ir pensijø dydþiu, natûralizacijos, nacionalizacijos, mokesèiø, tarptauti-
niø sutarèiø ir ásipareigojimø ir kitais klausimais, negali bûti sprendþiami 
referendume. 

Ombudsmenas (Folketingets Ombudsmand).176 Skandinavai, taip pat ir 
danai, didþiuojasi tuo, kad ombudsmeno institucijos istorija prasideda bû-
tent èia – Skandinavijoje. Doktrinoje primenama, kad ombudsmenas – tai 
„Skandinavijos dovana pasauliui“177. Ði institucija beveik visuotinai paplito 
pasaulio konstitucinëse sistemose. Sunku surasti demokratinæ pasaulio ðalá, 
kurioje nebûtø ombudsmeno institucijos analogo. Ði institucija Danijoje 
veikia jau seniai. Konstitucinis Aktas suteikia Folketingui teisæ skirti vienà 
ar du asmenis, kurie, nebûdami parlamento nariai, ágalioti priþiûrëti vieðo-
sios administracijos veiklà civilinëse ir karinëse valdþios institucijose. Ta-
èiau tai – tik lakoniðka Konstitucijos nuostata. Netrukus buvo priimtas ásta-
tymas, iðsamiau reglamentuojantis ðios institucijos teisinæ padëtá, – Om-
budsmeno aktas, kuris buvo nuolat redaguojamas, kad atspindëtø gyveni-
mo aktualijas. Ðiandien galiojantis Ombudsmeno aktas priimtas 1996 m. 
birþelio 12 d. Tai – nedidelis teisës aktas, kurá sudaro 32 straipsniai, suda-
rantys devynis skyrius. Akte nustatyta ombudsmeno iðrinkimo tvarka, ága-
liojimø ribos, santykiai su Folketingu, bylø tyrimo procedûra, galimø 
                                                           

176 www.ombudsmanden.dk. Folketingo ombudsmeno interneto svetainė danų ir anglų kalbo-
mis.  

177 Holm N. E. The Ombudsmam – A Gift from Scandinavia to the World / The Danish Om-
budsman. Ed. Hans Gammeltoft-Hansen, Fleming Axmark. – Copenhagen, 1995. P. 14.  
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sprendimø variantai bei ombudsmeno kanceliarijos formavimo ir ágalioji-
mø specifika. 

Pirmasis Danijos ombudsmenas buvo paskirtas 1955 m. Juo tapo Stefa-
nas Hurvitzas (Stephan Hurwitz) ir dirbo beveik dvideðimt metø. Su jo var-
du danai sieja ombudsmeno institucijos autoriteto didëjimà. Nors Danijos 
Konstitucinis Aktas leidþia skirti du asmenis ombudsmeno veiklai vykdyti, 
tradiciðkai skiriamas tik vienas asmuo178. 

Ombudsmenà renka parlamentas po kiekvienø rinkimø, jeigu vieta yra 
laisva. Asmuo gali bûti perrinktas á ðá postà ne vienà kartà. Jis negali bûti 
parlamento narys ar uþimti kitø pareigø be Folketingo teisës komiteto su-
tikimo. Ombudsmeno aktas numato, kad kandidatas privalo turëti teisiná 
iðsilavinimà. Netekusá Folketingo pasitikëjimo ombudsmenà galima atleisti 
ið pareigø. Ombudsmenas veikia pagal ástatymus ir nepriklausomai nuo 
Folketingo, nors pateikia savo veiklos ataskaità Folketingo teisës komite-
tui. 

Pagal Ombudsmeno aktà jis priþiûri valstybës, savivaldybiø tarnautojø ir 
karinës administracijos veiklà. Valdininkai, kurie pareigas uþima rinkimø 
bûdu, neátraukti á ombudsmeno tyrimo objekø ratà. Ministrø, kaip valdymo 
institucijø vadovø, veikla yra ombudsmeno tyrimo objektas. Taèiau om-
budsmenas negali tirti ministrø dalykiniø santykiø su Folketingu. Teisëjø 
veiklos ombudsmeno jurisdikcija neapima, taèiau jø veikla, nesusijusi su 
teisingumo vykdymu, gali bûti tiriama. Kadangi ombudsmenas veikia tik 
valdymo prieþiûros srityje, tai jis negali spræsti Folketingo veiklos teisëtu-
mo. Ombudsmenas nagrinëja skundus dël vieðojo administravimo, jis taip 
pat ágaliotas spræsti valstybës tarnautojø skundus dël jø ádarbinimo. 

Pagal Konstituciná Aktà ombudsmenas tiria civilinës ir karinës admi-
nistracijos veiklà, o Ombudsmeno akto 2 skyriuje iðvardyta, kokiø valstybës 
tarnautojø veikla yra ombudsmeno tyrimo objektas. Paþymëtina, kad á 
kontroliuojamø institucijø sàraðà átraukta ir baþnyèia, iðskyrus su religijos 
principais ir doktrina tiesiogiai susijusius reikalus. Ombudsmenas tyrimus 
atlieka pagal skundus arba savo iniciatyva. Ombudsmeno aktas ir direkty-
vos ápareigoja já informuoti Folketingo ombudsmeno komitetà ir ministrà, 
kurio pareigos tiesiogiai susijusios su nagrinëjamu klausimu. Ombudsme-
nas gali pasiûlyti, kaip tinkamai uþtikrinti ástatymo vykdymà. 

Ombudsmeno ágaliojimai: 
a) nustatæs, kad turi bûti imamasi teisiniø priemoniø prieð ministrà ar 

buvusá ministrà, jis teikia Folketingo teisës komitetui rekomendacijà; 

                                                           
178 The Danish Ombudsman. An institution with far – reaching consequences. – Copenhagen, 

1994. P. 3–5. 
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b) nustatæs nusikaltimo poþymius valdininkø veikloje, jis gali kreiptis á 
prokuratûrà dël bylos iðkëlimo ir kaltinimo teisme palaikymo; 

c) jeigu ombudsmenas mano, kad uþ tam tikrà valstybës pareigûno ar 
savivaldybës tarnautojo elgesá galima skirti drausminæ nuobaudà, jis 
gali kreiptis á administracijà dël drausminës atsakomybës taikymo. 

Ombudsmeno veiklos praktikoje daþniausiai taikomas nuomonës dël 
pateikto skundo pareiðkimas. Paprastai vykdomos net ir neturinèios galios 
panaikinti neteisëtus sprendimus ombudsmeno rekomendacijos – tai pa-
remta institucijos ir ombudsmeno asmenybës autoritetu179. 

Skøstis gali ne tik tiesiogiai susijæs su atitinkama byla asmuo. Paþymëti-
na, kad ir valdininkai gali pateikti skundà. Danijoje buvæ vietos savivaldos 
valdþios skundø dël centrinës valdþios veiksmø. Ombudsmeno aktas ne-
numato pagrindø, kada ombudsmenas gali pradëti tyrimà savo iniciatyva. 
Todël ombudsmeno apsisprendimà pradëti tyrimà gali nulemti skundo 
medþiaga ir þiniasklaidos pateikta informacija. 

Ombudsmeno veikla panaði á administraciniø teismø veiklà: jis pateikia 
nuomonæ dël sprendimø teisëtumo, suteikia pilieèiams daþniausiai nemo-
kamà teisinæ pagalbà, siûlo teismine tvarka apskøsti abejotinà sprendimà. 
Skøstis ombudsmenui gali kiekvienas asmuo, net jeigu jis nëra ginèijamo 
fakto ðalis. Ombudsmenas neturi formalios pareigos tirti, jis laisvai spren-
dþia, kada skunde nurodytu pagrindu bûtina pradëti tyrimà. Pareiðkëjai 
privalo ágyvendinti dvi formalias sàlygas: pirma, turi bûti skundþiama ne 
senesnë kaip vieneriø metø veikla, nebent ji buvo nagrinëta aukðtesnëje 
institucijoje, antra, ombudsmenui neskundþiami tie sprendimai, kuriuos ga-
li apsvarstyti aukðtesnë institucija. Jeigu galiojanèiomis apskundimo prie-
monëmis nepasinaudota, ombudsmenas paprastai siunèia skundà atitinka-
mai þinybai ir informuoja pareiðkëjà. Skundas ombudsmenui pagal nustaty-
tà tvarkà pateikiamas raðytine forma. Skundà pateikusiam asmeniui nerei-
kia apmokëti ombudsmeno tyrimo. 

Jeigu skundas priimtas nagrinëti, tai informuojamas ir pareiðkëjas, ir 
skundþiamoji institucija. Institucija gali bûti praðoma pasiaiðkinti ginèijamu 
klausimu. Gautas argumentuotas paaiðkinimas ir susijusi medþiaga siun-
èiama pareiðkëjui, norint patikrinti pateiktà informacijà. Tyrimui pasibai-
gus, ombudsmenas savo nuomonæ pareiðkëjui iðdësto laiðke. Ombudsmeno 
atsakymo kopija taip pat iðsiunèiama institucijai, pridedamos ir kritinës 
pastabos, rekomendacijos, gali bûti pateikti papildomi klausimai. Sudëtin-
gesniais atvejais, kai reikalinga iðsami teisinë argumentacija, nagrinëjimo 

                                                           
179 Olsen J., Abdersen J. Selected Ombudsman Cases. The Danish Ombudsman / Ed. H. Gam-

meltoft- Hansen, Fleming Axmark. – Copenhagen, 1995. P. 165. 
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ataskaita su lydimuoju raðtu siunèiama susijusiai institucijai ir pareiðkëjui. 
Ombudsmeno rekomendacijos dël ástaigø procedûrø ir valdininkø elgesio 
tobulinimo, sprendimø priëmimo bûdø daþniausiai yra vykdomos180. 

Ombudsmenas veikia kaip pilieèiø ir vieðojo administravimo tarpinin-
kas. Jo veikla neapima visø pilieèiø ir institucijø konfliktiniø situacijø, bet 
iðnagrinëtø bylø skaièius rodo, kad ombudsmeno veikla yra svarbi ir dël sa-
vo egzistavimo fakto. Registruodama vieðojo administravimo netobulumus, 
ji formuoja tinkamà valdymo praktikà. Valdininkai siekia iðvengti om-
budsmeno kritikos. Ombudsmeno tyrimai svarbûs tuo, kad jais siekiama ne 
tik iðspræsti individualius konfliktus, bet ir priimti bendruosius sprendimus 
bei dalyvauti teisëkûroje. Teisëkûrà ombudsmenas veikia dviem bûdais: a) 
jei neaiðkios taisyklës, nëra pagrástø teisës normø ar teismø praktikos, om-
budsmenas savo sprendimà konkreèiame tyrime gali pagrásti teisine nuo-
mone, kuria paremiami tolimesni sprendimai; b) ombudsmenas gali reko-
menduoti priimti teisës aktø, valdymo taisykliø ir administravimo praktikos 
papildymus. Pirmuoju atveju ombudsmenas veikia panaðiai kaip teismai, 
remdamiesi teisës taikymo praktika, teismø sprendimais, visuotinai pripa-
þintais teisës principais. Ombudsmenas atkreipia dëmesá á teisës aktø, val-
dymo taisykliø trûkumus ir siûlo juos ðalinti. 
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VI. 
1975 m. GRAIKIJOS KONSTITUCIJA 

 
 

I 
 

Graikija181 turi didþiausià visoje Europoje parlamentinës demokratijos 
patirtá. Parlamentarizmo tradicijos turëjo átakos ðalies konstitucingumo ir 
politinës sistemos raidai, nors ðalies politinis gyvenimas ne visada buvo sta-
bilus. 

Visos Graikijos konstitucijos (iðskyrus 1968 m. ir 1973 m. konstitucijas, 
priimtas karinës diktatûros laikotarpiu) átvirtino parlamentinæ demokratijà, 
demokratines vertybes ir jø apsaugà. Kita vertus, sudëtinga ir nestabili ðios 
ðalies socialinë politinë padëtis XIX–XX a. lëmë, kad tikrovëje daþnai ne-
paisyta konstitucijos nuostatø. Tikrovës ir raðytinës konstitucijos neatitiki-
mas – ryðkus Graikijos konstitucingumo raidos (iki 1975 metø) bruoþas182. 

Ðalies valstybingumo ir konstitucingumo raidai didelæ átakà turëjo glau-
dûs Graikijos ryðiai su Vakarø valstybëmis. Ðios valstybës ne tik padëjo 
Graikijai iðsikovoti nepriklausomybæ, bet ir veikë Graikijos politiná gyve-

                                                           
181 Graikija (gr. Hellas, Hellada) – viena iš seniausių pasaulio valstybių. Ji garsėja turininga 

praeitimi ir kultūra, liudijančia aukštą senovės graikų (gr. hellenes) civilizacijos lygį. Senovės grai-
kų mokslo, filosofijos, literatūros ir meno pasiekimai padarė didžiulę įtaką kitoms šalims. Politikos 
bei teisės mokslų raidą veikė senovės graikų mąstytojų (Platono, Aristotelio, Polibijaus ir kt.) min-
tys apie visuomenės ir valstybės sutvarkymą, prigimtinę (tikrąją) teisę, teisingumą, įstatymų pri-
gimtį, esmę ir kt. 

Graikija laikoma ne tik Vakarų civilizacijos, bet ir demokratijos tėvyne. Senovės graikai de-
mokratiją (gr. demokratia – liaudies valdžia) siejo su piliečių dalyvavimu valstybės valdyme. Verg-
valdinė demokratija, kaip valstybės valdymo forma, buvo įsigalėjusi kai kuriuose senovės Graikijos 
miestuose – poliuose, ypač klestėjo Atėnuose.  

146 m. prieš m. e. Graikiją užkariavo romėnai, ji tapo Romos imperijos provincija, tačiau grai-
kų kultūra tebeklestėjo. Po Romos imperijos padalijimo (395 m.) iki 1453 m. Graikija buvo Bizanti-
jos imperijos dalis. 1453 m. Bizantijos sostinę Konstantinopolį užkariavo turkai. 1458 m. jie užėmė 
Atėnus ir iki XV a. pabaigos pavergė visą šalį. Iki 1829 m. Graikija priklausė Osmanų imperijai. 
1821 m. kovo 25 d. sukilimu prieš Turkiją prasidėjo Graikų nepriklausomybės karas, kuris truko iki 
1829 metų. 1828–1929 metais pralaimėjusi karą su Rusija, 1829 m. balandžio 9 d. Turkija Adria-
nopolio taikos sutartimi pripažino Graikijos autonomiją. 1830 m. vasario 3 d. Londono protokolu, 
kurį pasirašė Didžioji Britanija, Prancūzija ir Rusija, buvo oficialiai pripažinta Graikijos valstybės 
nepriklausomybė. Tačiau Didžiosios Britanijos reikalavimu Turkijai liko nemažai graikų gyvenamų 
žemių. 

182 Katrougalos G. The Constitutional History of Greece in the Balkan context // http://www. 
oefre.unibe.ch/law/icl/gr00m_.html.  
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nimà XIX–XX amþiuje. Graikijos konstitucinë santvarka buvo kuriama 
pagal keliø Vakarø valstybiø konstituciná modelá. Kita vertus, orientavima-
sis á Vakarø politines ir teisines tradicijas lëmë tai, kad Graikija, kitaip nei 
kitos Balkanø valstybës, iðsivadavusios ið Osmanø imperijos, sugebëjo su-
kurti gana tvirtà teisinæ valstybæ ir tapti Vakarø Europos valstybiø ben-
druomenës dalimi. 

Iki ðiol yra ávairiø nuomoniø dël to, kiek Graikijoje priimta konstitucijø, 
nes dauguma jø buvo keièiamos ar priimamos redaguojant prieð tai galioju-
sias konstitucijas. Pirmoji nepriklausomos Graikijos valstybës konstitucija 
buvo priimta 1844 m., kitas (1864 m., 1911 m., 1927 m., 1952 m., 1975 m.), 
kaip konstitucijos pataisas arba kaip naujàsias konstitucijos redakcijas, pri-
ëmë vadinamieji reviziniai parlamentai, ðiuo pavadinimu lyg ir norëdami 
pabrëþti prieð tai galiojusios konstitucijos tæstinumà. 
 

II 
 

Ðiuolaikinë Graikijos valstybë – tai karo prieð Osmanø imperijà, truku-
sio nuo 1821 iki 1832 metø, rezultatas. Graikø nepriklausomybës karas tu-
rëjo reikðmës ne tik Graikijos istorijai. Tai buvo pirmasis toks galingas iðsi-
vadavimo karas, ávykæs po Amerikos nepriklausomybës karo, pirmasis sëk-
mingas iðsivadavimo ið Osmanø imperijos karas ir pirmoji nacionalinë re-
voliucija, kuri tapo pavyzdþiu vëlesnëms nacionalinio iðsivadavimo ko-
voms183. 

Su Graikø nepriklausomybës karu susijusi ir Graikijos konstitucingumo 
pradþia. Tik prasidëjus karui buvo priimti pirmieji laikino pobûdþio lokali-
niai teisës aktai: dël Vakarø Graikijos Senato, dël Peloponeso Senato bei 
Rytø Graikijos teisinës sistemos. 1821 m. Epidauro mieste (Peloponese) 
buvo suðaukta pirmoji Nacionalinë taryba (Nacionalinis susirinkimas). Jà 
sudarë minëtø regionø bei Graikijai priklausanèiø salø atstovai. Nacionali-
në taryba paskelbë Graikijos nepriklausomybæ ir 1822 m. sausio 1 d. prië-
më demokratinæ Graikijos konstitucijà (Epidauro konstitucija)184. Naciona-
linë taryba, baimindamasi Ðv. Sàjungos valstybiø reakcijos, pavadino ðá tei-
sës aktà laikinàja Graikijos konstitucija. 1822 m. konstitucija buvo pareng-
ta pagal 1791 m. Prancûzijos konstitucijos modelá. Ji paskelbë Graikijà res-

                                                           
183 Greece out of the Ottoman Empire // http://workmall.com/wfb2001/greece/greece_history 

_index.html. 
184 Ši konstitucija įsigaliojo 1822 m. sausio 15 d.: Provisorische Verfassung Griechenlands 

(von Epidaurus), vom 15. Januar 1822 // http:www.verfassungen.de.  
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publika, átvirtino pagrindines þmogaus teises ir laisves, atstovaujamàjà de-
mokratijà, valdþiø padalijimà, teismø nepriklausomumà. 

1823 m. balandþio 23 d. Astro mieste suðaukta antroji Nacionalinë tary-
ba (Astro taryba) priëmë naujà konstitucijà ir naujà rinkimø ástatymà, ku-
riuo rinkimø teisæ suteikë ne jaunesniems kaip 25 metø vyrams (iki tol rin-
kimø teisæ turëjo vyrai, sukakæ 30 metø). 

Astro taryba konstitucijà pavadino Epidauro ástatymu, taip pabrëþdama 
1822 m. konstitucijos tæstinumà185. Teisiniu poþiûriu 1823 m. konstitucija, 
palyginti su ankstesniàja, aiðkiau reglamentavo valstybës valdþios institucijø 
tarpusavio santykius. Ji átvirtino neþymià ástatymø leidþiamosios valdþios 
virðenybæ santykiuose su vykdomàja valdþia. Pagal naujàjà konstitucijà vyk-
domajai valdþiai vietoje anksèiau turëtos absoliuèios veto teisës liko su-
spensyviojo veto teisë leidþiant ástatymus. Joje atsirado naujø nuostatø 
þmogaus teisiø klausimais, buvo átvirtinta asmens teisë á nuosavybës nelie-
èiamumà, asmens teisë á garbæ ir orumà, spaudos laisvë, panaikinta vergija. 
Siekiant suvienodinti ir centralizuoti valstybës valdymà, buvo panaikintos 
vietos valdþios institucijos. Paþymëtina, kad ðios konstitucinës nuostatos 
átvirtinimas itin suprieðino konkuruojanèias politines grupes ir turëjo átakos 
pilietiniam karui, kuris kilo netrukus. 

Ðiø dviejø konstitucijø poliarchinë prigimtis186 lëmë prieðtaringus pa-
rlamento ir vykdomosios valdþios santykius. Dël ðalies politinio susiskal-
dymo ir politiniø grupuoèiø nesutarimø vyriausybës daþnai keitësi. Netru-
kus ðie nesutarimai tapo ginkluotu konfliktu: 1823 m. pabaigoje – 1825 m. 
pradþioje ávyko du pilietiniai karai. 

Treèioji Nacionalinë taryba, 1825 m. susirinkusi Piado, o 1827 m. gegu-
þës mën. – Trezeno mieste, septyneriø metø kadencijai iðrinko pirmàjá ða-
lies vadovà (prezidentà) – J. Capodistrià ir priëmë naujà ðalies konstitucijà 
(Trezeno konstitucijà)187. 1827 m. konstitucijos rengëjai siekë sukurti stabi-
lios valstybës valdþios modelá, pagrástà demokratinëmis ir liberaliomis idë-
jomis. Pirmà kartà ðalies konstitucijoje buvo átvirtintas tautos suvereniteto 
principas. Nuo tada ðis pamatinis demokratinis principas deklaruojamas vi-
sose Graikijos konstitucijose (iðskyrus 1844 m. konstitucijà). 1827 m. kons-
titucija átvirtino grieþtà valdþiø padalijimà. Ástatymø leidþiamoji valdþia bu-
vo suteikta tautos atstovaujamai institucijai – Bulei (gr. boule – taryba) 188, 

                                                           
185 The Constitution of Greece // http://www.parliament.gr/english/politeuma/. 
186 The Constitution of Greece // http://www.parliament.gr/english/politeuma/. 
187 Verfassung Griechenlands (von Troizen), vom 17. Mai 1827 // http:www.verfassungen.de.  
188 Bulė – istorinis graikų piliečių renkamos institucijos pavadinimas. Senovės Graikijoje bulės 

atsirado Homero laikais. Iš pradžių tai buvo didikų, renkamų iki gyvos galvos, tarybos, o vergval-
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vykdomosios valdþios ágaliojimai – valstybës vadovui189. Valstybës vadovas 
turëjo suspensyvinio veto teisæ leidþiant ástatymus leidyboje, taèiau negalë-
jo paleisti parlamento. Valstybës vadovui garantuota teisinë nelieèiamybë. 
Atsakomybë uþ valstybës vadovo politinius sprendimus teko valstybës sek-
retoriams (ministrams). 

Formaliai Trezeno konstitucija galiojo iki 1832 metø, taèiau faktiðkai 
neteko galios netrukus po to, kai 1828 m. pradþioje J. Capodistrias pradëjo 
eiti valstybës vadovo pareigas. Jo vykdoma provakarietiðka politika ir des-
potizmas, neigiantis konstitucijoje átvirtintus demokratinius valstybës val-
dymo principus, sukëlë visuotiná nepasitenkinimà. 1831 m. jo valdymà nu-
traukë teroristai. Tuomet Graikijos politiniu nestabilumu pasinaudojo Di-
dþioji Britanija, Prancûzija ir Rusija. Ðios valstybës nulëmë tolesná Graiki-
jos likimà. Graikijos valstybës sienos, jos valdymo sistema buvo nustatytos 
pagal ðiø valstybiø pasiraðytus susitarimus. Pagal juos Graikija tapo nedide-
le ir visiðkai nuo ðiø ðaliø priklausoma valstybe. Nepaisant to, pirmàkart ða-
lies istorijoje Graikija ëmë gyvuoti kaip vieninga valstybë. 

Pagal Londono protokolà, kurá 1830 m. vasario 3 d. pasiraðë Didþioji 
Britanija, Prancûzija ir Rusija, Graikija tapo monarchija (Graikijos karalys-
te). 1832 m. jos karaliumi buvo paskirtas Didþiosios Britanijos ir Prancûzi-
jos remiamas Bavarijos princas Otonas I (Bavarijos karaliaus Liudviko I 
sûnus). Nuo 1833 m., kai Otonas I áþengë á sostà, iki 1844 m., kai buvo pri-
imta pirmoji nepriklausomos Graikijos valstybës konstitucija, Graikija bu-
vo absoliutinë monarchija. Per ðá laikotarpá buvo pradëta kurti valstybës 
administraciniø institucijø sistema, ásigaliojo nauji civiliniai, baudþiamieji, 
civilinio ir baudþiamojo proceso ástatymai. 1834 m. Graikijos sostinë ið 
Nauplio miesto buvo perkelta á Atënus. 

Kita vertus, tai – neribotos karaliaus valdþios, autokratinës teisinës si-
stemos ir nestabilios ekonominës padëties laikotarpis. Nuo karaliaus Oto-
no I valdymo pradþios Graikijos visuomeniniame gyvenime ypatingà padëtá 
uþëmë bavarai. Ðalyje buvo steigiamos vakarietiðkos institucijos, kurios ne-
atitiko graikø socialiniø, politiniø ir teisiniø tradicijø. Klestëjo korupcija. 
Ðalies ûkis buvo visiðkai priklausomas nuo uþsienio (ypaè Didþiosios Brita-
nijos) kapitalo. Visa tai këlë visuomenës nepasitenkinimà ir pasiprieðinimà. 

Politinæ nesantaikà stiprino ir tai, jog Graikijos karalius Otonas I pri-
klausë Romos katalikø baþnyèiai. 1833 m. Konstantinopolio patriarchas 
ásteigë Autokefalinæ Graikijos karalystës staèiatikiø baþnyèià ir jos vadovu 

                                                                                                                                  
dinės demokratijos laikais tai buvo aukščiausios valstybės vykdomosios valdžios institucijos, ren-
kamos piliečių tam tikram laikotarpiui.  

189 1827 m. konstitucijoje nebuvo sąvokos prezidentas. 
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paskyrë Otonà I. Taèiau karalius nebuvo linkæs keisti tikëjimo. Politinis 
konfliktas baigësi 1843 m. gruodþio 3 d. Atënø kariniø daliniø ginkluotu 
sukilimu. Karaliui teko iðsiøsti ið Graikijos bavarø kariuomenæ, paðalinti 
bavarus ministrus ir suðaukti Nacionalinæ tarybà. 1844 m. kovo 2 dienà Na-
cionalinë taryba priëmë pirmàjà nepriklausomos Graikijos valstybës konsti-
tucijà190. 

1844 m. Graikijos konstitucija buvo parengta vadovaujantis 1830 m. 
Prancûzijos ir 1831 m. Belgijos konstitucijomis. Ji paskelbë ðalá konstituci-
ne monarchija. Kaip ir visos Graikijos konstitucijos, ji átvirtino valdþiø at-
skyrimà ir pagrindines þmogaus teises bei laisves. Kita vertus, konstitucija 
suteikë suverenias galias monarchui, todël konstitucinës teisës poþiûriu ji 
daþnai apibûdinama kaip konstitucinis paktas – konstitucinis monarcho ir 
tautos susitarimas191. Pagal konstitucijà karalius – aukðèiausia valstybës 
valdþios institucija. Karalius turëjo teisæ dalyvauti sudarant visas valstybës 
valdþios institucijas. Jis skyrë parlamento Aukðtøjø rûmø narius, ministrus, 
teisëjus. Ástatymø leidþiamoji valdþia priklausë karaliui ir dvejø rûmø par-
lamentui (Atstovø rûmams ir Senatui). Atstovø rûmus sudarë ne maþiau 
kaip 80 nariø, renkamø trejiems metams remiantis visuotine rinkimø teise 
(rinkimø teisæ turëjo 25 metø sulaukæ vyrai). Senato narius skyrë karalius. 
Senatà sudarë ne maþiau kaip 27 nariai. Karalius turëjo teisæ skirti daugiau 
senatoriø, taèiau jø skaièius negalëjo virðyti pusës Atstovø rûmø nariø skai-
èiaus. Karalius turëjo ástatymø iniciatyvos, ástatymø veto teisæ, galëjo pa-
leisti parlamentà ir leisti dekretus, turinèius ástatymo galià. 

Pagal konstitucijà Graikija buvo viena ið demokratiðkiausiø to meto Eu-
ropos valstybiø192. Tikrovë buvo kitokia. Nors konstitucija apribojo kara-
liaus valdþià, Otonas I nebuvo linkæs laikytis konstitucijos nuostatø ir sten-
gësi sutelkti savo rankose visà valdþià. Ðis valstybës valdþios institucijø 
konstitucinis teisinis nihilizmas, prasidëjæs Graikijoje dar Nepriklausomy-
bës karo metais, vëliau tapo tam tikra konstitucine tradicija, apibûdinanèia 
Graikijos konstitucingumo raidà iki 1975 metø. Paþymëtina ir tai, kad to 
meto Graikijos parlamentinë demokratija buvo pagrásta ne politiniø partijø 
veiklos skatinimu, bet frakcionizmu, þinomø politiniø veikëjø protegavimu. 
Bûtent tokiu pagrindu buvo suformuota pirmoji po 1844 m. konstitucijos 
priëmimo J. Koleèio vadovaujama vyriausybë, kuri parengë Didþiosios idë-

                                                           
190 Verfassung Griechenlands vom 2. Marz 1844 //http:www.verfassungen.de. 
191 The Constitution of Greece //  http://www.parliament.gr/english/politeuma/. 
Katrougalos G. The Constitutional History of Greece in the Balkan context // http://www.oefre. 

unibe.ch/law/icl/gr00m_.html.  
192 Greece after the First Constitution, 1844-62 // http://workmall.com/wfb2001/greece/ gree-

ce_history_index.html. 



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

144 

jos (Megali Idea) koncepcijà, pagal kurià graikø þemës turëjo bûti suvieny-
tos atgavus turkø uþkariautas graikø teritorijas. Ði idëja vienijo skirtingas 
politines grupes ir ákvëpë iðsivadavimo kovai graikus, gyvenanèius turkø 
okupuotose þemëse. Ji buvo pagrindinis XIX a. Graikijos uþsienio politikos 
elementas. Kita vertus, nesëkmingas ðios idëjos ágyvendinimas Krymo kare 
buvo viena ið pagrindiniø prieþasèiø, dël kurios karalius Otonas I neteko 
sosto. 

1862 m. vasario mën. Graikijoje kilo revoliucija, kurià ið dalies pavyko 
numalðinti, taèiau rudená (spalio 10 d.) ávyko kitas ginkluotas sukilimas, po 
kurio Otonas I buvo nuðalintas nuo sosto. Spalio mën. 23 d. buvo sudaryta 
Laikinoji vyriausybë, kuri suðaukë Nacionalinæ tarybà. Nacionalinë taryba, 
posëdþiavusi Atënuose (1863–1864), turëjo du tikslus: iðrinkti naujà karaliø 
ir parengti naujà ðalies konstitucijà. 

Nuðalinus nuo sosto Otonà I, Didþiajai Britanijai, Prancûzijai ir Rusijai 
reikëjo rasti kità tinkamà kandidatà á karaliaus sostà. Ið pradþiø Graikijos 
karaliumi buvo siûlomas princas Albertas – Didþiosios Britanijos karalie-
nës Viktorijos sûnus, todël 1862 m. lapkritá buvo organizuotas pirmasis ða-
lyje referendumas, kuriame 95 procentai Graikijos pilieèiø pritarë siûlomai 
karaliaus kandidatûrai. Taèiau Prancûzija ir Rusija, bijodamos stiprëjan-
èios Didþiosios Britanijos átakos Graikijai, atmetë ðá sprendimà. Galiausiai 
buvo susitarta, kad Graikijos karaliumi taps Danijos princas Vilhelmas G. 
Gluksburgas (Jurgis I, tituluotas graikø (helenø) karaliumi, valdë 1863–
1913 m.). Ði karaliðkoji dinastija su pertrûkiais valdë iki monarchijos pa-
naikinimo 1974 metais. 

1864 m. spalio 21 d. Nacionalinë taryba priëmë naujà ðalies konstituci-
jà193. 

1864 m. Graikijos konstitucija buvo parengta atsiþvelgiant á 1831 m. 
Belgijos ir 1849 m. Danijos konstitucijas. Naujoji konstitucija átvirtino par-
lamentinæ monarchijà, pagrástà tautos suvereniteto principu. Karalius ne-
teko teisës dalyvauti konstitucijos keitimo procese. Teisë priimti ástatymus 
buvo suteikta tik parlamentui. Konstitucija panaikino Senatà, tapusá kara-
liaus valdþios árankiu, ir átvirtino vieneriø rûmø parlamento modelá. Parla-
mentas slaptu balsavimu buvo renkamas ketveriems metams, remiantis vi-
suotine, tiesiogine rinkimø teise. Pagal konstitucijà parlamento nariai tuo 
paèiu metu negalëjo dirbti samdomais darbuotojais vieðosiose institucijose 
ar bûti merais, taèiau parlamento nariais galëjo bûti neiðëjæ á atsargà kari-
ninkai. Karaliui liko teisë skirti ir atleisti ministrus. Ministrai buvo tiesio-

                                                           
193 1864 m. konstitucija įsigaliojo tų pačių metų lapkričio 16 d. // Verfassung Griechenlands 
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giai pavaldûs ir atsakingi karaliui, taèiau parlamentas galëjo sudaryti komi-
sijas jø veiklai tirti. Karalius turëjo teisæ ðaukti eilines ir neeilines sesijas, 
teisæ pritarus Ministrø kabinetui paleisti parlamentà. 

Nors ávyko konstitucinës reformos, Graikijai nepavyko pasiekti politinio 
stabilumo. Nuo 1865 iki 1875 m. buvo surengti septyneri parlamento rin-
kimai, keliolika kartø keitësi vyriausybës194. 1869 m. Ch. Trikoupis (mo-
dernistinës politinës krypties ðalininkas) iðkëlë vyriausybës sudarymo re-
formos idëjà. Pagal jo siûlomà reformà karaliaus sudaryta vyriausybë galë-
tø veikti tik turëdama parlamento daugumos pritarimà (pasitikëjimo man-
datà). Jeigu nepavyktø tokiu bûdu sudaryti vyriausybës, karalius turëtø pa-
leisti parlamentà ir skelbti naujus rinkimus. Karalius sutiko pritarti ðiai re-
formai tik po to, kai 1875 m. Ch. Trikoupis spaudoje vieðai apkaltino kara-
liø politiniø maþumø vyriausybiø toleravimu. Ch. Trikoupio reforma padë-
jo trumpam stabilizuoti ðalies politinæ padëtá. 

Iki XIX a. pabaigos politinæ valdþià pakaitomis iðkovodavo nacionalis-
tai ir progresistai. Nacionalistai buvo prieð uþsienio kapitalo ásigalëjimà, 
pasisakë uþ visø Graikijos þemiø suvienijimà. Progresistai gynë stambiosios 
burþuazijos interesus, dalijo koncesijas uþsienio akcinëms bendrovëms, 
ëmë dideles paskolas ið Didþiosios Britanijos, Prancûzijos ir Vokietijos. Tai 
skatino ðalies ekonominæ plëtrà, taèiau lëmë Graikijà priklausomybæ nuo 
uþsienio kapitalo. 1893 m. progresistø vyriausybë, nebegalëdama iðmokëti 
skolø uþsienio valstybëms, paskelbë Graikijos valstybës bankrotà. 1897 m. 
Graikija pralaimëjo karà su Turkija dël Kretos. Graikijoje prasidëjo politi-
në ir socialinë bei ekonominë krizë. Pasikeitus socialinëms ir politinëms sà-
lygoms, buvusios politinës lyderës prarado visuomenës pasitikëjimà. Jø vie-
tà uþëmë naujos politinës partijos. Po karininkø vadovaujamo 1909 metø 
Atënø sukilimo pagrindine politiniø partijø varþove kovojant dël valdþios 
tapo Liberalø partija (ásteigta 1910 m.), vadovaujama E. Venizelos – þy-
maus XX a. Graikijos politinio veikëjo195. 

1911 m. buvo suðauktas parlamentas, kurio pagrindinis tikslas buvo pa-
rengti ir priimti 1864 m. konstitucijos pataisas 196. Dël ðiø pataisø, priimtø 
1911 m. birþelio 1 d., svarbos (konstitucija átvirtino teisinës valstybës mode-
lá) ir skaièiaus (buvo pakeista daugiau kaip 50 konstitucijos nuostatø) nau-

                                                           
194 Greece: The Age of Reform, 1864–1909 // http://workmall.com/wfb2001/greece/greece_ 

history_index.html. 
195 E. Venizelas – kilęs iš Kretos teisininkas, vienas iš įtakingiausių XX a. pirmosios pusės 

Graikijos politinių veikėjų. 1909–1935 metai Graikijos istorijoje vadinami Venizelos periodu (era).  
196 1911 m. posėdžiavęs parlamentas yra vadinamas Antruoju reviziniu parlamentu. 
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joji 1864 m. konstitucijos redakcija buvo vertinama kaip nauja originali 
konstitucija ir vadinama 1911 m. konstitucija197. 

Pagrindinis 1864 m. konstitucijos pakeitimo ir papildymo tikslas buvo 
átvirtinti naujas þmogaus teisiø ir laisviø konstitucines garantijas ir moder-
nizuoti valstybës institucijø veiklà. 1911 m. konstitucija iðsamiau reglamen-
tavo þmogaus ir valstybës santykius. Ji átvirtino asmens teisæ á vienodus 
mokesèius, susirinkimø laisvæ, bûsto nelieèiamybæ ir kt., nustatë nuosavy-
bës teisës ribojimo pagrindus: nuosavybë galëjo bûti paimama visuomenës 
poreikiams ástatymo nustatyta tvarka ir uþ tai teisingai atlyginama. Pirmà 
kartà ðalies konstitucijoje buvo numatytas visiems privalomas ir laisvas 
pradinis mokymas. Konstitucija ásteigë naujà institucijà – Specialøjá tribu-
nolà (vadinamàjá Rinkimø teismà198), kuris nagrinëjo ginèus dël parlamen-
to rinkimø. Tribunolo nariai buvo renkami vieðame Kasacinio teismo po-
sëdyje burtø keliu ið visø Kasacinio ir Apeliacinio teismo teisëjø. Konstitu-
cija atkûrë Valstybës tarybà – Aukðèiausiàjá administraciná teismà (ði insti-
tucija buvo átvirtinta 1827 m. konstitucijoje). Valstybës taryba buvo ne tik 
kasacinë administraciniø bylø nagrinëjimo instancija, bet turëjo ir kitus 
konstitucijoje numatytus ágaliojimus (rengë ástatymø ir legislatyviniø dekre-
tø projektus, tikrino administraciniø teisës aktø teisëtumà, sprendë admi-
nistraciniø institucijø pareigûnø drausminës atsakomybës klausimus ir kt.). 
Konstitucija taip pat nustatë, kad oficiali valstybës kalba yra ta, kuria skel-
biama Graikijos konstitucija ir ástatymai; iðplëtë pareigø, nesuderinamø su 
parlamento nario pareigomis, sàraðà (taip pat panaikino teisæ neiðëjusiems 
á atsargà karininkams bûti parlamento nariais); átvirtino teisëjø nepriklau-
somumo garantijas (nesuderinamumà su kitomis pareigomis, teisëjø nekei-
èiamumà). 

Paþymëtina, kad 1911 m. Graikijos konstitucijos keitimo tvarka buvo 
ypaè grieþta. Draudþiama buvo keisti visà konstitucijà ir pamatines jos nuo-
statas. Kitos konstitucijos nuostatos galëjo bûti keièiamos po deðimties me-
tø nuo ðios konstitucijos ásigaliojimo dviejø treèdaliø parlamento nariø ini-
ciatyva. Ðios pataisos turëjo bûti svarstomos ir dël jø balsuojama parlamen-
te du kartus. Tarp ðiø balsavimø turëjo bûti daroma ne maþesnë kaip vieno 
mënesio pertrauka. Po to parlamentas turëjo bûti paleidþiamas ir skelbiami 
nauji parlamento rinkimai. Naujo ðaukimo parlamentas pirmoje sesijoje 
turëjo pritarti siûlomai konstitucijos pataisai absoliuèia parlamento nariø 
balsø dauguma. 

                                                           
197 The Greek Constitution of 1 (14) June 1911 // http://www.geocities.com/dagtho/grconst 

19110614.html; Verfassungen Griechenlands vom 1/14. Juni 1911 // http:www.verfassungen.de. 
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Vadovaudamasi 1911 m. konstitucija ir to meto ástatymais, E. Venizelos 
vyriausybë ávykdë mokesèiø, þemës, administracijos reformà, pertvarkë ka-
riuomenæ. Kurá laikà vyriausybei sekësi uþsienio politikoje: per Balkanø 
karus (1912–1913 m.) Graikijai atiteko Pietø Makedonija, dalis Vakarø 
Trakijos, Emyras ir Kreta. Taèiau vyriausybës ir karaliaus nesutarimai dël 
Graikijos dalyvavimo I Pasauliniame kare vël sukëlë socialinæ politinæ krizæ 
ðalyje. Per I Pasauliná karà Graikija ið pradþiø buvo neutrali, taèiau karalius 
Konstantinas I (valdë 1913–1917 m. ir 1920–1922 m.) buvo palankus Vo-
kietijai, o vyriausybë rëmë Antantæ. 1915 m. karalius atstatydino E. Venize-
là ir suformavo naujà vyriausybæ. Taèiau E. Venizelas 1916 m. Salonikuose 
sudarë opozicinæ vyriausybæ, 1917 m. birþelio mën., remiamas Antantës, 
nuðalino karaliø Konstantinà I nuo sosto (sostas atiteko jo sûnui Aleksand-
rui, kuris valdë iki mirties 1920 m.) ir stojo á karà Antantës pusëje. 

Pasibaigus I Pasauliniam karui, 1919–1920 m. kilo Graikijos ir Turkijos 
karas, kurá Graikija pralaimëjo. Karai nualino ðalá. Joje kilo visuomenës 
nepasitenkinimas valdþia, stiprëjo revoliucinës nuotaikos, aðtrëjo kova tarp 
monarchistiniø politiniø jëgø ir respublikos ðalininkø. 1920 m. lapkrièio 
mën. ávykusius parlamento rinkimus laimëjo monarchistai. Referendumu 
pritarus, á karaliaus sostà gráþo Konstantinas I. 1922 m. rugsëjo mën. Grai-
kijoje ávyko sukilimas, karalius Konstantinas I vël buvo nuðalintas nuo sos-
to ir priverstas iðvykti ið ðalies. Karaliaus titulas atiteko jo sûnui Jurgiui II 
(valdë 1922–1923; 1935–1941; 1946–1947 m.). 

1923 m. gruodþio mën. parlamento rinkimus laimëjo respublikos ðali-
ninkai. 1924 m. sausio 2 d. susirinkusi Nacionalinë taryba paskelbë nutari-
mà dël monarchijos panaikinimo. Ðis sprendimas buvo patvirtintas refe-
rendumu. 1924 m. kovo 25 d. Graikija buvo paskelbta respublika. Naciona-
linë taryba pradëjo rengti naujà ðalies konstitucijà. Taèiau ðá darbà nutrau-
kë 1925 m. birþelio mën. generolo Th. Pangalos organizuotas karinis pe-
rversmas. Parlamentas buvo paleistas ir ávesta karinë diktatûra. 1926 m. 
rugpjûèio mën. þlugus karinei diktatûrai, buvo paskelbti nauji parlamento 
rinkimai. Parlamentas, kurio daugumà sudarë liberalø partijos atstovai, at-
naujino konstitucijos rengimo darbà. Ji buvo priimta 1927 m. birþelio 3 d. ir 
vadinama Antrosios Graikijos respublikos konstitucija199. 

1927 m. konstitucija buvo siekiama sukurti demokratinës, socialinës ir 
teisinës valstybës modelá. Pirmà kartà ðalies konstitucijoje buvo átvirtintos 
konkreèios socialinës teisës (teisë á darbà, ðeimos apsaugà ir kt.) – vadina-
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masis „socialiniø teisiø bilis“200. Konstitucija átvirtino naujà valstybës val-
dymo formà (respublikà) ir valdþios institucijø sistemà. Ástatymø leidþia-
moji valdþia priklausë dvejø rûmø parlamentui (Atstovø rûmams ir Sena-
tui). Atstovø rûmus sudarë ne maþiau kaip 200 ir ne daugiau kaip 250 na-
riø, renkamø ketveriems metams remiantis visuotine rinkimø teise. Senatà 
sudarë 120 nariø. Jis buvo renkamas devyneriems metams, kas trejus metus 
atnaujinant jo sudëtá vienu treèdaliu. Ne maþiau kaip devyni dvyliktadaliai 
Senato nariø buvo renkami pilieèiø, vienà dvyliktàjà senatoriø dalá rinko 
Senatas ir Atstovø rûmai bendroje sesijoje, likusios dvi dvyliktosios dalys 
buvo renkamos profesinio atstovavimo pagrindu. Konstitucija átvirtino At-
stovø rûmø virðenybæ ástatymø leidyboje. 1927 m. konstitucija ásteigë prezi-
dento institucijà. Prezidentà rinko Atstovø rûmai ir Senatas penkeriems 
metams. Prezidentas, Senatui pritarus, turëjo teisæ paleisti Atstovø rûmus. 
Pirmà kartà ðalies konstitucijoje buvo átvirtinta nuostata, jog vyriausybë 
privalo turëti parlamento (Atstovø rûmø) pasitikëjimà. Minëta Ch. Tri-
koupio reforma, numaèiusi, jog vyriausybë turi turëti parlamento pasitikë-
jimo mandatà, buvo ágyvendinama konstitucinio paproèio bûdu. 

Priëmus konstitucijà, buvo sudaryta E. Venizelos vadovaujama vyriau-
sybë. Ði vyriausybë dirbo ketverius metus ir jai pavyko kelerius metus iðlai-
kyti stabilià ðalies socialinæ politinæ ir ekonominæ padëtá. Taèiau netrukus 
po pasaulio ekonominës krizës Graikijoje vël prasidëjo suirutë. Po 1935 m. 
spalio perversmo valdþià uþgrobë monarchistai. 1927 m. konstitucija buvo 
pripaþinta netekusia galios. Vël ëmë galioti 1911 m. konstitucija. Po falsifi-
kuoto plebiscito parlamentas priëmë sprendimà dël monarchijos atkûrimo. 
Á Graikijà gráþo karalius Jurgis II. 1936 m. rugpjûèio mën. ministras pirmi-
ninkas I. Metaxas201 komunizmo grësmës dingstimi, remiamas karaliaus ir 
karininkø, ávykdë faðistiná perversmà. Jis ávedë faðistinæ diktatûrà, paleido 
parlamentà, uþdraudë visø politiniø partijø ir demokratiniø organizacijø 
veiklà. 

II Pasaulinio karo pradþioje Graikija pasiskelbë esanti neutrali. 1940 m. 
spalio ir lapkrièio mën. ji atrëmë Italijos agresijà. 1941 m. balandþio 6 d. á 
Graikijà ásiverþë Vokietijos kariuomenë ir iki birþelio mën., padedama ita-
lø kariuomenës, uþëmë visà Graikijà. Jurgis II ir vyriausybë pabëgo á Egip-
tà. 1944 m. balandþio mën. liberalø partijos veikëjas G. Papandreou Kaire 
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sudarë emigracinæ vyriausybæ, kuri 1944 m. pabaigoje, Graikijai iðsivadavus 
ið okupacijos, gráþo á Graikijà. 

Graikijai iðsivadavus ið vokieèiø okupacijos, ðalyje prasidëjo politiniai 
nesutarimai, kova tarp komunistiniø ir monarchistiniø grupuoèiø, pasireið-
kusi ginkluotais iðpuoliais, perversmais, mëginimais ávesti diktatûrà. Vy-
riausybës keitësi viena po kitos. 1946 m. kovo mën. rinkimus laimëjo mo-
narchistai. Naujoji K. Tsaldario vyriausybë ëmësi teroro. Po falsifikuoto 
plebiscito (1946 m. rugsëjo mën.) Graikija buvo vël paskelbta monarchija. 
Karalius Jurgis II gráþo á sostà. Po Jurgio II mirties 1947 m. karaliumi tapo 
jo brolis Povilas I (1947–1964 m.). 

Graikija darësi vis labiau priklausoma nuo uþsienio valstybiø (ypaè 
JAV)202. 1946–1949 m. ðalyje kilo pilietinis karas prieð uþsienio ðaliø dikta-
tà. Vokieèiø okupacija ir pilietinis karas visiðkai iðsekino Graikijà. Po „Bai-
siosios dekados“203 ðaliai ekonomiðkai atsigauti padëjo JAV, siekianèios su-
stiprinti savo pozicijas strategiðkai svarbioje Graikijoje. 1950 m. vasario 
mën. ávyko pirmieji parlamento rinkimai po 1946 metø. Nei ðiuose, nei 
1951 m. rinkimuose në vienai politinei partijai nepavyko laimëti absoliuèios 
daugumos. 

1951 m. gruodþio 22 d. parlamentas priëmë naujà Graikijos konstituci-
jà204. Ji ásigaliojo 1952 m. sausio 1 d. Dël to meto socialiniø politiniø aplin-
kybiø ir politikø siekio suderinti demokratinæ parlamentinæ sistemà su mo-
narchiniu valdymu 1952 m. konstitucija nebuvo originali. Ji buvo kuriama 
atsiþvelgiant á 1911 m. ir 1927 m. konstitucijas, tekstas nedaug skyrësi nuo 
ðiø teisës aktø. Konstitucijoje átvirtinti karaliaus ágaliojimai beveik nepaki-
to. Konstitucija numatë, kad karalius turëjo teisæ leisti ástatymus nesant  
parlamento arba laiku tarp sesijø, suderinæs su specialiu parlamento komi-
tetu. Tokius komitetus sudarydavo kiekvienos sesijos pradþioje. Konstituci-
ja átvirtino kai kurias naujas nuostatas, reglamentuojanèias parlamento su-
darymà ir rinkimø teisæ. Nustatyta, kad renkamø parlamento nariø skaièius 
nustatomas atsiþvelgus á rinkimø apygardoje esanèiø rinkëjø skaièiø, taèiau 
bendras parlamento nariø skaièius negali bûti maþesnis kaip 150 ir didesnis 
kaip 300 nariø. Konstitucija átvirtino dispozicinæ normà, leidþianèià parla-
mentui ástatymu suteikti rinkimø teisæ moterims ir nustatyti pilieèiams pa-
reigà dalyvauti rinkimuose. 

                                                           
202 1947 m. Graikija priėmė Trumeno doktriną, 1948 m. – Maršalo planą, 1952 m. įstojo į 
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Bijodamos nestabilumo, siekdamos savo tikslø, JAV pasiûlë Graikijos 
parlamentui 1952 m. rinkimus organizuoti ne pagal proporcinæ, o pagal 
maþoritarinæ rinkimø sistemà. Parlamentas nenoriai, taèiau pritarë ðiam   
siûlymui. Rinkimø sistemos pakeitimas buvo veiksmingas. 1952 m. rinki-
mus absoliuèia balsø dauguma (247 ið 300 vietø parlamente)205 laimëjo 
feldmarðalo A. Papagos vadovaujama „Tautos aliarmo“ partija206, pradëju-
si deðiniøjø partijø valdymo deðimtmetá Graikijoje. A. Papagas buvo pa-
skirtas ministru pirmininku. Po jo mirties (1955 m.) ministru pirmininku 
buvo paskirtas C. Karamanlis207. 

Po ávykiø Kipre ir Graikijos derybø su Turkija dël Kipro valdymo208 C. 
Karamanlis ir jo vadovaujama Nacionalinë radikalø sàjunga prarado vi-
suomenës pasitikëjimà. Politinæ átampà didino C. Karamanlio konfliktai su 
karaliumi, ypaè dël karaliaus ir kariuomenës santykiø. 1963 m. vasario 21 d. 
parlamentui buvo pateikta konstitucijos pataisa, vadinama „didþiuoju lû-
þiu“209. Ji nebuvo priimta, nes 1963 m. birþelio mën. C. Karamanlio vyriau-
sybë turëjo atsistatydinti. 1963 m. parlamento rinkimus laimëjo ið keliø par-
tijø sudaryta Centro sàjunga (ákurta 1961 m.). Vyriausybës vadovu buvo 
paskirtas ðios partijos lyderis G. Papandreou. Vyriausybë ávykdë kai kurias 
socialines ir politines reformas. Taèiau 1965 m. deðiniøjø jëgø verèiamas 
karalius nuðalino G. Papandreou vyriausybæ. Prasidëjo politinë krizë, ku-
rios metu kelis kartus keitësi vyriausybës. Nepaisant ðalies ekonomikos pa-
þangos, blogëjo gyventojø socialinë padëtis, didëjo emigracijos mastai. Blo-
gëjo santykiai su Turkija. 

Artëjant parlamento rinkimams, kurie turëjo ávykti 1967 m. geguþës 
mën., Centro sàjungos pergalë atrodë akivaizdi. Siekdama jos iðvengti ir 
baimindamasi kariuomenës pertvarkymø, grupë deðiniøjø karininkø 1967 
m. balandþio 21 d. organizavo vadinamàjà Prometëjo operacijà ir ávykdë 
kariná perversmà. Ásigalëjo karinë diktatûra (chunta arba „pulkininkø re-
þimas“210). Ministru pirmininku buvo paskirtas K. Kollias, taèiau ið tikrøjø 
                                                           

205 Greece Reconstruction and Retribution, 1950-67 // http://workmall.com/wfb2001/greece/ 
greece_history_index.html. 

206 Feldmaršalas A. Papagas įkūrė „Tautos aliarmo“ partiją 1951 m. Šios partijos modeliu buvo 
Prancūzijos „Tautos aliarmo“ partija, vadovaujama Š. de Golio. 1956 m. ministras pirmininkas K. 
Karamanlis „Tautos aliarmo“ partiją reorganizavo į Nacionalinę radikalų sąjungą. 

207 K. Karamanlis buvo ministras pirmininkas 1955–1963 ir 1974–1980 m.; Graikijos preziden-
tas 1980–1985 ir 1990–1995 m. 

208 1960 m. Kipras buvo paskelbtas nepriklausoma respublika. Pagal 1960 m. Kipro konstituci-
ją didesnė dalis parlamento narių renkama Kipro gyventojų graikų, kita dalis – turkų. Šalies prezi-
dentą renka Kipro gyventojai graikai, viceprezidentą – turkai.  

209 The Constitution of Greece //  http://www.parliament.gr/english/politeuma/. 
210 Greece: The Accession of the Colonels, 1967 // http://workmall.com/wfb2001/greece/ gree-

ce_history_index.html. 
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valdþia priklausë trim karininkams: G. Papadopoului, G. Spandakiui ir S. 
Patakui. Naujuoju reþimu buvo nepatenkintos net deðiniosios partijos. 
1967 m. gruodþio mën. jos mëgino ávykdyti kontroperversmà (jam vadova-
vo karalius Konstantinas II, kuris valdë 1964–1967 m.). Perversmas nepa-
vyko. Karalius buvo priverstas bëgti ið Graikijos. Karaliaus regentu buvo 
paskirtas generolas G. Zoitakis. Naujà vyriausybæ sudarë karinës chuntos 
vadovas pulkininkas G. Papadopoulas. Jis buvo paskirtas ministru pirmi-
ninku, jo pavaduotoju – S. Patakas. 

Karinës diktatûros laikotarpiu buvo priimtos dvi konstitucijos: 1968 ir 
1973 metais. Daþnai ðie teisës aktai vadinami ne konstitucijomis, o konsti-
tuciniais tekstais, kuriems bûdingas nedemokratinis pobûdis, konservatyvus 
mentalitetas ir neveiksmingumas211. Daugelis juose átvirtintø nuostatø nie-
kada nebuvo ágyvendintos. 1968 m. Graikijos konstitucija212, patvirtinta 
tautos referendumu, sumaþino karaliaus ir iðplëtë ministro pirmininko ga-
lias. Naudodamasis konstitucijos suteiktomis galiomis, 1972 m. ministras 
pirmininkas G. Papadopoulas pasiskelbë karaliaus regentu. 1973 m. birþe-
lio 1 d. Graikijà paskelbus respublika, jis tapo ðalies prezidentu. Konstitu-
cinës santvarkos pakeitimai buvo átvirtinti 1973 m. konstitucijoje. 

1973 m. lapkrièio 25 d. grupë aukðtøjø karininkø organizavo kariná 
maiðtà, nuðalino G. Papadopoulà nuo valdþios ir Graikijos prezidentu pa-
skyrë generolà Ph. Giziká. 1974 m. liepos mën. Graikija inspiravo valstybiná 
perversmà Kipre, ketindama já aneksuoti. Ðiam planui nepavykus, vyriau-
sybë atsistatydino. 

1974 m. liepos 24 d. C. Karamanlis, griþæs ið emigracijos, sudarë Deði-
niojo centro vyriausybæ. Vyriausybë ëmësi demokratiniø pertvarkymø. Ða-
lyje liovësi teroras, buvo panaikintos koncentracijos stovyklos, legalizuotos 
visos politinës partijos, ið emigracijos gráþo daugelis graikø politikos veikë-
jø. Buvo atkurta 1952 m. Graikijos konstitucija, iðskyrus nuostatas, regla-
mentuojanèias karaliaus teisinæ padëtá. 

 
 

III 
 

1974 m. lapkrièio mën. 17 d. Graikijoje ávyko parlamento rinkimai. Juos 
laimëjo C. Karamanlio vadovaujama Naujosios demokratijos (konservato-
riø) partija (sutrumpintai – ND). 1974 m. gruodþio 8 d. buvo surengtas re-
ferendumas dël valstybës valdymo formos (ið viso Graikijoje buvo surengti 

                                                           
211 The Constitution of Greece //  http://www.parliament.gr/english/politeuma/. 
212 Verfassung Griechenlands vom 15. November 1968 // http://www.verfassungen.de. 
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ðeði referendumai dël valstybës valdymo formos213). 69 nuoðimèiai Graiki-
jos pilieèiø balsavo uþ respublikà (gr. Demokratia tes Hellados)214. 

1975 m. birþelio 9 d. Graikijos parlamentas, pasivadinæs Penktuoju revi-
ziniu parlamentu, priëmë naujà ðalies konstitucijà215. Pagrindiniai naujosios 
konstitucijos ðaltiniai buvo 1952 m., 1927 m. Graikijos konstitucijos ir 1963 
m. parlamentui pasiûlytos 1952 m. konstitucijos pataisos. Kai kurios konsti-
tucinës nuostatos buvo parengtos atsiþvelgiant á 1949 m. Vokietijos bei 
1958 m. Prancûzijos konstitucijas. 1975 m. konstitucijos projektà rengë C. 
Karamanlio vadovaujama vyriausybë. Projektas buvo rengiamas skubotai, 
jo rengëjai nesiekë parengti konstitucijà, kuri bûtø pagrásta socialiniu poli-
tiniu konsensusu ir priimtina visuomenës daugumai. Uþ galutiná konstituci-
jos projektà balsavo tik valdanèioji politinë dauguma. Opozicija atsisakë 
balsuoti, tokiu bûdu protestuodama prieð valdanèiosios daugumos nenorà 
átvirtinti konstitucijoje siûlomas nuostatas, ypaè susijusias su prezidento ga-
liomis. 

1975 m. konstitucija átvirtino Graikijà kaip prezidentinæ parlamentinæ 
respublikà ir suteikë Respublikos prezidentui dideliø ágaliojimø. Pvz., iðki-
lus pavojui valstybës vidaus saugumui ir vieðajai tvarkai, prezidentas turëjo 
teisæ riboti konstitucijoje átvirtintas fundamentines teises, ávesti ðalyje karo 
padëties ástatymus ir ásteigti ypatinguosius teismus. Esant tokioms sàly-
goms, prezidentas, pasitaræs su Valstybës taryba (prezidentui ðios instituci-
jos sprendimai buvo tik rekomendacinio pobûdþio), turëjo teisæ atstatydinti 
vyriausybæ, savo nuoþiûra skirti marionetiná vyriausybës vadovà ir pasi-
skelbti konstituciniu ðalies diktatoriumi. Esant ypatingoms aplinkybëms, 
net ir nepaskelbus karo padëties, prezidentas savo iniciatyva galëjo suðauk-
ti vyriausybës posëdþius ir jiems pirmininkauti. Jis taip pat turëjo teisæ pa-
leisti parlamentà, jeigu tai, jo nuomone, atitiko visuomenës lûkesèius; galë-
jo skelbti referendumà, nepaisydamas vyriausybës valios. 

Nors faktiðkai Graikijos prezidentas nepasinaudojo jam suteiktomis 
konstitucinëmis galiomis, taèiau dël jo ágaliojimø konstitucinio átvirtinimo 
buvo diskutuojama nuolat, ypaè 1980–1985 metais, kuomet prezidentas ir 
vyriausybë atstovavo skirtingø politiniø interesø grupëms. 1980–1985 m. 
Graikijos prezidentu buvo iðrinktas C. Karamanlis – Naujosios demokrati-

                                                           
213 Greece: Dealing with the Monarchy and the Military //  http://workmall.com/wfb2001/gree-

ce/ greece_history_index.html. 
214 The Constitution of Greece //  http://www.parliament.gr/english/politeuma/. 
215 Ši Konstitucija įsigaliojo 1975 m. birželio 11 d.: The Constitution of Greece // http://con-

finder.richmond.edu/greek_2001.html; Die Verfassung der Griechischen Republik // http://www. 
verfassungen.de/griech/verf75.htm; Constitution de la Grece. – Athenes, 1992; Constitution de Gre-
cia // http://confinder.richmond.edu/admin/docs/GreeceSp.pdf.  
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jos (konservatoriø) partijos atstovas. 1981 m. ir 1984 m. parlamento rinki-
mus laimëjo Graikø socialistinis judëjimas (PASOK), vadovaujamas A. 
Papandreou, tuo „nutraukdamas 35 metus trukusá provakarietiðkà konser-
vatoriø valdymà“216. Nuo tada dël politinës valdþios Graikijoje varþosi dvi 
átakingiausios ðalies politinës partijos: Naujosios demokratijos (konservato-
riø) partija ir Graikø socialistinis judëjimas (PASOK). 

1986 m. kovo 6 d. parlamentas (vadinamas Ðeðtuoju reviziniu parlamen-
tu) pakeitë vienuolika konstitucijos straipsniø, reglamentuojanèiø prezi-
dento teisiná statusà. Konstitucinës pataisos labai sumaþino prezidento ir 
iðplëtë parlamento bei vyriausybës galias. Taip buvo ágyvendinti 1974 metø 
parlamentinës opozicijos reikalavimai. Priëmus minëtas pataisas, Graikija 
ið pusiau prezidentinës tapo parlamentine respublika. 

2001 m. pavasará Graikijos konstitucija buvo dar syká perþiûrëta. Ðá kar-
tà buvo keièiamos septyniasdeðimt devyniø konstitucijos straipsniø nuosta-
tos. Dauguma ðiø pataisø buvo priimta keturiais penktadaliais visø parla-
mento nariø balsø. Tai tam tikru mastu atspindëjo to meto stabilià politinæ 
padëtá. Neatsitiktinai 2001 m. konstitucinës pataisos yra vadinamos konsti-
tucijos „sutartine revizija“217. Konstitucija buvo papildyta naujomis nuosta-
tomis þmogaus teisiø klausimais. Joje buvo átvirtinti nauji politinio gyveni-
mo skaidrumo uþtikrinimo bûdai (pvz., susijæ su politiniø partijø finansa-
vimu, rinkimø iðlaidomis, valstybës ir visuomenës informavimo priemoniø 
turëtojø santykiais ir kt.), iðplëstos valstybës decentralizavimo galimybës, 
pakeistos kai kurios nuostatos, reglamentuojanèios parlamento darbà. 

 
 

IV 
 

Graikijos 1975 m. konstitucija yra vientisas aukðèiausios teisinës galios 
ástatymas, nustatantis ðalies politinës, socialinës ekonominës ir teisinës si-
stemos pagrindus. 

Konstitucijoje yra 120 straipsniø, suskirstytø á skirsnius, skyrius ir dalis. 
Konstitucijà sudaro pagrindinë dalis (I–III dalys, apimanèios 1–105 straips-
nius) ir specialieji, pereinamieji bei baigiamieji nuostatai (IV dalis, 106–120 
straipsniai). 

Konstitucija neturi preambulës, bûdingos daugelio valstybiø pagrindi-
niams ástatymams. Kaip ir visos ankstesnës Graikijos konstitucijos, ji pra-

                                                           
216 The Columbia Encyclopedia, Sixth Editon. 2001–2005 // http://www.bartleby.com/65/gr/ 

Greece.html. 
217 The Constitution of Greece //  http://www.parliament.gr/english/politeuma/ 
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dedama þodþiais „Vardan Ðvenèiausiosios Trejybës, Vienesmës ir Nedalo-
mos, [...]“ – tuo átvirtinamos graikø tradicinës dvasinës vertybës. 

Konstitucijos I dalyje Pagrindinės nuostatos (1–3 straipsniai) formuluo-
jamos bendrosios nuostatos, apibûdinanèios Graikijos valstybæ, jos konsti-
tucinæ santvarkà ir vertybes. Konstitucijos 1 straipsnyje átvirtinama, kad 
Graikijos valstybës valdymo forma yra parlamentinë respublika. Suvereni-
tetas priklauso Tautai. Valstybës valdþia kyla ið Tautos ir gyvuoja dël Tau-
tos. Suverenià galià Tauta vykdo konstitucijos nustatyta tvarka. 

Ðioje dalyje (2 str.) átvirtinamos visuotinai pripaþintos vertybës: þmo-
gaus teisës ir laisvës, taikaus sambûvio ir bendradarbiavimo su kitomis vals-
tybëmis principai. Konstitucijoje nurodyta, kad pagarba þmogaus teisëms ir 
jø apsauga yra pagrindinë valstybës pareiga. Graikija, vadovaudamasi vi-
suotinai pripaþintomis tarptautinës teisës normomis, siekia uþtikrinti taikà 
ir teisingumà, stiprinti draugiðkus ryðius su kitomis tautomis ir valstybëmis. 

Konstitucijos pagrindinës nuostatos apima ir Baþnyèios santykius su 
valstybe. Konstitucijos 3 straipsnyje pripaþástama, kad pagrindinë Graikijos 
religija yra staèiatikybë (Rytø ortodoksø Kristaus baþnyèios tikëjimas). 
Graikijos (Elados) staèiatikiø baþnyèia, pagal doktrinà nedalomai susijusi 
su Konstantinopolio ekumenine baþnyèia218 ir kitomis tos paèios doktrinos 
baþnyèiomis, besàlygiðkai vadovaujasi Ðventaisiais apaðtaliniais ir Sinodo 
kanonais bei ðvenèiausiomis tradicijomis. Graikijos staèiatikiø baþnyèia yra 
autokefalinë. Baþnyèià valdo Archijerëjø (Vyskupø) Ðventasis Sinodas ir jo 
renkamas Nuolatinis Ðventasis Sinodas, veikiantys pagal Baþnyèios statutà, 
1850 m. birþelio 29 d. Patriarcho raðtø ir 1928 m. rugsëjo 4 d. Sinodo akto 
nuostatas. Konstitucija nustato, kad Ðventojo Raðto tekstas yra nekeièia-
mas. Ðio teksto oficialus vertimas á kità kalbà be iðankstinio Autokefalinës 
Graikijos baþnyèios ir Konstantinopolio ekumeninës baþnyèios leidimo yra 
draudþiamas. 

Konstitucija numato, kad tam tikruose valstybës regionuose nustatytas 
kitoks baþnytinis reþimas neprieðtarauja konstitucinëms nuostatoms, átvir-
tinanèioms vieðpataujanèios Graikijos staèiatikiø baþnyèios statusà. 

Kaip ir daugumoje demokratiniø valstybiø, Graikijos konstitucijoje dek-
laruojamas þmogaus teisiø ir laisviø prioritetas. Ðiø teisiø reglamentavimui 
skirtas konstitucijos II skyrius Asmeninės ir socialinės teisės (4–25 str.). 

Konstitucijos III dalá Valstybės sutvarkymas ir funkcijos (26–105 str.) su-
daro ðeði skyriai, reglamentuojantys valstybës institucijø teisinæ padëtá ir 
valstybës valdymo organizavimà. Jø eiliðkumas atspindi valstybës valdymo 
formos, átvirtintos konstitucijos 1975 metø redakcijoje, ypatumus. Pirmiau-

                                                           
218 Konstitucijoje ji yra vadinama Konstantinopolio Didžiąja Kristaus bažnyčia. 
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sia reglamentuojama Respublikos prezidento, po to – kitø valstybës val-
dþios institucijø teisinë padëtis. Konstitucijos III dalies 6 skyrius nustato 
valstybës valdymo pagrindus. 

Konstitucijos IV dalyje Specialieji, pereinamieji ir baigiamieji nuostatai 
(106–120 str.) nustatoma konstitucijos ásigaliojimo, jos keitimo tvarka, 
konkreèiø konstituciniø normø ásigaliojimo laikas, valstybës valdþios insti-
tucijø perimamumas, naujø institucijø sudarymo tvarka ir terminai, nuro-
domi konkretûs teisës aktai, kuriø galiojimo laikas pratæsiamas iki naujø 
teisës aktø priëmimo ir kt. Paþymëtina, kad tam tikros ðioje dalyje átvirtin-
tos teisës normos nevisiðkai atitinka klasikinës konstitucijos struktûros mo-
delá, kuriame áprastai iðdëstomos pagrindinëje ir ávadinëje dalyje. Graikijos 
konstitucijos specialiuosiuose nuostatuose reglamentuojami kai kurie so-
cialinës ekonominës sistemos aspektai, nustatoma valstybës pareiga globoti 
graikus, gyvenanèius kitose valstybëse, rûpintis kitose valstybëse dirbanèiø 
graikø ðvietimu, socialiniu ir profesiniu ugdymu (Konstitucijos IV dalis, I 
skyrius, 106, 108 str.). 

Konstitucijos baigiamuosiuose nuostatuose (IV dalis, 4 skyrius, 120 str.) 
ne tik nurodoma konstitucijos ásigaliojimo data, bet ir skelbiama, kad pa-
garba konstitucijai ir nuo jos neatskiriamiems ástatymams, iðtikimybë Të-
vynei ir Demokratijai yra kiekvieno graiko pareiga. Kësinimasis á Tautos 
suverenitetà ir Tautos ásteigtos valdþios uþgrobimas yra nusikaltimas, uþ 
kurá baudþiamasis persekiojimas pradedamas ið karto po teisëtos valdþios 
atkûrimo. Nuo ðio momento pradedamas skaièiuoti senaties terminas uþ 
ávykdytà nusikaltimà. 

Konstitucija baigiama nuostata: „Konstitucijos apsaugos garantas yra 
Graikijos Tautos patriotizmas. Kiekvieno graiko teisë ir pareiga prieðintis 
visais ámanomais bûdais bet kam, kas prievarta kësinasi nutraukti Konsti-
tucijos galiojimà“. 
 

V 
 

Graikijos konstitucijoje átvirtinti pagrindiniai principai, kuriais remian-
tis reglamentuojami asmens ir valstybës santykiai. Jie atitinka tarptautinës 
teisës principus ir normas þmogaus teisiø klausimais. Kaip ir daugumoje 
valstybiø konstitucijø, Graikijos konstitucijoje átvirtinta nuostata, jog þmo-
gaus teisës vertintinos labiau uþ visuomenës ir valstybës interesus. Þmo-
gaus ir valstybës santykiai reglamentuojami vadovaujantis prigimtinës tei-
sës, lygiateisiðkumo ir asmens laisvës principais. 

Konstitucijoje átvirtintos kelios asmens teisinio statuso nuostatos, kurias 
draudþiama keisti, tai: „pagarba þmogaus teisëms ir jø apsauga yra pagrin-
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dinë valstybës pareiga“ (2 str. 1 d.); „visi graikai lygûs prieð ástatymà“ (4 str. 
1); „tik Graikijos pilieèiai turi teisæ dirbti valstybës tarnyboje, iðskyrus atve-
jus, kuriuos numato specialûs ástatymai“ (4 str. 4); „Graikijos pilieèiams 
nesuteikiami ir nepripaþástami didikø ar kitokie titulai“ (4 str. 7 d.); „Kiek-
vienas turi teisæ laisvai ugdyti savo asmenybæ ir dalyvauti ðalies socialinia-
me, ekonominiame ir politiniame gyvenime. Ágyvendindamas ðias teises 
þmogus privalo nevarþyti kitø þmoniø teisiø ir laisviø, nepaþeisti Konstitu-
cijos ir moralës nuostatø“ (5 str. 1 d.); „Þmogaus laisvë nelieèiama. Niekas 
negali bûti persekiojamas, sulaikytas, ákalintas ar jo laisvë atimta kitaip, 
kaip nustato ástatymas“ (5 str. 3 d.); „Tikëjimo laisvë yra nelieèiama. Þmo-
gaus asmeniniø ir politiniø teisiø bei laisviø negalima varþyti dël jo ásitiki-
nimø“ (13 str. 1 d.). 

Paþymëtina, kad Graikijos konstitucijos dalyje, skirtoje asmens ir vals-
tybës santykiams, nepateikiamas visas þmogaus teisiø ir laisviø sàraðas, reg-
lamentuojamos tik asmeninës ir socialinës ekonominës bei kultûrinës tei-
sës, átvirtinamos jø garantijos. Taèiau kai kuriø teisiø, ávardytø kaip asme-
ninës ar socialinës, turinys atitinka áprastø politinių teisių turiná, pvz., taikiø 
susirinkimø laisvë (konstitucija numato, kad policija gali bûti tik susirinki-
muose, vykstanèiuose lauke; susirinkimai lauke gali bûti uþdrausti, jeigu jie 
kelia pavojø valstybës ar visuomenës saugumui) (11 str. 2 d.), asociacijø 
laisvë (asociacijø veikla gali bûti nutraukta tik teismo sprendimu) (12 str. 2 
d.), þodþio, spaudos laisvë, teisë pateikti peticijas valstybës valdþios ir vie-
tos savivaldos institucijoms, pilieèiø teisë dirbti valstybës tarnyboje ir kt.). 
Rinkimø teisë ir pilieèiø teisë vienytis á politines partijas átvirtinta konstitu-
cijos dalyje, reglamentuojanèioje valstybës sutvarkymà ir funkcijas. Paþy-
mëtina, kad konstitucija nenumato Graikijos pilieèiams ástatymø iniciaty-
vos, referendumø iniciatyvos, konstitucijos keitimo iniciatyvos teisiø. 

Konstitucija iðsamiai nereglamentuoja pilietybës santykiø (pilietybës 
ágijimo ir netekimo tvarkà nustato ástatymas). Joje átvirtinti tik pilietybës 
netekimo pagrindai: ástatymo nustatyta tvarka Graikijos pilietybës neten-
kama Graikijos pilieèiui savanoriðkai ágijus kitos valstybës pilietybæ arba 
stojus á uþsienio valstybës tarnybà, neatitinkanèià Graikijos nacionaliniø in-
teresø (4 str. 3 d.). Graikijos pilieèiams garantuojamos visos teisës ir lais-
vës, átvirtintos konstitucijoje. 

Konstitucijoje átvirtintos asmeninės teisės: teisë á gyvybæ (mirties bausmë 
gali bûti taikoma tik karo padëties sàlygomis uþ nusikaltimus, kuriuos nu-
mato kariniai baudþiamieji ástatymai) (7 str. 3 d.), teisë á asmens nelieèia-
mumà, teisë á garbæ ir orumà, judëjimo laisvë (iðskyrus atvejus, kai asmuo 
átariamas padaræs nusikaltimà ir jo atþvilgiu pradëtas baudþiamasis perse-
kiojimas arba kai toká sprendimà priima kriminalinis teismas) (5 str. 4 d.), 
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teisë á asmens laisvës apsaugà (niekas negali bûti sulaikytas ar ákalintas be 
teismo sprendimo, iðskyrus kai asmuo sulaikomas nusikaltimo vietoje. To-
kiu atveju sulaikytas asmuo turi bûti ne vëliau kaip per 24 valandas atves-
dintas pas teismo pareigûnà – magistratà, kuris ne vëliau kaip per tris die-
nas turi priimti sprendimà dël asmens suëmimo arba tuojau pat paleisti su-
laikytàjá. Ástatymo nustatyta kardomoji priemonë – sulaikymas – negali bûti 
ilgesnë kaip vieneri metai, jei padaromas nusikaltimas, ir ðeði mënesiai, kai 
padaromas nusiþengimas) (6 str. 2, 4 d.), teisë á bûsto nelieèiamumà, asme-
ninæ ir ðeimyninæ paslaptá, minties, tikëjimo laisvë, teisë á teisminæ teisiø 
apsaugà ir procesines garantijas, teisë á materialinës ir moralinës þalos, pa-
darytos neteisëtai asmená sulaikius ar ákalinus, atlyginimà ir kt.; socialinės 
ekonominės teisės: nuosavybës nelieèiamumas (nuosavybë gali bûti paima-
ma tik pagal ástatymà visuomenës poreikiams ir teisingai atlyginama) (17 
str. 2 d.), teisë á darbà, teisë á bûstà, teisë á socialines garantijas ir sveikatos 
apsaugà, teisë burtis á profesines sàjungas, teisë streikuoti ir kt.; kultūrinės 
teisės: teisë á mokslà (privalomojo mokslo trukmë – ne maþiau kaip 9 me-
tai) (16 str. 3 d.), laisvà mokymà, kûrybos ir moksliniø tyrinëjimø laisvæ ir 
kt. 

Ið minëtø teisiø reikëtø iðskirti konstitucijoje átvirtintas teises, kurios 
apibûdina Graikijos konstitucingumo raidos ir ðiuolaikinio konstitucinio 
reguliavimo ypatumus. Visø pirma – tai nuostatos, átvirtinanèios þodþio ir 
spaudos laisvæ (14 str.). Konstitucijos leidëjas tam skyrë ypatingà dëmesá. 
Konstitucija draudþia spaudos cenzûrà ir kitas prevencines priemones 
spaudos atþvilgiu. Draudþiama konfiskuoti laikraðèius ir kitus spaudos lei-
dinius, iðskyrus konstitucijoje numatytus atvejus. Spaudos leidinius galima 
konfiskuoti esant prokuroro orderiui, kai juose skelbiamos publikacijos, 
áþeidþianèios krikðèioniø ar kitas religijas, áþeidþianèios Graikijos Respub-
likos prezidentà, skelbianèios informacijà apie ðalies ginkluotøjø pajëgø 
struktûrà, ginkluotæ, dislokavimà, ðalies gynybinæ sistemà. Taip pat galima 
konfiskuoti leidinius, kuriø publikacijomis siekiama prievarta pakeisti 
konstitucinæ santvarkà, kësinamasi á valstybës teritoriná vientisumà arba 
aiðkiai paþeidþiama visuomenës moralë. Minëtais atvejais prokuroras ne 
vëliau kaip per 24 valandas nuo spaudos leidinio konfiskavimo turi perduo-
ti bylà teismo tarybai, kuri per kitas 24 valandas turi priimti sprendimà dël 
tolesnio leidinio konfiskavimo. Jeigu teismo taryba nepriima tokio spren-
dimo, konfiskavimo procedûra nutraukiama ipso jure. Jeigu per pastaruo-
sius penkerius metus ne maþiau kaip tris kartus spaudos leidëjas padaro 
minëtus paþeidimus, teismas priima sprendimà laikinai arba visiðkai uþ-
drausti leidinio leidybà, o asmenims, itin ðiurkðèiai paþeidusiems spaudos 
ástatymus, – ástatymo nustatyta tvarka uþdrausti uþsiimti þurnalistine veikla. 
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Ðios nuostatos netaikomos kitoms þiniasklaidos priemonëms ir kinematog-
rafijai. Radijà ir televizijà tiesiogiai kontroliuoja valstybë. Kontrolës funkci-
jà ástatymo nustatyta tvarka vykdo nepriklausoma Radijo ir televizijos tary-
ba. 

Dar vienas 1975 m. Graikijos konstitucijos ypatumas – nuostatos, átvir-
tinanèios religijos ir tikëjimo laisvæ. Konstitucija garantuoja religijos ir tikë-
jimo laisvæ, religiniø apeigø laisvæ, jeigu jos neprieðtarauja visuomenës 
tvarkai ir moralei, draudþia bet kokià diskriminacijà religiniø paþiûrø pa-
grindu ir prozelitizmà (13 str.), nepaisant to, suteikia Graikijos staèiatikiø 
baþnyèiai vieðpataujanèios baþnyèios teisiná statusà. 

Konstitucija nustato, kad ávedus karo padëtá gali bûti ribojamos kai ku-
rios konstitucinës teisës: judëjimo laisvë, asmens laisvë, bûsto nelieèiamu-
mas, teisë rinktis á taikius susirinkimus, teisë laisvai vienytis á asociacijas, 
laisvë reikðti ásitikinimus, spaudos laisvë, susiraðinëjimo ir kitokio susiþino-
jimo nelieèiamumas, taip pat leidþiamas priverstinis darbas, galima nu-
traukti asociacijø veiklà, keisti teismø jurisdikcijà ir steigti ypatinguosius 
teismus. 

 
VI 

 
Graikijos konstitucijos III dalies Valstybės sutvarkymas ir funkcijos pir-

majame skyriuje suformuluoti bendrieji valstybës struktûros pagrindai. 
Konstitucija skelbia, kad ástatymø leidþiamàjà valdþià vykdo parlamen-

tas ir Respublikos prezidentas, vykdomàjà valdþià – Respublikos preziden-
tas ir vyriausybë, teisminæ valdþià – teismai, kurie priima sprendimus Grai-
kijos Tautos vardu (26 str.). Tai – pamatinë konstitucinë nuostata, kurià 
draudþiama keisti. 

Konstitucijos leidëjas, apibûdindamas valstybës sutvarkymo ir funkcio-
navimo pagrindus, ypatingà dëmesá skiria keliems aspektams: valstybës sie-
nø nustatymui, uþsienio ðaliø kariuomenës buvimui Graikijos teritorijoje, 
tarptautinës ir nacionalinës teisës santykiui, Graikijos narystei tarptautinë-
se organizacijose bei politiniø partijø veiklai. 

Konstitucija átvirtina, kad valstybës sienos gali bûti keièiamos tik ásta-
tymu, uþ kurá balsuoja absoliuti dauguma parlamento nariø. Uþsienio ðaliø 
kariuomenë negali áeiti á Graikijos teritorijà, taip pat draudþiamas jos dis-
lokavimas ir tranzitas per Graikijos teritorijà kitaip, kaip numato ástatymas, 
kurá priima parlamentas absoliuèia balsø dauguma (27 str.). 

Visuotinai pripaþintos tarptautinës teisës normos, taip pat Graikijos  
parlamento ratifikuotos sutartys yra sudedamoji Graikijos teisinës sistemos 
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dalis ir turi virðenybæ nacionaliniø ástatymø atþvilgiu. Uþsienio pilieèiams 
tarptautinës teisës ir tarptautiniø susitarimø nuostatos taikomos abipusið-
kumo pagrindais (28 str. 1 dalis). 

Siekiant uþtikrinti ðalies nacionalinius interesus ir stiprinant bendra-
darbiavimà su kitomis valstybëmis, konstitucijoje numatytø institucijø 
funkcijos tarptautine sutartimi gali bûti perduodamos tarptautinëms orga-
nizacijoms, jeigu ðiai sutarèiai pritaria ne maþiau kaip trys penktadaliai visø 
parlamento nariø (28 str. 2 dalis). Graikijos valstybë, nepaþeisdama þmo-
gaus teisiø, demokratiniø ðalies valdymo pagrindø ir vadovaudamasi abipu-
siðkumo principais, turi teisæ ástatymu, priimtu absoliuèia parlamento nariø 
dauguma, apriboti Tautos suverenitetà, jeigu tai bûtina nacionaliniams ða-
lies interesams uþtikrinti. 

Graikijos pilieèiams uþtikrinama teisë laisvai vienytis á politines partijas, 
jeigu jø veikla ir tikslai neprieðtarauja demokratiniams valstybës valdymo 
pagrindams (29 str. 1 dalis). Pilieèiai, neturintys rinkimø teisës pagal am-
þiø, gali dalyvauti politiniø partijø jaunimo grupëse. Politinës partijos turi 
teisæ ástatymo nustatyta tvarka gauti valstybës paramà. Reglamentuojant 
politiniø partijø ir politiniø kampanijø finansavimà, turi bûti nustatomi bû-
dai politiniø partijø finansinës veiklos, rinkimø iðlaidø, parlamento ir atsto-
vaujamøjø vietos valdþios institucijø nariø ir kandidatø á ðias institucijas lë-
ðø panaudojimo skaidrumà uþtikrinti. Bet kokios formos manifestacijose uþ 
ar prieð politinæ partijà konstitucija grieþtai draudþia dalyvauti: teisëjams, 
teisësaugos, visø statutiniø institucijø tarnautojams (taip pat kariams ir 
valstybës saugumo pareigûnams), taip pat valstybës ir vietos savivaldos ins-
titucijø tarnautojams bei ámoniø, kuriose valstybë turi savo kapitalo, vado-
vams (29 str. 3 dalis). 

 
 

VII 
 

Graikijos valstybei vadovauja Respublikos prezidentas. Konstitucijoje 
numatyta, kad Respublikos prezidentas „reguliuoja visø valstybës instituci-
jø veiklà“ (30 str. 1 dalis), kartu su parlamentu vykdo ástatymø leidþiamàjà, 
kartu su vyriausybe – vykdomàjà valdþià (26 str.). 

Respublikos prezidentà renka parlamentas penkeriø metø kadencijai. 
Tas pats asmuo Respublikos prezidentu gali bûti renkamas ne daugiau 
kaip du kartus. Karo atveju prezidento ágaliojimai pratæsiami iki karo pa-
baigos. Prezidento pareigos nesuderinamos su kitomis pareigomis ar veik-
la. 
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Respublikos prezidentu gali bûti renkamas Graikijos pilietis, turintis 
Graikijos pilietybæ ne maþiau kaip penkerius metus, esantis graikø kilmës 
pagal tëvà arba motinà (1975 ir 1986 metø konstitucijos redakcijoje – tik 
tëvà), turintis ne maþiau kaip keturiasdeðimt metø ir rinkimø teisæ. 

Prezidentà renka parlamentas specialiame posëdyje atviru balsavimu. 
Parlamento posëdá, kuriame turi bûti renkamas prezidentas, ðaukia parla-
mento pirmininkas ne vëliau kaip prieð vienà mënesá iki einanèio pareigas 
prezidento ágaliojimø pabaigos pagal tvarkà, kurià nustato parlamento reg-
lamentas. Tais atvejais, kai Respublikos prezidentas atsistatydina, mirðta, 
nuðalinamas nuo pareigø ir kitais konstitucijoje nurodytais atvejais, specia-
lus parlamento posëdis yra ðaukiamas ne vëliau kaip per deðimt dienø nuo 
prezidento ágaliojimø nutrûkimo. Nepaisant to, prezidentas renkamas visai 
kadencijai. 

Iðrinktu laikomas tas kandidatas á Respublikos prezidento vietà, uþ kurá 
balsuoja ne maþiau kaip du treèdaliai visø parlamento nariø (200 balsø). 
Jeigu uþ kandidatà balsuoja maþiau parlamentarø, po penkiø dienø ren-
giami pakartotiniai rinkimai. Jeigu ir ðio balsavimo metu kandidatas nesu-
renka dviejø treèdaliø parlamentarø balsø, po penkiø dienø vël rengiami 
pakartotiniai rinkimai. Kandidatas laikomas iðrinktu, jeigu uþ já balsuoja ne 
maþiau kaip trys penktadaliai visø parlamentarø (180 balsø). Jeigu treèiojo 
balsavimo metu në vienas kandidatas nesurenka reikiamos balsø daugu-
mos, parlamentas per deðimt dienø nuo ðio balsavimo dienos paleidþiamas 
ir skelbiami nauji rinkimai (32 str. 4 d.). Naujai iðrinktas parlamentas ne-
delsdamas atviru balsavimu turi iðrinkti ðalies prezidentà. Ðiuo atveju kan-
didatui reikia surinkti tris penktadalius visø parlamento nariø balsø. Jeigu 
kandidatas nesurenka reikiamos balsø daugumos, po penkiø dienø rengia-
mas pakartotinis balsavimas. Iðrinktu laikomas kandidatas, uþ kurá balsavo 
absoliuti parlamentarø dauguma (151 balsas). Jeigu nesurenkamas reikia-
mas balsø skaièius, po penkiø dienø skelbiami pakartotiniai rinkimai, po 
kuriø ið dviejø kandidatø, surinkusiø daugiausiai balsø, Respublikos prezi-
dentu iðrenkamas kandidatas, surinkæs daugiau balsø. 

Jeigu prezidento rinkimai turi ávykti nesant parlamento (paleidus pa-
rlamentà), rinkimai atidedami, kol bus iðrinktas naujas parlamentas. Prezi-
dento rinkimai turi bûti surengiami per dvideðimt dienø nuo naujojo pa-
rlamento suðaukimo. Kol bus iðrinktas naujasis prezidentas, pratæsiami bu-
vusio prezidento ágaliojimai. 

Konstitucija nustato, kad Respublikos prezidentas, atsistatydinæs ið pa-
reigø nepasibaigus kadencijai, netenka teisës dalyvauti prezidento rinki-
muose. Naujai iðrinktas prezidentas pradeda eiti pareigas rytojaus dienà 
pasibaigus Respublikos prezidento kadencijai, visais kitais atvejais – kità 
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dienà po rinkimø, po to, kai prisiekia parlamento nariams bûti iðtikimas 
Graikijos valstybei ir konstitucijai. Priesaikos tekstas yra konstitucijoje (33 
str. 2 dalis). 

Respublikos prezidentui iðvykus á uþsiená ilgiau kaip deðimèiai dienø, 
jam mirus, atsistatydinus, nuðalinus já nuo pareigø ir kitais atvejais negalint 
eiti pareigø, jo pareigas laikinai eina parlamento pirmininkas; nesant par-
lamento – ankstesniojo ðaukimo parlamento pirmininkas; jeigu pastarojo 
nëra arba jis atsisako ðiø pareigø, prezidentà kolegialiai pavaduoja vyriau-
sybë (34 str. 1 d.). Laikino prezidento pavadavimo laikotarpiu draudþiama 
paleisti parlamentà, iðskyrus atvejus, kai parlamentas turi bûti paleidþiamas 
neiðrinkus prezidento konstitucijos 32 str. 4 dalyje nurodytais atvejais; 
draudþiama atstatydinti vyriausybæ ir ðaukti referendumà konstitucijoje 
numatytais atvejais. 

Kai prezidentas daugiau kaip 30 dienø negali eiti pareigø, bûtina su-
ðaukti parlamentà, net ir tuo atveju, jeigu jis yra paleistas, ir iðrinkti naujà 
ðalies prezidentà trimis penktadaliais visø parlamento nariø balsø. Prezi-
dento rinkimai turi ávykti ne vëliau kaip per ðeðis mënesius nuo prezidento, 
negalinèio eiti pareigø, pavadavimo dienos (34 str. 2 d.). 

Graikijos Respublikos prezidento kompetencija apima tik tuos ágalioji-
mus, kuriuos jam numato konstitucija ir jà konkretinantys ástatymai (50 
str.). 

Prezidentas, ágyvendindamas jam suteiktus ágaliojimus, leidþia teisës ak-
tus-dekretus. Kad dekretai turëtø teisinæ galià, jie privalo bûti pasiraðyti 
atitinkamo ministro ir paskelbti Vyriausybės žiniose. Atsakomybë uþ toká 
teisës aktà tenka já pasiraðiusiam ministrui. Vyriausybei atsistatydinus, dek-
retus pasiraðo tik prezidentas (35 str. 1 d.). Prezidento dekretà dël referen-
dumo ástatymo projektui pritarti paskelbimo privalo pasiraðyti parlamento 
pirmininkas (35 str. 3 d.). 

Konstitucija numato, kad ministro kontrasignacija nereikalinga prezi-
dento aktams: dël ministro pirmininko paskyrimo; dël pasitikrinimo (ban-
domojo) mandato suteikimo sudaromai vyriausybei; dël parlamento palei-
dimo konstitucijoje nurodytais atvejais; dël ástatymo gràþinimo parlamentui 
pakartotinai svarstyti; dël prezidento administracijos pareigûnø skyrimo 
(35 str. 2 d.). 

Respublikos prezidentas atstovauja Graikijos valstybei tarptautiniuose 
santykiuose, skelbia karà, sudaro taikos sutartis, susitarimus dël aljanso, 
ekonominio bendradarbiavimo ir dalyvavimo tarptautinëse organizacijose 
ar sàjungose ir apie tai skelbia parlamentui, pateikdamas reikiamus paaið-
kinimus, jeigu tai atitinka valstybës interesus ir jos saugumà. Konstitucija 
nustato, kad slapto pobûdþio sutarèiø nuostatos negali prieðtarauti vieðai 
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skelbiamiems sutarèiø straipsniams (36 str. 3 d.). Tarptautinës sutartys pre-
kybos, muitø, ekonominio bendradarbiavimo, dalyvavimo tarptautinëse or-
ganizacijose ar sàjungose klausimais ir kiti susitarimai, kuriuose numatytos 
tam tikros nuolaidos, kurios, vadovaujantis konstitucijos nuostatomis, gali 
bûti nustatomos tik ástatymu ir gali bûti nenaudingos Graikijos pilieèiams, 
ágyja teisinæ galià tik parlamentui jas ratifikavus (36 str. 2 d.). 

Respublikos prezidentas skiria ministrà pirmininkà, ministro pirminin-
ko teikimu skiria ir atleidþia kitus vyriausybës narius ir ministrø pavaduoto-
jus (37 str. 1 d.). Ministru pirmininku skiriamas politinës partijos, turinèios 
absoliuèià daugumà parlamente, lyderis. Jeigu në viena politinë partija ne-
turi daugumos parlamente, prezidentas paveda partijos, turinèios daugiau-
sia vietø parlamente, lyderiui iðtirti vyriausybës, galinèios turëti parlamento 
pasitikëjimà, formavimo galimybes (suteikia pasitikrinimo mandatà for-
muojamai vyriausybei, 37 str. 2 d.). 

Nepasisekus tokiu bûdu suformuoti vyriausybës, prezidentas paveda tai 
padaryti antros pagal vietø skaièiø parlamente partijos lyderiui, nesëkmës 
atveju – treèios pagal eilæ politinës partijos lyderiui. Konstitucija numato 
prezidentui teisæ suteikti pasitikrinimo mandatà ir ketvirtos pagal eilæ par-
tijos lyderiui. Ðis pasitikrinimo mandatas galioja tris dienas. Jeigu në vienas 
mandatas nepatvirtinamas, prezidentas turi suðaukti visø partijø lyderius ir, 
ásitikinæs, kad nëra galimybës suformuoti daugumos vyriausybæ, paveda jà 
formuoti ið visø parlamentiniø partijø atstovø tam, kad bûtø galima suðauk-
ti visuotinius rinkimus. Jeigu ir tokiu bûdu nepavyksta suformuoti vyriau-
sybës, tuomet formuojama vadinamoji Santarvës vyriausybë. Prezidentas 
tai padaryti paveda Valstybës tarybos, Areopago arba Audito rûmø pirmi-
ninkui ir paleidþia parlamentà (37 str. 3 d.). 

Konstitucija numato, kad tais atvejais, kai politinës partijos turi vienodà 
deputatø mandatø skaièiø, pirmenybë teikiama daugiausia rinkëjø balsø 
surinkusiai politinei partijai ir seniau susikûrusioms politinëms partijoms. 

Prezidentas paleidþia vyriausybæ, kai ji atsistatydina ir kai parlamentas 
pareiðkia jai nepasitikëjimà (38 str. 1 d.). Jeigu atsistatydinusios vyriausybës 
vadovas yra politinës partijos, turinèios absoliuèià daugumà parlamente, 
lyderis ar atstovas, prezidentas paveda formuoti vyriausybæ antros pagal 
mandatø skaièiø partijos lyderiui ir t. t., kaip numato aukðèiau aptartos 
konstitucijos 37 str. 2, 3 ir 4 dalies nuostatos. 

Jeigu ministras pirmininkas atsistatydina, mirðta ar negali eiti pareigø 
dël sveikatos bûklës, prezidentas skiria ministru pirmininku asmená, kurá 
pasiûlo parlamentinë frakcija, kuriai priklausë buvæs vyriausybës vadovas. 
Siûlymas dël ministro pirmininko kandidatûros turi bûti pateiktas ne vëliau 
kaip per tris dienas. Iki tol, kol bus paskirtas naujasis ministras pirminin-
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kas, jo pareigas eina pirmasis ministro pirmininko pavaduotojas, kai jo në-
ra, pirmasis pagal nustatytà tvarkà ministras. 

Sprendimà, ar ministro pirmininko sveikatos bûklë neleidþia jam toliau 
eiti savo pareigø, priima parlamentas absoliuèia balsø dauguma, kai to rei-
kalauja absoliuti parlamentinës grupës, kuriai priklauso ministras pirmi-
ninkas, dauguma arba ne maþiau kaip du penktadaliai visø parlamento na-
riø (38 str. 2 d.). 

Prezidentas kartà per metus konstitucijos nustatyta tvarka ðaukia eilines 
sesijas ir gali ðaukti neeilines sesijas, kai, jo nuomone, tai yra bûtina. Sesijos 
metu prezidentas tik vienà kartà gali nutraukti jos darbà, atidëdamas jos 
pradþià arba nutraukdamas parlamento posëdþius ne daugiau kaip trisde-
ðimèiai dienø (40 str. 2 d.). 

Prezidentas gali paleisti parlamentà, kai atsistatydina dvi vyriausybës 
arba kai dviem vyriausybëms iðreiðkia nepasitikëjimà parlamentas, kurio 
sudëtis neuþtikrina vyriausybës stabilumo (41 str. 1 d.). Rinkimus organi-
zuoja vyriausybë, turinti paleidþiamo parlamento pasitikëjimà. Jei to nëra, 
vyriausybë formuojama pagal anksèiau minëtà tvarkà (37 str. 3 dalis). 

Prezidentas gali paleisti parlamentà vyriausybës, turinèios parlamento 
pasitikëjimà, siûlymu, kai reikia atnaujinti parlamento sudëtá prieð priimant 
nacionalinës svarbos sprendimà (41 str. 2 d.). Esant tokioms aplinkybëms, 
draudþiama paleisti naujo ðaukimo parlamentà. Prezidento dekretu skel-
biami parlamento rinkimai turi ávykti ne vëliau kaip per trisdeðimt dienø 
paleidus parlamentà; pirmasis parlamento posëdis turi bûti suðauktas ne 
vëliau kaip per trisdeðimt dienø iðrinkus parlamentà. Naujai iðrinktas par-
lamentas negali bûti paleidþiamas anksèiau kaip po metø, iðskyrus atvejus, 
kai formuojant vyriausybæ nepasiseka gauti parlamento pasitikëjimo man-
dato (37 str. 3 dalis). Parlamentas turi bûti paleidþiamas ir tuo atveju, kai 
treèià kartà balsuojant uþ prezidento kandidatûrà nepavyksta surinkti rei-
kiamos parlamento nariø balsø daugumos (32 str. 4 dalis). 

Prezidentas kartu su parlamentu vykdo ástatymø leidþiamàjà valdþià (26 
str.). Jis turi teisæ priimti deleguotus ástatymus (43 str. 2 d.), esant ypatin-
goms ir neatidëliotinoms aplinkybëms, karo padëties laikotarpiu arba lai-
kotarpiu, kai bûtina nedelsiant atkurti demokratiniø institucijø veiklà ir pa-
tenkinti visuomenës poreikius ir interesus, – ástatymus dekretus (44 str. 1 
d., 48 str. 5 d.). Prezidentas pasiraðo ir skelbia parlamento priimtus ástaty-
mus, turi ástatymø suspensyvinio veto teisæ (þr. toliau). Prezidentas leidþia 
dekretus, kurie nustato ástatymø ágyvendinimo tvarkà, taèiau negali sustab-
dyti jø vykdymo ar apriboti jø galiojimo asmenø atþvilgiu (43 str. 1 d.). 

Prezidentas, Ministrø kabinetui pasiûlius ir parlamentui absoliuèia bal-
sø dauguma pritarus, skelbia referendumus svarbiais valstybës gyvenimo 
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klausimais. Prezidentas skelbia referendumus dël ástatymø, reglamentuo-
janèiø svarbius visuomeninius santykius (iðskyrus finansø klausimus), pro-
jektø, jeigu tokià iniciatyvà iðreiðkia du penktadaliai parlamento nariø ir jai 
pritaria trys penktadaliai visø parlamento nariø (44 str. 2 d.). Ypatingais 
atvejais prezidentas, pritarus ministrui pirmininkui, turi teisæ kreiptis á tau-
tà su pareiðkimu (44 str. 3 d.). Ðis pareiðkimas yra kontrasignuojamas mi-
nistro pirmininko ir skelbiamas Vyriausybės žiniose. 

Respublikos prezidentas yra vyriausiasis ðalies ginkluotøjø pajëgø va-
das. Uþ valstybës ginkluotøjø pajëgø tvarkymà ir vadovavimà joms yra at-
sakinga vyriausybë. Prezidentas ástatymo nustatyta tvarka suteikia aukð-
èiausius karinius laipsnius, skiria valstybës apdovanojimus. 

Prezidento ágaliojimai yra susijæ ir su teisingumo vykdymu. Pasiûlius tei-
singumo ministrui, pasitaræs su taryba, kurios daugumà sudaro teisëjai, jis 
turi teisæ teikti malonæ nuteistiesiems; pritarus parlamentui gali teikti ma-
lonæ ministrui. Prezidentas gali skelbti amnestijà asmenims, nuteistiems uþ 
politinius nusikaltimus, pagal ástatymà, kurá priima parlamentas trijø penk-
tadaliø nariø dauguma (48 str. 3 d.). 

Kai kyla grësmë nacionaliniam saugumui ar demokratinei valstybës san-
tvarkai ir nëra parlamento ar galimybiø suðaukti parlamentà, prezidentas 
turi teisæ, pasiûlius Ministrø kabinetui, priimti sprendimà dël karo padëties 
ávedimo visoje ðalyje ar jos dalyje, ásteigti ypatinguosius teismus, paskelbti 
ypatinguosius ástatymus ir sustabdyti kai kuriø konstituciniø nuostatø galio-
jimà. Vyriausybë turi pateikti prezidento dekretà parlamentui tvirtinti ið 
karto, kai tik bus galimybë suðaukti parlamentà, bet ne vëliau kaip per pen-
kiolika dienø. Prezidento dekretas laikomas patvirtintu, kai jam pritaria 
absoliuti parlamento dauguma (48 str. 2 d.). Konstitucija nustato, kad karo 
padëties ástatymas negali bûti keièiamas jam galiojant (48 str. 5 d.). Karo 
padëties metu nepraranda teisinës galios konstitucijos 61 ir 62 straipsniai, 
nustatantys parlamento nario teisinæ nelieèiamybæ ir garantijas, net ir tais 
atvejais, kai parlamentas yra paleistas ar pasibaigusi jo sesija. 

Konstitucija garantuoja prezidento teisinæ nelieèiamybæ. Respublikos 
prezidentas neatsako uþ savo veiksmus, kuriuos vykdo eidamas prezidento 
pareigas, iðskyrus valstybës iðdavimà ir sàmoningà konstitucijos paþeidimà 
(49 str. 1 d.). Uþ veiksmus, nesusijusius su einamomis pareigomis, prezi-
dentas gali bûti patrauktas baudþiamojon atsakomybën tik pasibaigus jo 
kadencijai. 

Konstitucija numato, kad vienas treèdalis parlamento nariø turi teisæ 
inicijuoti apkaltà prezidentui. Nutarimas pradëti apkaltos procesà laikomas 
priimtu, kai uþ já balsuoja ne maþiau kaip du treèdaliai visø parlamento na-
riø. Nuo tos dienos, kai prezidentas stoja prieð teismà, jo ágaliojimai su-
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stabdomi ir perduodami konstitucijoje (34 str.) nurodytam asmeniui, turin-
èiam teisæ pavaduoti prezidentà (parlamento pirmininkui, nesant parla-
mento – ankstesniojo ðaukimo parlamento pirmininkui, jeigu pastarojo në-
ra arba jis atsisako ðiø pareigø – vyriausybei). Teismui priëmus iðteisinamà-
já nuosprendá, prezidentas toliau eina pareigas, jeigu nëra pasibaigusi jo 
kadencija. 

 
VIII 

 
Graikø tautos atstovaujamoji institucija yra parlamentas – Nacionalinë 

Bulë (gr. Boule ton Ellenon – graikø taryba). Ði valstybës valdþios institucija 
vykdo tradicines parlamentui bûdingas funkcijas: leidþia ástatymus, vykdo 
parlamentinæ vyriausybës kontrolæ, tvirtina valstybës biudþetà, turi kitø 
konstitucijoje numatytø ágaliojimø: renka Respublikos prezidentà, ratifi-
kuoja tarptautines sutartis, organizuoja apkaltà Respublikos prezidentui, 
vyriausybës nariams ir kt. 

Paþymëtina, kad konstitucijos skyriuje, reglamentuojanèiame parlamen-
to teisiná statusà, nepateikiamas parlamento ágaliojimø sàraðas. Daugelis 
parlamentui suteiktø teisiø ir pareigø átvirtinama konstitucijos skyriuose, 
skirtuose kitoms valstybës valdþios institucijoms. 

Graikijos parlamentas yra vieneriø rûmø. Konstitucijoje numatyta (51 
str. 1 d.), kad parlamentà turi sudaryti ne maþiau kaip 200 ir ne daugiau 
kaip 300 nariø. Tikslø deputatø skaièiø nustato ástatymas. Ðiuo metu galio-
janèiu ástatymu nustatytas parlamento nariø skaièius – 300219. 

Deputatai renkami ketveriems metams, remiantis visuotine, lygia, tie-
siogine rinkimø teise ir slaptu balsavimu. Aktyviàjà rinkimø teisæ turi Grai-
kijos pilieèiai, kuriems rinkimø dienà yra 18 metø. Rinkimuose negali daly-
vauti pilieèiai, kurie teismo pripaþinti neveiksniais, ir pilieèiai, teisti uþ nu-
sikaltimus, kuriems ástatymas nenumato senaties termino. Pilieèiø dalyva-
vimas rinkimuose yra privalomas (51 str. 5 d.). Iðimtis ir baudþiamàsias 
sankcijas nustato ástatymas. Rinkimø teisës laisvës varþymas, rinkimø rezul-
tatø falsifikavimas yra nusikaltimai, uþ kuriuos ástatymas numato baudþia-
màjà atsakomybæ. 

Parlamento kadencijos laikas skaièiuojamas nuo visuotiniø parlamento 
rinkimø dienos. Eilinius parlamento rinkimus skelbia Respublikos prezi-
dentas ne vëliau kaip 30 dienø iki kadencijos pabaigos. Pirmasis parlamen-
to posëdis turi bûti suðauktas ne vëliau kaip per 30 dienø nuo parlamento 
iðrinkimo dienos. Respublikos prezidento dekretà dël parlamento rinkimø 
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ir suðaukimo turi pasiraðyti visi Ministrø kabineto nariai (53 str. 1 d.). 
Paskutiniaisiais parlamento kadencijos metais papildomi rinkimai lais-

voms deputatø vietoms uþimti negali bûti skelbiami, jeigu laisvø vietø skai-
èius nevirðija vieno penktadalio bendro parlamento nariø skaièiaus. 

Karo atveju parlamento ágaliojimø laikas pratæsiamas iki jo pabaigos. 
Jeigu tuo metu parlamentas paleistas, naujojo parlamento rinkimai atide-
dami iki karo pabaigos ir nedelsiant (ipso jure) ðaukiamas paleistasis par-
lamentas (53 str. 3 d.). 

Rinkimø sistemà ir rinkimø apygardas nustato ástatymas. Konstitucijoje 
átvirtinta, kad deputatø skaièiø rinkimø apygardoje, atsiþvelgdamas á gyven-
tojø skaièiø, nustato prezidentas. Joje numatyta, kad dalis parlamento (ne 
daugiau kaip viena dvideðimtoji visø parlamento nariø) gali bûti renkama 
pagal proporcinæ rinkimø sistemà bendra tvarka visoje valstybës teritorijoje 
(54 str. 3 d.). 

Parlamento nariu gali bûti renkamas Graikijos pilietis, kuris turi rinki-
mø teisæ ir rinkimø dienà yra ne jaunesnis kaip 25 metø (55 str. 1 d.). De-
putatas, netekæs Graikijos pilietybës ar rinkimø teisës, savaime (ipso jure) 
netenka parlamentaro mandato. 

Kandidatais á parlamento narius negali bûti keliami etatiniai valstybës 
pareigûnai ir tarnautojai, kiti vieðojo sektoriaus darbuotojai, kraðto apsau-
gos sistemos karininkai, saugumo tarnybø darbuotojai, vietos valdþios insti-
tucijø tarnautojai, vienasmeniø vietos valdþios institucijø atstovai, vieðàjà 
teisæ ágyvendinanèiø institucijø, valstybiniø institucijø, registruojanèiø civi-
linës bûklës aktus ir civilinius sandorius, valstybiniø ámoniø, ámoniø, kuriø 
akcininkë yra valstybë ar kurios vadovus skiria valstybë, municipaliniø ámo-
niø vadovai, jeigu jie neatsisako ðiø pareigø iki savo kandidatûros iðkëlimo 
dienos. Karininkai, atsistatydinæ ið uþimamø pareigø, netenka teisës gráþti á 
kraðto apsaugos tarnybà. Antrojo lygio administraciniø vienetø renkamø 
vienasmeniø vietos valdþios institucijø atstovai negali kelti savo kandidatû-
ros ir tuo atveju, jeigu atsistatydina (56 str. 1 d.). Nurodyti apribojimai ne-
taikomi universitetiniø aukðtøjø mokyklø profesoriams. Konstitucija numa-
to, kad, pasibaigus parlamento kadencijai, pastariesiems iðsaugomas profe-
soriaus etatas. 

Rinkiminëje apygardoje kandidatais á parlamento narius negali bûti ke-
liami pilieèiai, kurie pastaruosius 18 mënesiø (ankstesnëje konstitucijos re-
dakcijoje – 3 mënesius) iki parlamento kadencijos pabaigos rinkiminës apy-
gardos teritorijoje tarnavo ar ëjo konstitucijoje nurodytas pareigas: vieðàjà 
teisæ ágyvendinanèiø institucijø vadovai, kraðto apsaugos sistemos karinin-
kai ir saugumo tarnybø pareigûnai, ministerijø generaliniai sekretoriai, eta-
tiniai valstybës ir vietos valdþios institucijø tarnautojai, valstybës ar savival-
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dybiø ámoniø vadovai. Valstybës tarnautojai ir kariai, kuriø pareigos pagal 
ástatymà siejamos su tam tikru terminu, negali kelti savo kandidatûros ir 
bûti renkami parlamento nariais nepasibaigus nustatytam terminui. 

Parlamento nario pareigos nesuderinamos su jokia administracine ar 
profesine veikla. Parlamento narys turi teisæ atsisakyti pareigø, nesusijusiø 
su parlamentine veikla, per aðtuonias dienas nuo oficialaus parlamento na-
rio mandato patvirtinimo. Parlamentaras, nepateikæs atitinkamo raðtiðko 
pareiðkimo, automatiðkai netenka mandato. Konstitucija draudþia parla-
mentarams turëti privilegijø. Pvz., konstitucijoje nurodyta, kad parlamento 
nariams negali bûti teikiamos nuolaidos naudojant nekilnojamàjá turtà, 
draudþiama gauti pajamø uþ paslaugas, uþmokesèio uþ ástatymø projektø 
rengimà ar valstybës uþsakymø vykdymà ir kt. (57 str. 1 d.). Paaiðkëjus 
ðioms aplinkybëms, parlamentaras netenka mandato ipso jure. 

Parlamento rinkimø prieþiûrà vykdo ir ginèus dël parlamento rinkimø 
ástatymø paþeidimø nagrinëja Aukðèiausiasis specialusis teismas. 

Iðrinktas parlamento narys visas tautos atstovo teises ágyja po to, kai  
parlamente prisiekia bûti iðtikimas Graikijos valstybei ir konstitucijai. Prie-
saikos tekstà nustato konstitucija (59 str. 1 d.). Parlamento nariai turi lais-
vo mandato statusà: neribotà laisvæ reikðti savo nuomonæ ir balsuoti pagal 
savo sàþinæ (60 str. 1 d.). Jie turi teisæ nevarþomi atsisakyti parlamento na-
rio mandato. Ðià teisæ parlamentarai ágyvendina, pateikdami atitinkamà 
praðymà parlamento pirmininkui. 

Deputatams garantuojamas parlamentinis imunitetas: kadencijos metu 
parlamento narys negali bûti persekiojamas, sulaikytas, ákalintas ar kitaip 
suvarþyta jo laisvë be iðankstinio parlamento sutikimo, iðskyrus kai jis uþ-
tinkamas darantis nusikaltimà (62 str. 1 d.). Uþ politinius nusikaltimus ne-
gali bûti persekiojami ir paleistojo parlamento nariai iki tol, kol nesusirinks 
naujai iðrinktas parlamentas. Jeigu per tris mënesius nuo prokuroro teiki-
mo dël praðymo leisti patraukti parlamentarà baudþiamojon atsakomybën 
(neáskaitant parlamento atostogø) parlamentas nepriima atitinkamo spren-
dimo, laikoma, kad parlamentas nedavë sutikimo patraukti parlamento na-
rá baudþiamojon atsakomybën. 

Konstitucija átvirtina ir parlamento nario indemnitetà: deputatai negali 
bûti persekiojami uþ savo nuomonæ ar kalbas (61 str. 1 d.). Taèiau uþ 
ðmeiþtà, parlamentui sutikus, parlamento narys gali bûti traukiamas atsa-
komybën ástatymo nustatyta tvarka. Parlamentas turi duoti ðá sutikimà per 
45 dienas nuo praðymo pateikimo parlamento pirmininkui. Konstitucija 
taip pat átvirtina, kad deputatas neprivalo aiðkintis ir duoti parodymø dël 
informacijos ðaltiniø ir informacijos, kurià jis surinko ar gavo eidamas par-
lamento nario pareigas (62 str. 3 d.). 
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Parlamento nario darbas, taip pat iðlaidos, susijusios su jo parlamentine 
veikla, atlyginamos ið valstybës biudþeto. Jeigu deputatas per vienà mënesá 
be pateisinamos prieþasties nedalyvauja penkiuose posëdþiuose, ið jo atly-
ginimo ne ginèo tvarka iðskaièiuojama viena trisdeðimtoji mënesinio darbo 
uþmokesèio dalis uþ kiekvienà praleistà posëdá (63 str. 3 d.). 

Parlamentas be specialaus ðaukimo (ipso jure) kiekvienais metais pirmà-
já spalio mënesio pirmadiená renkasi á eilinæ sesijà. Konstitucijoje numaty-
tais atvejais neeilinæ sesijà gali ðaukti Respublikos prezidentas. Eilinës sesi-
jos trukmë – ne maþiau kaip penki mënesiai. Eilinë sesija turi bûti pratæ-
siama tais atvejais, kai reikia patvirtinti valstybës biudþetà ir priimti atitin-
kamà ástatymà. 

Parlamento veiklà ir struktûrà nustato vidaus reglamentas. 
Parlamentas reglamente nustatyta tvarka kadencijos laikui renka savo 

vadovus: pirmininkà ir prezidiumà. Konstitucija numato, kad parlamentas 
turi teisæ pareikðti nepasitikëjimà parlamento pirmininku ir prezidiumo na-
riais, kai to pareikalauja 50 parlamento nariø (65 str. 3 d.). Parlamento na-
riai buriasi á politines frakcijas ir grupes. Parlamente veikia nuolatiniai ko-
mitetai, kuriø skaièius ir kompetencija atitinka veikianèiø ministerijø skai-
èiø. 

Kiekvienos eilinës sesijos pradþioje parlamentas reglamento nustatyta 
tvarka sudaro komitetams pavaldþias komisijas, kurios turi nagrinëti tei-
kiamus ástatymø projektus. Vienas penktadalis parlamento nariø turi teisæ 
siûlyti parlamentui sudaryti laikinàsias tyrimo komisijas. Tokios komisijos 
sudaromos, kai tam pritaria ne maþiau kaip du penktadaliai visø parlamen-
to nariø. Uþsienio politikos ar valstybës gynimo klausimams tirti gali bûti 
sudaromos komisijos, jeigu tam pritaria absoliuti parlamento nariø dau-
guma. Parlamento komitetai, parlamentinës ir tyrimo komisijos sudaromos 
reglamento nustatyta tvarka pagal proporcingo politiniø partijø, grupiø ir 
nepriklausomø deputatø atstovavimo principà. 

Vienas ið nuolatiniø komitetø ypatumø, numatytø konstitucijoje, yra 
tas, kad jiems suteikta ástatymø leidybos teisë, iðskyrus teisæ priimti ástaty-
mus, kurie priklauso iðimtinei parlamento kompetencijai. 

Graikijos parlamentas paprastai posëdþiauja vieðai, taèiau konstitucija 
nedraudþia rengti ir uþdarø posëdþiø. Uþdari posëdþiai gali bûti rengiami, 
kai to praðo vyriausybë ar penkiolika deputatø ir tam pritaria absoliuti par-
lamento dauguma (66 str. 1 d.). Parlamento sprendimai priimami posëdyje 
dalyvavusiø parlamento nariø dauguma, taèiau ne maþesne kaip vienu ket-
virtadaliu visø parlamento nariø balsø (67 str.). Balsams pasiskirsèius po 
lygiai, balsuojama pakartotinai. Jeigu ir antrà kartà balsuojant balsai pasi-
dalija, siûlymas priimti sprendimà atmetamas. 
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IX 
 

Graikijos teisinë sistema pagrásta teisës aktø hierarchijos principu. 
Aukðèiausià teisinæ galià turi ðalies konstitucija. Konstitucijos virðenybës 
principas átvirtintas konstitucijos skyriuje, reglamentuojanèiame teismø 
veiklà: teismas negali taikyti ástatymo, kurio turinys neatitinka konstitucijos 
(93 str. 4 d.). Parlamento priimtø ástatymø, kuriais pagrásti Graikijos aukð-
èiausiøjø administraciniø, baudþiamøjø, civiliniø ir audito teismø sprendi-
mai, konstitucingumà tikrina speciali teisminë institucija – Aukðèiausiasis 
specialusis teismas (100 str.). 

Graikijos teisinës sistemos dalis yra visuotinai pripaþintos tarptautinës 
teisës normos ir Graikijos parlamento ratifikuotos tarptautinës sutartys. 
Konstitucijoje átvirtinta jø virðenybë nacionaliniø ástatymø atþvilgiu (28 str. 
1 d.). 

Ástatymø leidþiamàjà valdþià vykdo Respublikos prezidentas ir parla-
mentas (26 str.). 

Parlamentas priima dviejø rûðiø ástatymus: specialiuosius (bilius) ir pa-
prastuosius. Konstitucija nustato ástatymø, kuriuos gali svarstyti ir priimti 
tik parlamentas, sàraðà. Parlamentas priima vidaus reglamentà; Parlamen-
to rinkimø ástatymà; ástatymus, reglamentuojanèius baþnyèios teisinæ padë-
tá, tikëjimo ir religiniø ásitikinimø laisvæ, valstybës sienø keitimà, uþsienio 
valstybiø kariuomenës buvimà Graikijos teritorijoje, valstybës institucijø 
funkcijø perdavimà tarptautinëms organizacijoms ir tautos suvereniteto ri-
bojimà, karo padëtá, tarptautiniø sutarèiø sudarymà; þmogaus teisiø apsau-
gà, politiniø partijø veiklà, ástatymø leidybos teisës delegavimà Respublikos 
prezidentui, ministrø atsakomybæ, karo padëtá; biudþetà; interpretacinio 
pobûdþio ástatymus ir kitus visuomenei svarbius ástatymus bei ástatymus, 
kuriems priimti reikia kvalifikuotos parlamento nariø daugumos (72 str. 1 
d.). Visi kiti ástatymø projektai parlamento reglamente nustatyta tvarka ga-
li bûti svarstomi ir priimami parlamento komitetuose. 

Ástatymø iniciatyvos teisë priklauso parlamentui ir vyriausybei (73 str. 1 
d.). Konstitucija numato kai kuriuos ðiø subjektø iniciatyvos teisës riboji-
mus ir papildomus reikalavimus. Pvz., ástatymø projektus pensijø klausi-
mais turi teisæ teikti tik finansø ministras, pasitaræs su Audito rûmais, o 
ástatymø projektus dël pensijø, mokamø ið vietos savivaldos ar kitø vieðàjà 
teisæ ágyvendinanèiø institucijø biudþetø, – finansø ministras ir kompeten-
tingas ministras. Konstitucijoje nurodyta, kad pensijø klausimai gali bûti 
reglamentuojami tik specialiuoju ástatymu. Draudþiama pensijø klausimus 
reglamentuojanèias nuostatas átvirtinti ástatymuose, susijusiuose su kitais 
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visuomeniniais santykiais (73 str. 2 d.). Parlamentas negali svarstyti ástaty-
mø, kuriais siekiant iðmokëti atlyginimus, pensijas ar suteikti kitas sociali-
nes garantijas, bûtø didinamos valstybës, savivaldybiø, vieðàjà teisæ ágyven-
dinanèiø institucijø iðlaidos, maþinamos pajamos ar turtas (73 str. 3 d.). 
Ástatymø, kuriais nustatomi vietiniai ar specialûs mokesèiai ar rinkliavos, 
projektai turi bûti patvirtinti finansø ministro ir koordinacijos ministro pa-
raðais (73 str. 5 d.). 

Paprastieji ástatymai priimami posëdyje dalyvaujanèiø deputatø daugu-
ma, bet ne maþesne kaip viena ketvirtàja visø parlamento nariø, iðskyrus 
ástatymus, kuriems priimti konstitucija ir parlamento reglamentas reikalau-
ja kvalifikuotos parlamento nariø daugumos. 

Teisæ priimti ástatymus turi ir parlamento komitetai: parlamentas gali 
suteikti (deleguoti) jiems ástatymø leidybos teisæ, iðskyrus teisæ priimti ásta-
tymus, kurie pagal konstitucijà paskirti iðimtinei parlamento kompetencijai 
(70 str. 2 d). Tokie ástatymai laikomi priimtais, kai uþ juos balsavo ne ma-
þiau kaip du penktadaliai komiteto nariø (70 str. 5 d.). Dël visø abejoniø ar 
nesutarimø priimant ástatymà komitetai absoliuèios nariø daugumos spren-
dimu turi teisæ kreiptis á parlamentà. Parlamento sprendimas komitetams 
yra privalomas. Komiteto priimtà ástatymà tvirtina parlamentas vidaus reg-
lamente nustatyta tvarka. Paþymëtina, kad tokio reikalavimo nebuvo anks-
tesnëje konstitucijos redakcijoje (1975–1986 m. redakcijoje buvo numatyta 
kita nuostata: parlamentas plenariniame posëdyje gali absoliuèia visø par-
lamento nariø dauguma priimti sprendimà ir pareikalauti, kad komitete 
svarstomas ástatymo projektas bûtø perduotas parlamentui svarstyti ir pri-
imti). 

Ástatymai ásigalioja, kai juos pasiraðo ir Vyriausybės žiniose paskelbia 
Respublikos prezidentas. Ástatymai turi bûti pasiraðomi ne vëliau kaip per 
vienà mënesá nuo jø priëmimo. Per ðá laikotarpá prezidentas turi teisæ grà-
þinti ástatymo projektà parlamentui pakartotinai svarstyti, nurodydamas sa-
vo argumentus (42 str. 1 d.). Parlamentas gali atmesti prezidento veto ab-
soliuèia visø parlamento nariø balsø dauguma. Tokiu atveju prezidentas 
turi pasiraðyti ir paskelbti ástatymà ne vëliau kaip per deðimt dienø nuo pa-
kartotinio balsavimo. 

Parlamentui priklauso ástatymø autentiðko aiðkinimo teisë. Konstitucija 
nustato, kad ástatymas, nereikalaujantis papildomo aiðkinimo, ásigalioja po 
jo oficialaus paskelbimo (77 str.). Ástatymø ágyvendinimo tvarkà nustato 
Respublikos prezidentas, taèiau jis negali sustabdyti ástatymø vykdymo ar 
apriboti jø galiojimo asmenø atþvilgiu (43 str. 1 d.). 

Konstitucijoje numatyta, kad priimant ástatymus, reglamentuojanèius 
ypaè svarbius visuomeninius santykius (iðskyrus finansø klausimus), gali 
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bûti skelbiamas tautos referendumas, jeigu tokià iniciatyvà iðreiðkia du 
penktadaliai parlamento nariø ir jai pritaria trys penktadaliai visø parla-
mento nariø (44 str. 2 d.). 

Respublikos prezidentas priima dviejø rûðiø ástatymo lygmens teisës ak-
tus: deleguotus ástatymus (legislatyvinius dekretus) ir ástatymus-dekretus. 

Konstitucijoje numatyta, kad parlamentas gali ástatymo nustatyta tvarka 
suteikti Respublikos prezidentui teisæ tam tikrais klausimais priimti legisla-
tyvinius dekretus (43 str. 2 d.). 

Esant ypatingoms ir neatidëliotinoms aplinkybëms, Respublikos prezi-
dentas, Ministrø kabinetui pasiûlius, turi teisæ leisti ástatymus-dekretus (44 
str. 1 d.). Ðiuos teisës aktus turi patvirtinti parlamentas per 40 dienø nuo jø 
iðleidimo arba per 40 dienø nuo parlamento sesijos pradþios. Jeigu prezi-
dentas nepateikia ðiø teisës aktø tvirtinti parlamentui nurodytu laiku arba 
jeigu jie nebuvo parlamento patvirtinti per tris mënesius nuo jø priëmimo, 
prezidento iðleisti dekretai-ástatymai netenka teisinës galios. 

Karo padëties metu arba laikotarpiu, kai bûtina nedelsiant atkurti de-
mokratiniø institucijø veiklà ir patenkinti visuomenës poreikius ir intere-
sus, Respublikos prezidentas vyriausybës siûlymu turi teisæ leisti ástatymus-
dekretus, taèiau negali keisti Karo padëties ástatymo jam galiojant (48 str. 5 
d.). Ðiuos teisës aktus turi patvirtinti parlamentas per 15 dienø nuo jø iðlei-
dimo arba per 15 dienø nuo parlamento sesijos pradþios. 

Tam tikrø ypatumø turi finansiniø ástatymø priëmimas. Parlamentas 
kiekvienais metais eilinëje sesijoje tvirtina valstybës biudþetà. Parlamentui 
biudþeto projektà teikia finansø ministras spalio mënesio pirmàjá pirma-
diená. Po svarstymø komitete finansø ministras, atsiþvelgdamas á pateiktas 
pastabas, turi pateikti pataisytà biudþeto projektà parlamentui ne vëliau 
kaip prieð keturiasdeðimt dienø iki biudþetiniø metø pradþios. Biudþeto 
ástatymo priëmimo tvarkà nustato Parlamento reglamentas. Konstitucija 
nustato, kad svarstant biudþeto projektà visoms parlamento frakcijoms turi 
bûti garantuojama teisë pareikðti savo nuomonæ (79 str. 3 d.). 

Tais atvejais, kai patvirtinto biudþeto ávykdyti neámanoma, parlamentas 
turi teisæ priimti specialøjá ástatymà. Jeigu pasibaigus parlamento kadenci-
jai biudþetas nebuvo patvirtintas ar nebuvo priimtas specialusis ástatymas, 
praëjusiø ar besibaigianèiø biudþetiniø metø biudþeto vykdymas pratæsia-
mas keturiems mënesiams. Sprendimà dël biudþeto vykdymo pratæsimo 
priima Respublikos prezidentas Ministrø kabineto siûlymu (79 str. 5 d.). 
Konstitucija numato, kad ástatymu gali bûti patvirtintas dvejø metø biudþe-
tas (79 str. 6 d.). Be specialaus ástatymo á valstybës biudþetà negali bûti 
átraukiamos iðlaidos darbo uþmokesèiui, pensijoms, subsidijoms ar apdova-
nojimams (80 str. 1 d.). Kontroliuoti valstybës biudþeto vykdymà ir teikti 
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iðvadas dël biudþeto ástatymo projekto pavesta aukðèiausiajam audito teis-
mui – Audito rûmams (98 str.). 
 

X 
 

Vyriausybës funkcijas vykdo Ministrø kabinetas, kurá sudaro ministras 
pirmininkas ir ministrai. Ministrà pirmininkà, ministro pirmininko teikimu 
ministrus skiria Respublikos prezidentas (þr. aukðèiau). 

Vyriausybës sudëtá ir veiklà reglamentuoja ástatymas. Konstitucija nu-
mato, kad Respublikos prezidentas, ministrui pirmininkui pasiûlius, turi 
teisæ skirti ministrà arba kelis ministrus ministro pirmininko pavaduotojais 
(81 str. 1 d.). Ministro rangà turinèiø ministro pavaduotojø (alternatyviøjø 
ministrø), ministro pavaduotojø ir ministro be portfelio, kurie gali bûti vy-
riausybës nariais, teisiná statusà nustato ástatymas. 

Vyriausybës nariais gali bûti skiriami tik tokie asmenys, kurie atitinka 
parlamento nariui keliamus reikalavimus. Vyriausybës nariams draudþiama 
uþsiimti kita profesine veikla. Ástatymas gali nustatyti ir kitus jø veiklos ap-
ribojimus. 

Vyriausybë, vadovaudamasi konstitucija ir ástatymais, formuoja ir ágy-
vendina bendràjà ðalies politikà (82 str. 1 d.). Ministras pirmininkas vado-
vauja vyriausybës veiklai ir uþtikrina jos vienybæ. Ministras vadovauja mi-
nisterijai, sprendþia ministerijos kompetencijai priklausanèius klausimus, 
vykdo kitas ástatymø nustatytas funkcijas. Ministras be portfelio vykdo mi-
nistro pirmininko pavestas funkcijas. Vyriausybë yra solidariai atsakinga uþ 
bendrà vyriausybës veiklà, o vyriausybës nariai – uþ veiklà jø kompetencijos 
ribose (85 str.). 

Vyriausybë turi turëti parlamento pasitikëjimà (84 str. 1 d.). Vyriausybë 
turi gauti parlamento pasitikëjimo votumà per penkiolika dienø nuo mi-
nistro pirmininko priesaikos. Vyriausybë savo iniciatyva bet kuriuo metu 
turi teisæ pateikti parlamentui praðymà dël pasitikëjimo vyriausybe. 

Parlamentas turi teisæ pareikðti nepasitikëjimà vyriausybe ir jos nariais. 
Inicijuoti ðià parlamentinæ procedûrà gali vienas ðeðtadalis parlamento na-
riø: jie turi pateikti pasiûlymà ir aiðkiai suformuluoti klausimus, dël kuriø 
vyks debatai. Parlamentiniai debatai dël pasitikëjimo ar nepasitikëjimo 
prasideda po dviejø dienø nuo praðymo pateikimo, jeigu vyriausybë (tais 
atvejais, kai siûloma pareikðti jai nepasitikëjimà) nepareikalauja jø pradëti 
ið karto. Debatai negali trukti ilgiau kaip tris dienas. Balsavimas dël pasiti-
këjimo ar nepasitikëjimo vyriausybe ar jos nariais pradedamas ið karto po 
debatø, taèiau vyriausybës praðymu já galima atidëti 48 valandoms. 
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Pasitikëjimas vyriausybe ar jos nariais pareiðkiamas posëdyje dalyvavu-
siø parlamento nariø dauguma, taèiau ne maþesne kaip dviejø penktadaliø 
visø parlamento nariø. Nutarimas dël nepasitikëjimo laikomas priimtu, kai 
uþ já balsavo absoliuti visø parlamento nariø dauguma. Nesurinkus reikia-
mo skaièiaus balsø, inicijuoti nepasitikëjimo procedûrà galima ne anksèiau 
kaip po ðeðiø mënesiø, iðskyrus kai tokià iniciatyvà iðreiðkia daugiau kaip 
pusë visø parlamento nariø (84 str. 2, 3 d.). 

Konstitucija numato, kad vyriausybës nariø baudþiamosios atsakomybës 
klausimas dël padarytø nusikalstamø veikø einant vyriausybës nario parei-
gas gali bûti sprendþiamas tik sutikus parlamentui pagal procedûrà, kurià 
numato konstitucija. Tik parlamentas turi teisæ pradëti apkaltos procesà 
esamos ir buvusios vyriausybës nariams ar ministrø pavaduotojams (86 
str.). Inicijuoti ðá procesà gali ne maþiau kaip vienas treèdalis parlamento 
nariø. Parlamentas, absoliuèia nariø dauguma pritaræs ðiai iniciatyvai, stei-
gia parlamentinæ komisijà, kuri turi atlikti iðankstiná tyrimà. Atlikusi ðá ty-
rimà, komisija savo iðvadas pateikia parlamentui, kuris, atsiþvelgdamas á 
jas, sprendþia, ar pradëti apkaltos procesà. Atitinkama parlamento rezoliu-
cija turi bûti priimta absoliuèia parlamento nariø balsø dauguma. Parla-
mentas turi teisæ bet kuriuo metu nutraukti pradëtà procesà. 

Apkaltà vykdo specialus parlamento sudarytas teismas. Nagrinëjant 
konkreèià bylà, jo sudëtyje turi bûti ðeði Valstybës tarybos (Aukðèiausiojo 
administracinio teismo) ir septyni Areopago (Aukðèiausiojo civilinio ir 
baudþiamojo teismo) nariai. Juos plenariniame parlamento posëdyje bur-
tais iðrenka parlamento pirmininkas ið minëtø teismø nariø. 
  
 

XI 
 

Teisingumà Graikijos Respublikoje vykdo teismai. Teisëjas ir teismai, 
vykdydami teisingumà, yra nepriklausomi ir klauso tik konstitucijos ir ásta-
tymø. Teismas negali taikyti ástatymo, kurio turinys neatitinka konstitucijos 
(93 str. 4 d.). Teismui gieþtai draudþiama vadovautis nuostatomis, átvirtin-
tomis teisës aktuose, priimtuose negaliojant konstitucijai (87 str.). 

Nuolatiniø teisëjø veiklos prieþiûrà ástatymo nustatyta tvarka vykdo 
aukðtesniojo rango teisëjai, Areopago220 (Graikijos aukðèiausiojo civilinio 

                                                           
220 Areopagas (gr. Areios pagos – Arėjo kalva) – senovės Atėnų aukščiausioji valstybės taryba, 

posėdžiaudavusi Atėnuose ant karo dievo Arėjo kalvos. Taryba kontroliavo kitas valstybės institu-
cijas, nagrinėjo kriminalines bylas, saugojo vergovinės aristokratijos tradicijas; vėliau vykdė tik 
kriminalinių ir religinių bylų nagrinėjimo funkcijas. 
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ir kriminalinio teismo) prokuroras ir jo pavaduotojas; prokurorø veiklos 
prieþiûrà – Areopago nariai ir aukðtesniojo rango prokurorai. 

Graikijos teismuose bylos nagrinëjamos vieðai. Teismo posëdis gali bûti 
uþdaras, jeigu, teismo ásitikinimu, tai gali kenkti bendroms moralës nuosta-
toms arba jeigu reikia apsaugoti þmogaus asmeninio ar ðeimyninio gyveni-
mo slaptumà. Teismo sprendimas skelbiamas vieðai; jis turi bûti teisëtas ir 
pagrástas atsiþvelgus á visas byloje esanèias aplinkybes. Ástatymo nustatyta 
tvarka vieðai privalo bûti skelbiama ir teismo atskiroji nuomonë. Teisinæ 
atsakomybæ uþ ðiø nuostatø nesilaikymà nustato ástatymas. 

Teisëjus ir prokurorus221 skiria Respublikos prezidentas. Jø skyrimo 
tvarkà ir kvalifikacinius reikalavimus nustato ástatymas. Konstitucija nusta-
to, kad teisëjø ir prokurorø darbo uþmokestis turi atitikti jø atliekamas 
funkcijas. Jø rangø, darbo uþmokesèio dydá ir kitus tarnybinës padëties 
klausimus reglamentuoja specialus ástatymas. Prieð skiriant teisëjus ir pro-
kurorus ástatymu gali bûti nustatytas bandomasis laikotarpis arba staþuotë, 
bet ne daugiau kaip trim metams. Ðiuo laikotarpiu jie vykdo visas nuolati-
nio teismo pareigûno pareigas. 

Teisëjus ir prokurorus galima atleisti ið pareigø ástatymo nustatyta tvar-
ka ir tik esant konstitucijoje nustatytiems pagrindams: kai ásiteisëja juos 
apkaltinæ teismø nuosprendþiai; dël ðiurkðtaus teisëjø drausmës paþeidimo; 
sveikatos bûklës arba kai savo poelgiu paþemina teisëjo ar prokuroro var-
dà. Teisëjø ir prokurorø, turinèiø ne aukðtesná kaip apeliacinio teismo pro-
kuroro ir jam prilygintø pareigûnø rangà, ágaliojimai nutrûksta jiems su-
laukus 65 metø; aukðtesnio rango pareigûnø – 67 metø. Taikant ðià nuosta-
tà, visais atvejais turi bûti laikomasi taisyklës, kad pareigûnø ágaliojimai nu-
trûksta tø metø, kai pareigûnas sulaukia pensinio amþiaus, birþelio 30 die-
nà (88 str. 5 d.). 

Teismo pareigûnus draudþiama perkelti ið vienos teismø grandies á kità, 
iðskyrus atvejus, kai ástatymo nustatyta tvarka asocijuoti teisëjai ar proku-
rorai jø paèiø praðymu perkeliami á pirmos instancijos teismus ar prokura-
tûras. Paprastøjø administraciniø teismø teisëjai ástatymo nustatyta tvarka 
gali bûti perkelti ir paaukðtinti iki Valstybës tarybos (Aukðèiausiojo admi-
nistracinio teismo) teisëjø rango, taèiau jie negali sudaryti daugiau kaip 
vienà penktadalá Valstybës tarybos nariø (88 str. 6 d.). 

Teismo pareigûnai negali uþsiimti jokia kita veikla ir gauti jokio kito at-
lyginimo, iðskyrus teisëjo atlyginimà, taip pat kitais konstitucijoje numaty-
tais atvejais. Konstitucija nustato, kad teismo pareigûnai gali bûti Atënø 
akademijos nariai; dirbti pedagoginá darbà universitetinio lygio institucijo-

                                                           
221 Konstitucijoje dažnai vartojama bendroji sąvoka teismo pareigūnai. 
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se; bûti specialiø tarybø ar komisijø, sprendþianèiø drausmës, audito ir tei-
sës klausimus, nariai; taip pat ástatymo nustatyta tvarka dalyvauti teisës ak-
tø rengimo komisijose; uþsiimti teismo pareigûnø mokymu; dalyvauti tarp-
tautiniø organizacijø, kuriose reprezentuojama valstybë, veikloje (89 str. 3 
d.). Leidþiama steigti teismo pareigûnø asociacijas. 

Dël teisëjø ir prokurorø paskyrimo, paaukðtinimo, perkëlimo á kitas pa-
reigas Respublikos prezidentui pataria ástatymo nustatyta tvarka veikian-
èios specialios institucijos – aukðèiausiosios teismø tarybos: Aukðèiausioji 
civiliniø ir kriminaliniø teismø taryba, Aukðèiausioji administraciniø teismø 
taryba ir Aukðèiausioji audito teismø taryba. Á ðiø tarybø sudëtá áeina atitin-
kamos aukðèiausiosios instancijos teismo pirmininkas ir burtais renkami ðio 
teismo nariai, dirbæ jame ne maþiau kaip dvejus metus. Aukðèiausiosios ci-
viliniø ir kriminaliniø teismø taryboje turi bûti Areopago prokuroras ir du 
jo pavaduotojai, renkami burtais ið prokurorø, dirbusiø Areopago prokura-
tûroje ne maþiau kaip dvejus metus. Aukðèiausiosios administraciniø tei-
smø tarybos ir Aukðèiausiosios audito teismø tarybos sudëtyje turi bûti ge-
neralinis valstybës komisaras (Valstybës tarybos pirmininkas). 

Konstitucija numato, kad tais atvejais, kai teisingumo ministras nesu-
tinka su aukðèiausiosios teismø tarybos sprendimu, jis turi teisæ ástatymo 
nustatyta tvarka reikalauti, kad klausimas dël teismo pareigûnø skyrimo, 
paaukðtinimo ar perkëlimo á kitas pareigas bûtø svarstomas atitinkamos 
aukðèiausiosios instancijos teismo plenume. Toká praðymà gali pateikti ir 
asmuo, tiesiogiai susijæs su svarstomu klausimu. Plenumo nutarimas ir 
aukðèiausiosios teismø tarybos sprendimas, dël kurio teisingumo ministras 
neiðreiðkë abejoniø, ministrui yra galutinis. Ðiø institucijø sprendimai nega-
li bûti skundþiami Valstybës tarybai. 

Areopago, Valstybës tarybos ir Audito rûmø pirmininkà ir pavaduoto-
jus skiria Respublikos prezidentas Ministrø kabineto teikimu. Areopago 
prokurorà ir pavaduotojus skiria Respublikos prezidentas. Ðiø pareigûnø 
kadencija yra ketveri metai. 

Aukðèiausio rango teismø pareigûnø drausminës atsakomybës klausi-
mus ástatymo nustatyta tvarka sprendþia Aukðèiausiasis drausmës teismas 
(taryba), kuriam vadovauja Valstybës tarybos pirmininkas. Kitø pareigûnø 
drausmines bylas nagrinëja pirmos ir antros instancijos teismø sudaryti 
drausmës teismai (tarybos). Teisæ iðkelti drausminæ bylà teismo pareigûnui 
turi teisingumo ministras. 

Paþymëtina, kad konstitucija reglamentuoja ir kai kuriuos teismø admi-
nistracijos tarnautojø teisinio statuso klausimus (92 str.). Pvz., nustatyta, 
kad teismø administracijos darbuotojai gali bûti ástatymo nustatyta tvarka 
atleidþiami ið pareigø: kai ásiteisëja juos apkaltinæ teismø nuosprendþiai; 
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drausmës teismo sprendimu, padarius drausminá nusiþengimà; dël ligos; 
invalidumo arba kai darbuotojas neatitinka tarnybinëms pareigoms kelia-
mø reikalavimø. 

Graikijos teismø sistemà sudaro administraciniai, civiliniai ir kriminali-
niai teismai, kuriø veiklà reglamentuoja ástatymas. 

Administraciniai teismai nagrinëja administracinius ginèus, iðskyrus 
tuos, kurie priskiriami audito teismams. Administraciniams teismams ásta-
tymu gali bûti perduotos nagrinëti tam tikros civilinës bylos, o civiliniams 
teismams – tam tikros administracinës bylos. 

Valstybës taryba (Aukðèiausiasis administracinis teismas) yra kasacinë 
administraciniø bylø nagrinëjimo instancija, turinti teisæ perþiûrëti þemes-
niøjø administraciniø teismø sprendimus ir priimti galutiná sprendimà. 
Valstybës taryba taip pat nagrinëja praðymus ir turi teisæ panaikinti admi-
nistracinius aktus, prieðtaraujanèius ástatymams, ir administracinius aktus, 
kuriais virðijami pareigûnø ágaliojimai; formuoja bendràjà administraciniø 
bylø nagrinëjimo praktikà; rengia norminio pobûdþio dekretus. Vieðojo 
administravimo institucijoms Valstybës tarybos sprendimai yra privalomi. 

Baudþiamieji teismai nagrinëja bylas ir skiria kriminalines bausmes, 
numatytas Baudþiamajame kodekse. Ástatymø leidëjas turi teisæ perduoti 
nagrinëti tam tikros kategorijos bylas kitoms institucijoms, pvz., policijos 
institucijoms – nagrinëti bylas dël policijos pareigûnø padarytø teisës pa-
þeidimø, uþ kuriuos numatyta bauda; gali bûti steigiami nepilnameèiø tei-
smai. Ástatymo nustatyta tvarka gali bûti steigiami specialûs teismai (tribu-
nolai), nurodyti konstitucijoje (sausumos kariniø pajëgø, kariniø oro pajë-
gø, karinio laivyno ir trofëjø reikalø teismai, 96 str. 4 d.). 

Audito rûmai priþiûri, kaip panaudojamos valstybës, vietos valdþios ir 
kitø juridinio asmens statusà turinèiø vieðojo pobûdþio institucijø, numaty-
tø ástatyme, lëðos; nagrinëja bylas dël ðioms institucijoms padarytos þalos; 
teikia parlamentui ataskaitas dël biudþeto vykdymo, iðvadas dël pensijø 
ástatymø; nagrinëja ginèus dël pensijø ir kt. 

Konstitucijoje numatyta speciali teisminë institucija – Aukðèiausiasis 
specialusis teismas (100 str.). Ðis teismas kontroliuoja ir atlieka teisminá ty-
rimà dël parlamento rinkimø teisës paþeidimø; tikrina, ar nebuvo paþeisti 
ástatymai organizuojant referendumà, taip pat jo rezultatus; sprendþia, ar 
parlamento nariai nepaþeidþia pareigø suderinimo principo; priima spren-
dimus dël parlamento nariø nuðalinimo nuo pareigø; sprendþia ginèus dël 
kompetencijos paskirstymo tarp teismø; sprendþia, ar parlamento priimtø 
ástatymø turinys ir atskiros ástatymo nuostatos neprieðtarauja konstitucijai, 
kai jø pagrindu buvo priimti Areopago, Valstybës tarybos ar Audito rûmø 
sprendimai; aiðkina visuotinai pripaþintø teisës normø turiná, vadovauda-
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masis konstitucijos 28 straipsnio 1 dalyje iðdëstytomis nuostatomis, átvirti-
nanèiomis, kad visuotinai pripaþintos tarptautinës teisës normos yra sude-
damoji Graikijos teisinës sistemos dalis ir turi virðenybæ nacionaliniø ásta-
tymø atþvilgiu. Aukðèiausiojo specialiojo teismo statusà ir jo ágaliojimø 
vykdymo tvarkà nustato ástatymas. 

Aukðèiausiojo specialiojo teismo nariais skiriami Valstybës tarybos, 
Areopago ir Audito rûmø pirmininkai; dvejiems metams burtais renkami 
keturi Valstybës tarybos nariai ir keturi Areopago nariai. Teismui vadovau-
ja vyresnio amþiaus Valstybës tarybos arba Areopago pirmininkas. Nagri-
nëjant ginèus dël teismø kompetencijos paskirstymo ir ástatymø konstitu-
cingumo, teismo sudëtyje turi bûti burtais iðrinkti du etatiniai universitetø 
teisës fakultetø teisës krypties profesoriai. 

Aukðèiausiojo specialiojo teismo sprendimai yra galutiniai ir neskun-
dþiami. Ástatymø nuostatos, pripaþintos prieðtaraujanèiomis konstitucijai, 
netenka teisinës galios nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos arba jame 
nurodytos datos. 

Konstitucijos 2001 m. pataisomis ásteigta speciali teisinë institucija – 
Valstybës teisës taryba. Jos kompetencija apima ágaliojimus, susijusius su 
teisine parama valstybei, valstybës atstovavimu sprendþiant ginèus, susiju-
sius su skundais prieð valstybæ, ir jø nagrinëjimu (100 A str.). 
 

XII 
 

Centrinës ir vietinës valdþios santykiai – viena ið seniausiø Graikijos 
problemø. Ðalies geografinë padëtis (apie 20 procentø teritorijos uþima sa-
los, apie 70 procentø – kalnai), istorinës ir politinës aplinkybës lëmë tai, 
kad nuo seno èia buvo tam tikros istorinës sritys, daugybë vietos bendruo-
meniø su savitomis vietos valdymo tradicijomis. Valstybës valdþios bandy-
mai suvienodinti vietos savivaldà ir valdymà visuomet sukeldavo visuome-
nës pasiprieðinimà, kuris neretai baigdavosi politine krize ðalyje. 

Neatsitiktinai konstitucijoje átvirtintos teisës normos, reglamentuojan-
èios vietos savivaldà ir valdymà, yra bendro pobûdþio, átvirtina tik bendruo-
sius centrinës ir vietinës valdþios santykiø principus ir suteikia teisæ ástaty-
mø leidëjui paèiam nustatyti konkretø ðiø santykiø turiná. Iðsamiau regla-
mentuojamas Atono konstitucinis statusas. Ðiai autonominei Graikijos sri-
èiai netaikomi bendrieji vietos savivaldos ir valdymo pagrindai. 

Graikijos konstitucija nustato, kad valstybës valdymas organizuojamas 
decentralizavimo pagrindais (101 str.). Administraciniai teritoriniai viene-
tai sudaromi atsiþvelgiant á ðalies geografines, ekonomines, socialines ir su-
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sisiekimo sàlygas. Vietos valdþios institucijos sprendþia klausimus, susiju-
sius su vietos bendruomenës poreikiais ir interesais. Jø veiklà ástatymo nu-
statyta tvarka koordinuoja ir kontroliuoja centrinës valdþios institucijos, 
nepaþeisdamos jø laisvës ir savarankiðkumo. Ástatymas gali suteikti centri-
nës valdþios institucijoms ir kitus ágaliojimus. Konstitucija numato, kad 
ástatymø leidëjas ir valstybës valdymo institucijos, priimdamos teisës aktus, 
privalo atsiþvelgti á salø regionø ypatumus. 

Konstitucija numato dviejø lygiø administracinius teritorinius vienetus, 
turinèius savivaldos teisæ. Tokià teisæ turi pirmo ir antro lygio administra-
ciniai teritoriniai vienetai (102 str.). Ði konstitucinë norma átvirtinta 2001 
metø pataisomis, atsiþvelgiant á vietos savivaldos reformà, pradëtà 1995 
metais. Anksèiau galiojusi konstitucijos redakcija numatë savivaldos teisæ 
tik pirmo lygio administraciniams teritoriniams vienetams – municipalite-
tams (demams) ir bendruomenëms (kinotams). 

1994 m. Graikijos parlamentas patvirtino regioninio ir vietos valdymo 
reformà (ástatymai Nr. 2218/94 ir 2240/94222). Pagal jà savivaldos teisæ ágijo 
antro lygio administraciniai teritoriniai vienetai – prefektûros (nomai), ðià 
teisæ ágyvendinanèios per renkamas prefektûrø tarybas ir prefektus (no-
marchus). Tokiu bûdu buvo siekta vienyti municipalitetus ir bendruome-
nes, skatinti jø tarpusavio bendradarbiavimà ir ryðius. 1997 m. parlamentas 
patvirtino vadinamàjà J. Capodistrio223 reformą (ástatymas Nr. 2539/1997, 
ásigaliojo nuo 1998 m.224), kurios tikslas buvo modernizuoti ðalies vieðàjá 
administravimà ir vietos valdþios sistemà, sumaþinti pirmo lygio administ-
raciniø teritoriniø vienetø skaièiø, sujungti gretimai esanèias bendruome-
nes ir tokiu bûdu iðvengti jø smulkumo225. 

Galiojanti konstitucijos redakcija, kitaip nei ankstesnioji, neávardija 
administraciniø teritoriniø vienetø, turinèiø savivaldos teisæ (nenurodo jø 
pavadinimø). Administracinius teritorinius vienetus ir vietos savivaldos ins-
titucijø kompetencijà nustato ástatymas. Reglamentuodamas centrinës ir 
vietinës valdþios santykius, paskirstydamas jø kompetencijà, ástatymø leidë-
jas turi vadovautis vietinës valdþios prioriteto principu. 

                                                           
222 Xithali-Kerkyra T., Valatsos A. Structure and Nature of Government in Greece // 

http://www.ceec-logon.net/download/material/str_gren.doc.  
223 J. Capodistrias 1828–1831 m. buvo Graikijos Respublikos vadovas. Jo valdymo metais bu-

vo įgyvendinama reforma, kurios tikslas buvo unifikuoti vietos valdymo sistemą naikinant vietos 
valdžios institucijas. 

224 Xithali-Kerkyra T., Valatsos A. Structure and Nature of Government in Greece // 
http://www.ceec-logon.net/download/material/str_gren.doc.  

225 Iki šios reformos Graikijoje buvo apie 6000 municipalitetų ir bendruomenių, iš jų municipa-
litetai sudarė tik 6,5 procento // Local Government in Greece // http://www.legal.coe.int/.  
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Vietinës valdþios institucijos veikia laisvai ir savarankiðkai. Jos renka-
mos remiantis visuotine rinkimø teise ir slaptu balsavimu. Vietinës valdþios 
institucijø rinkimø tvarkà nustato ástatymas. Ástatymo nustatyta tvarka gali 
bûti steigiamos joms pavaldþios vykdomosios institucijos. Galiojantys ásta-
tymai numato, kad vietinës valdþios institucijos (prefektø tarybos ir prefek-
tai, municipalitetø tarybos ir merai) tiesiogiai renkamos ketveriems me-
tams. 

Konstitucija numato, kad drausminës nuobaudos atstovaujamøjø vietos 
valdþios institucijø nariams, iðskyrus atvejus, kai ðiø pareigø netenkama sa-
vaime, ástatymo nustatyta tvarka gali bûti skiriamos tik pritarus tarybai, ku-
rios daugumà sudaro nuolatiniai teisëjai. 

Valstybë ásipareigoja uþtikrinti vietos valdþios institucijø finansinæ ne-
priklausomybæ, sudaryti finansines galimybes ágyvendinti joms pavestas 
funkcijas, kartu nustatydama priemones finansø panaudojimo skaidrumui 
uþtikrinti. Mokesèiø mokëjimo ir rinkliavø tvarkà nustato ástatymas. Kons-
titucija átvirtina, kad perduodant centrinës ir regioninës valdþios funkcijas, 
vietos valdþiai perduodamos ir atitinkamos lëðos bei finansiniai fondai. 

Ðiuo metu Graikijoje yra trijø lygiø administraciniai teritoriniai viene-
tai: 13 regionø (periferijø), kuriuose valdymà organizuoja vyriausybë; 54 
prefektûros; 900 municipalitetø ir 133 bendruomenës226.  

Atskirà administraciná teritoriná vienetà sudaro Atonas (gr. Athos227) – 
savivaldi staèiatikiø vienuoliø sritis Graikijos Chalkidës pusiasalio rytinia-
me kyðulyje, kurio gale yra Ajon Oro kalnas. Nuo ankstyvosios krikðèiony-
bës laikø ðioje þemëje buvo atsiskyrëliø buveinë, o nuo VII a. ji priklauso 
vienuoliams. 963 m. èia buvo ákurtas pirmasis vienuolynas (laura). Ðiuo me-
tu Atone yra 20 vienuolynø. 

Konstitucijos leidëjai, atsiþvelgdami á istoriðkai susidariusià ðios srities 
privilegijuotà padëtá, suteikë Atonui autonominës srities statusà. Konstitu-
cijoje (105 str.) nustatyta, kad Atonas yra savivaldi Graikijos valstybës da-
lis. Dvasiðkai Atonas yra pavaldus Konstantinopolio ekumeniniam patriar-
chatui, yra patriarchato jurisdikcijoje. Visi asmenys, gyvenantys vienuoliðkà 
gyvenimà Atone ir áðventinti á vienuolius, ágyja Graikijos pilietybæ be papil-
domø sàlygø ir procedûrø. 

Atonà valdo 20 vienuolynø, kurie pasidalijæ Atono þemes. Prievarta nu-
savinti Atonui priklausanèià teritorijà yra draudþiama. Konstitucija nusta-
to, kad Atono valdymo funkcijas vykdo Ðventoji bendruomenë (Ðventasis 

                                                           
226 Xithali-Kerkyra T., Valatsos A. Structure and Nature of Government in Greece // 

http://www. ceec-logon.net/download/material/str_gren.doc.  
227 Nesutrumpintas pavadinimas gr. Ajon Oras arba Agion Oras – Šventasis kalnas. 
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Kinotas), kurià sudaro Ðventøjø vienuolynø atstovai. Draudþiama keisti 
Atono valdymo sistemà, Ðventøjø vienuolynø skaièiø ir jø hierarchijà. Ato-
no teritorijoje gali gyventi tik staèiatikybæ iðpaþástantys asmenys. 

Ðios srities vidaus tvarkà nustato Atono statutas. Statutà, kurá rengiant 
dalyvauja ir valstybës atstovas, priima visi vienuolynai. Statutas ágyja teisinæ 
galià, kai já patvirtina Konstantinopolio ekumeninis patriarchatas ir Graiki-
jos parlamentas. 

Baþnytinës drausmës prieþiûrà vykdo Konstantinopolio patriarchatas, 
administraciniø funkcijø vykdymo prieþiûrà – valstybë. Valstybë privalo uþ-
tikrinti Atono bendruomenës saugumà ir vieðàjà tvarkà. Ðias valstybës 
funkcijas vykdo valdytojas, kurio ágaliojimus nustato ástatymas. Ástatymas 
nustato teisminës valdþios, kurià ágyvendina vienuoliø valdþios institucijos 
ir Ðventasis Kinotas, kompetencijà, muitø ir mokesèiø lengvatas, taikomas 
ðiai autonominei srièiai. 
 

XIII 
 

Pagal keitimo tvarkà Graikijos konstitucija priskirtina prie „grieþtøjø“ 
Konstitucijø. Nustatyti specialûs konstitucijos keitimo reikalavimai ir apri-
bojimai. Draudþiama keisti konstitucijos nuostatas, nustatanèias Graikijos 
valstybës valdymo formà ir nuostatas, átvirtintas: 

antro straipsnio 1 dalyje („pagarba þmogaus teisëms ir jø apsauga yra 
pagrindinë valstybës pareiga“); 

ketvirto straipsnio 1, 4 ir 7 dalyse („visi graikai lygûs prieð ástatymà“; 
„tik Graikijos pilieèiai turi teisæ dirbti valstybës tarnyboje, iðskyrus atvejus, 
kuriuos numato specialûs ástatymai“; „Graikijos pilieèiams nesuteikiami ir 
nepripaþástami didikø ar kitokie iðskirtiniai titulai“; 

penkto straipsnio 1 ir 3 dalyje („Kiekvienas turi teisæ laisvai ugdyti savo 
asmenybæ ir dalyvauti ðalies socialiniame, ekonominiame ir politiniame gy-
venime. Ágyvendindamas ðias teises þmogus privalo nevarþyti kitø þmoniø 
teisiø ir laisviø, nepaþeisti konstitucijos ir moralës nuostatø“; „Þmogaus 
laisvë nelieèiama. Niekas negali bûti persekiojamas, sulaikytas, ákalintas ar 
jo laisvë atimta kitaip, kaip nustato ástatymas“); 

trylikto straipsnio 1 dalyje („Tikëjimo laisvë yra nelieèiama. Þmogaus 
asmeniniø ir politiniø teisiø bei laisviø negalima varþyti dël jo religiniø ási-
tikinimø“); 

dvideðimt ðeðtame straipsnyje („Ástatymø leidþiamàjà valdþià vykdo Na-
cionalinë Bulë ir Respublikos prezidentas“; „Vykdomàjà valdþià vykdo 
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Respublikos prezidentas ir vyriausybë“; „Teisminæ valdþià vykdo teismas. 
Teismas priima sprendimus graikø tautos vardu“). 

Konstitucijos keitimo iniciatyvos teisæ turi ne maþiau kaip 50 parlamen-
to nariø. Konstitucijos pataisoms turi pritarti ne maþiau kaip trys penkta-
daliai visø parlamento nariø du kartus ið eilës. Tarp ðiø balsavimø turi bûti 
ne trumpesnë kaip vieno mënesio pertrauka. Naujai iðrinktas parlamentas 
pirmajame posëdyje turi pritarti konstitucijos pataisø projektui. Nutarimas 
dël konstitucijos pataisø laikomas priimtu, jeigu uþ já balsavo ne maþiau 
kaip pusë visø parlamento nariø. 

Tais atvejais, kai konstitucijos pataisoms pritaria maþiau nei trys penk-
tadaliai, taèiau daugiau nei pusë visø parlamento nariø, kito ðaukimo par-
lamentas pirmajame posëdyje turi teisæ priimti nutarimà dël konstitucijos 
keitimo, jeigu uþ já balsuoja ne maþiau kaip trys penktadaliai visø parla-
mento nariø. Parlamento nutarimas dël konstitucijos nuostatø keitimo 
skelbiamas Vyriausybės žiniose per deðimt dienø nuo jo priëmimo ir ásigalio-
ja po specialaus parlamento sprendimo. Pasibaigus konstitucijos keitimo 
procedûrai, naujas konstitucijos pataisas galima priimti ne anksèiau kaip 
po penkeriø metø. 
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VII. 
ČEKIJOS RESPUBLIKOS  

KONSTITUCINĖ SĄRANGA 
 
 

I 
 

Èekijos konstitucionalizmo kilmë ir raida. Èekijos valstybë turi senas 
valstybingumo tradicijas, ji ilgai gyvavo kitu – Bohemijos Karalystës – var-
du. 1212 m. spalio 26 d. Ðventosios Romos imperatorius ir Sicilijos karalius 
Fridrichas II Auksinëje Sicilijos bulëje (Zlatá bula sicilská) suteikë paveldi-
mà Bohemijos karaliaus titulà Pðemislui Otokarui I (Přemysl I Otakar)228. 
Nuo tada Bohemijos Karalystë tapo Europos procesø dalimi. 

XIV amþius, valdant Karlui IV (1342–1378), èekø istoriografijoje va-
dinamas „aukso amþiumi“. Tuomet Bohemijos karaliui priklausiusi Ðven-
tosios Romos imperijos karûna leido èekø valstybei pajusti imperijos privi-
legijas. XIV a. ákurtas Prahos Karlo universitetas, statoma ástabaus didumo 
ðv. Vito katedra, Prahos karaliø pilis. Tame amþiuje Prahoje kurta èekø tei-
sës istorija ir priimti aktai svarbûs visai Ðventajai Romos imperijai. 1356 m. 
Karlas IV iðleidþia Aukso bulæ, kurioje apraðyta Ðventosios Romos imperi-
jos imperatoriaus rinkimø tvarka. Paskelbus ðià bulæ, Bohemijos karalius 
tapo vienu ið septyniø Ðventosios Romos imperijos imperatoriaus elekto-
riø. 

Bohemijos Karalystë buvo savarankiðka valstybë, priëmë daug svarbiø 
teisës aktø. 1619 m. èekø þemiø atstovai generaliniame Prahos suvaþiavime 
priëmë labai panaðø á konstitucijà Èekijos valstybës dokumentà (Ustavy ces-
keho statu), kuris átvirtino Èekijos, Moravijos ir kitø þemiø konfederacinæ 
sàjungà. Taèiau Bohemijos geografinë ir politinë padëtis nebuvo palanki ið-
saugoti nepriklausomybæ. Ilgainiui èekø valstybë pateko Habsburgø val-
domos Austrijos átakon. Èekija iki pat 1918 m., kuomet susikûrë Èekoslo-
vakijos Respublika, buvo tam tikra autonomijos teisæ turinti karalystë (Kra-
lovstvi českeho) Austrijos ir Vengrijos imperijoje. Ðis laikotarpis èekø isto-
riografijoje vertinamas kontroversiðkai, nes didþioji „teisë“ tuomet vis dëlto 
buvo kuriama ne Prahoje, o Vienoje. Deja, tokia padëtis iðliko iki Pirmojo 

                                                           
228 www.korunaceska.org/zlataBulla.htm. Auksinė Sicilijos bulė čekų kalba.  
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pasaulinio karo pabaigos XX a., kuomet þlugo Vokietijos, Rusijos, Austri-
jos ir Vengrijos imperijos. 

Þlugus Austrijos ir Vengrijos imperijai, susikûrë nemaþai nepriklau-
somø valstybiø. 1918 m. spalio 18 d. buvo paskelbta Èekoslovakijos nepri-
klausomybë (Prohlášení Československé Samostatnosti), o Nacionalinis susi-
rinkimas, gavæs Èekoslovakijos nacionalinio komiteto ir Slovakijos nacio-
nalinës tarybos pritarimus, 1918 lapkrièio 14 d. paskelbë apie Èekoslovaki-
jos Respublikos sukûrimà. Pirmuoju prezidentu tapo T. G. Masarykas 
(Tomáš Garrigue Masaryk)229 – iðskirtinë asmenybë Èekoslovakijos valsty-
bingumo atkûrimo laikmeèiu.  

Èekoslovakijos valstybëje (1918–1993) Èekija buvo reikðmingesnë fe-
deracijos dalis ir ekonomiðkai, ir politiðkai. Todël suprantama, kad ðiuolai-
kinis Èekijos mokslas dabartinæ valstybæ vertina kaip Èekoslovakijos vals-
tybës raidos rezultatà, Èekoslovakijos istorinis ir teisinis paveldas analizuo-
jamas kaip èekø tautos nacionalinis paveldas. 

Kai kurie teisës istorijos tyrinëtojai Èekijos konstitucionalizmo raidà 
vadina kontroversiðka230. Èekijoje sukurta iðkiliø teisës aktø – pavyzdþiø vi-
sai Europai, taèiau taip pat akivaizdûs komunistinës diktatûros, paniekos 
þmogaus teisëms ir laisvëms pëdsakai. 

Tarpukario Èekoslovakijos Konstitucija buvo viena ið paþangiausiø vi-
soje Europoje. Ji buvo priimta 1920 m., galiojo iki 1947 m., kuomet komu-
nistinis reþimas visiðkai uþgniauþë demokratijà Èekoslovakijoje231. Istorikas 
S. P. Wandyczas teigia, kad „Èekoslovakijos politinë sistema, paremta 1920 
metø Konstitucija, atrodë nusiþiûrëta ið prancûzø, taèiau buvo nepalygina-
mai stabilesnë“232. 

Ðià Konstitucijà sudarë preambulë ir ðeði skyriai, ið viso – 134 straips-
niai. Paèiuose pirmuose Konstitucijos straipsniuose átvirtintas Konstituci-

                                                           
229 Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937) – Čekoslovakijos politikos veikėjas, filosofas, profe-

sorius, Čekoslovakijos valstybės kūrėjas, pasaulyje pripažintas didis demokratinis valstybės lyderis. 
Jis baigė Brno ir Vienos universitetus, pastarajame apsigynė daktaro laipsnį. Masarykas buvo Aust-
rijos ir Vengrijos imperijos parlamento narys, nuolat kovojo dėl Čekijos autonomijos. Pirmojo pa-
saulinio karo metu sudarė Čekoslovakijos nacionalinę tarybą, kuri, sulaukusi vakarų valstybių pri-
pažinimo, paskelbė Čekoslovakijos valstybės nepriklausomybę. Masarykas tapo pirmuoju Čekoslo-
vakijos Respublikos prezidentu ir išbuvo juo iki pat savo mirties 1937 m. Masarykas išspausdino 
daug mokslinių veikalų politikos, sociologijos, teisės srityse. Žr. Kdo byl kdo v našich dêjinách do 
roku 1918. – Praha: Libri,1993. P. 197–199.  

230 Hendrych D. Constitutionalism in the Czech Republic / Ed. by Priban J., Young J. The Rule 
of Law in Central Europe. The Reconstruction of Legality, Constitutionalism and Civil Society in 
the Post – Communist countries. – England: Aldershot, 1999. P. 16.  

231 Gronský J., Hřebejk J. Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa 1. – Praha: Karoli-
num, 1997.  

232 Wandycz P. S. Laisvės kaina. – Vilnius: Baltos lankos, 1997. P. 223. 
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nio Teismo institutas. Tai – vienas ið pirmøjø konstituciniø teismø visoje 
Europoje. Jam buvo paskirta tikrinti teisës aktø konstitucingumà. Konsti-
tucija numatë tautos suvereniteto principà, dvejø rûmø Parlamentà, vyk-
domàjà valdþià, kurià sudarë Prezidentas ir Vyriausybë, nepriklausomà tei-
smø sistemà. Vienas Konstitucijos skyrius reglamentuoja þmogaus teises ir 
laisves. Ðiame skyriuje pateikta gana iðsami (net ir ðiandienos poþiûriu) 
þmogaus teisiø ir laisviø sistema, átvirtintas þmoniø lygybës principas, nuo-
savybës nelieèiamybë, teisë laisvai palikti ðalá, þodþio ir minties teisë, spau-
dos, susirinkimø, asociacijø laisvë. Taip pat átvirtinta sàþinës ir tikëjimo 
laisvë. Konstitucijoje neiðskirta jokia religija, teigiama, kad visos religijos 
yra lygios prieð ástatymà. Ði Konstitucija nurodo tik vienà pareigà – paklusti 
šaukimui ginti valstybę. Atskiras Konstitucijos skyrius skirtas uþtikrinti tau-
tiniø, religiniø ir etniniø maþumø teises. Nagrinëjant 1920 m. Konstitucijos 
V skyriø Teisės, laisvės ir pareigos susidaro áspûdis, kad tai – ðiuolaikiðkas 
teisiø ir laisviø katalogas. Ði Konstitucija buvo reikðminga ne tik Èekoslo-
vakijos teisës istorijoje, ji tapo sektinu pavyzdþiu Vidurio ir Rytø Europos 
valstybëms (Lietuvai, Lenkijai, Rumunijai ir kitoms). Po Antrojo pasauli-
nio karo, Sovietø Sàjungai primetant „iðvaduotosioms“ Vidurio ir Rytø 
Europos valstybëms komunistinius reþimus, 1920 m. Èekoslovakijos Kons-
titucija „nebetiko“, todël 1948 m., 1960 m. priimtos naujos Konstitucijos, 
kurios átvirtino Komunistø partijos monopolijà ðalies valdyme. Nors Kons-
titucija buvo taisyta 1968 ir 1971 m., taèiau nedemokratinis dokumento po-
bûdis iðliko. Situacija keitësi tik „Velvetinës revoliucijos“ metais (1989–
1992), Èekoslovakijoje atkûrus demokratiná politiná reþimà. Èekoslovakija 
tautos valia buvo transformuota á Èekijos ir Slovakijos Federacinæ Respub-
likà233. 1993 m. sausio 1 dienà nustojo egzistuoti Èekijos ir Slovakijos Fede-
racinë Respublika, o jos vietoje buvo sukurtos dvi – nepriklausomos Èeki-
jos ir Slovakijos Respublikos. Èekijos Respublikos sukûrimo dienà pradëjo 
galioti ir ðios ðalies naujoji Konstitucija. Ði Konstitucija kurta dar Èekijos ir 
Slovakijos „skyrybø“ proceso metu – tuomet, kai dar egzistavo federacinë 
valstybë ir galiojo jos Konstitucija. 1992 m. gruodþio 16 d. Èekijos naciona-
linio susirinkimo priimta Èekijos Respublikos Konstitucija (Ustava Česke 
Republiki) ásigaliojo 1993 m. sausio 1 dienà. 

Èekijos Respublikos 1992 m. Konstitucijos bruoþai. Èekijos Respub-
lika, turëdama nedemokratinio Èekoslovakijos valstybës valdymo patirties, 
naujojoje Konstitucijoje siekë átvirtinti demokratinës valstybës principus. 

                                                           
233 Priban J. Legitimacy and Legality after the Velvet Revoliution/Ed. by Priban J., Young J. 

The Rule of Law in Central Europe. The Reconstruction of Legality, Constitutionalism and Civil 
Society in the Post – Communist countries. – England: Aldershot, 1999. P. 29–31. 
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Kaip teigia èekø konstitucinës teisës specialistai, Èekijos Respublikos 1992 
m. Konstitucija yra pabrëþtinai neideologizuota234. Joje akcentuojamos 
þmogaus teisës ir laisvës, átvirtinamas politinis pliuralizmas. Èekijos Res-
publikos Konstitucijà sudaro preambulë ir aðtuoni skyriai. Dokumente yra 
113 straipsniø. Nors Èekijos Respublikos Konstitucijà priëmë Èekijos na-
cionalinis susirinkimas, taèiau preambulëje teigiama, kad ði Konstitucija 
priimta Èekijos Respublikos pilieèiø, gyvenanèiø Èekijojoje, Moravijoje ir 
Silezijoje, valia. Taip pat preambulëje pabrëþiamos Èekijos valstybingumo 
tradicijos, nurodoma, kad ðiuolaikinës valstybës raida turi bûti grindþiama 
laisvos ir demokratiðkos visuomenës kûrimu ir raida. Konstitucijos pirma-
me skyriuje Pagrindinės nuostatos (1–14 str.) átvirtinti pagrindiniai valstybës 
gyvavimo principai. Ðiame skyriuje átvirtintas tautos suverenitetas ir politi-
nis pliuralizmas, nurodyta, kad Èekijoje egzistuoja unitinë valstybës sàran-
gos forma, o valdymo forma yra respublika. Iðskirtinis yra 9 straipsnis, 
draudþiantis Konstitucijos nuostatø, átvirtinanèiø demokratijos ir teisinës 
valstybës pagrindus, keitimà. Konstitucijos antras skyrius Įstatymų leidžia-
moji valdžia (15–53 str.) atskleidþia Èekijos Respublikos dvejø rûmø Par-
lamento rinkimø datà ir sistemà, ágaliojimus, jø formavimo pagrindus, Par-
lamento veiklos principus, Parlamento nario teisiná statusà. 

Treèià Konstitucijos skyriø Vykdomoji valdžia (54–80 str.) sudaro du 
poskyriai – Respublikos prezidentas ir Vyriausybė. Nustatyti valstybës vadovo 
bei Vyriausybës ágaliojimai, Vyriausybës sudarymo ir Respublikos prezi-
dento rinkimø tvarka. Ðiame skyriuje taip pat átvirtintas valstybës vadovo 
imunitetas, nustatyti Vyriausybës veiklos principai, jos atskaitomybës par-
lamentui klausimai. 

Ketvirtà Konstitucijos skyriø Teisminė valdžia (81–96 str.) taip pat su-
daro du poskyriai – Konstitucinis teismas ir Teismai. Konstituciniam Tei-
smui priskirta konstitucinës kontrolës funkcija, nustatyta teismo sudarymo 
tvarka, veiklos principai, ágaliojimø apimtys. Ðiame skyriuje taip pat átvir-
tinta tokia Èekijos Respublikos teismø sistema (91 str.): „Teismø sistemà 
sudaro Aukðèiausiasis Teismas, Aukðèiausiasis administracinis teismas, 
aukðtesnieji srièiø ir rajonø teismai“. Bûtent ðioje Konstitucijos dalyje átvir-
tinti pagrindiniai teismø veiklos principai – teismo nepriklausomybë, pro-
ceso dalyviø lygiateisiðkumas, kiti principai. 

Penktà Konstitucijos skyriø Aukščiausioji kontrolės valdyba sudaro tik 
vienas 97 straipsnis. Jame nurodyta, kad „Aukðèiausioji kontrolës valdyba – 
nepriklausoma institucija. Ji vykdo valstybës turto bei valstybës biudþeto 

                                                           
234 Pavliček V. O ustavnich zmenach po rozpadu sovetskeho bloku/Transformace ustavnich 

systemu zemi stredni a vychodni Evropy. Sbornik stati a texty ustav. I čast. – Praha. 1999. P. 13.  
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panaudojimo kontrolæ“. Straipsnis nurodo, kad ðios institucijos ágaliojimai, 
organizacinë struktûra turi bûti nustatyta ordinariniu ástatymu. 

Ðeðtame Konstitucijos skyriuje Čekijos nacionalinis bankas taip pat yra 
vienas – 98 straipsnis. Jame átvirtinta, kad Èekijos nacionalinis bankas yra 
valstybës bankas ir kad jo pagrindinis tikslas yra uþtikrinti valiutos stabilu-
mà. Konstitucija suteikia galimybæ kiðtis á Èekijos nacionalinio banko veik-
là tik ástatymø numatytu bûdu. 

Septintame Konstitucijos skyriuje Teritorinė savivalda (99–105 str.) la-
bai glaustai apraðytas valstybës teritorinis suskirstymas, taip pat suformu-
luotas pagrindiniø teritorijø savivaldos institucijø teisinis statusas. 

Paskutiniame, aðtuntame, skyriuje Pereinamosios ir baigiamosios nuo-
statos (106–113 str.) apibrëþti principai, kuriais buvo vadovautasi Èekoslo-
vakijos Federacinæ Respublikà pertvarkant á dvi suverenias Èekijos ir Slo-
vakijos Respublikas. 

Èekijos konstitucinëje sàrangoje iðskirtinë yra þmogaus teisiø ir laisviø 
reguliavimo forma. Èekijos Konstitucijoje nëra skyriaus, reglamentuojan-
èio þmogaus teises ir laisves, taèiau Konstitucijos 3 ir 112 straipsniai nuro-
do Pagrindiniø teisiø ir laisviø sàvadà235, todël ðis teisës dokumentas yra 
Konstitucijos dalis. Èekijos Respublikos konstituciná reguliavimà galima 
lyginti su Penktosios Prancûzijos Respublikos konstituciniu reguliavimu, 
kur taip pat nepateiktas þmogaus teisiø katalogas, bet yra nuoroda á Visuo-
tinæ þmogaus ir pilieèio teisiø deklaracijà. Skirtumas tik toks, kad Prancûzi-
jos Respublikos 1958 m. Konstitucija nurodo nacionaliná, istoriná (200 m. 
senumo) teisës aktà, o Èekijos Respublikos 1992 m. Konstitucijos nuoroda 
sietina su teisës dokumentu, priimtu valstybës kûrimosi metu, kaip ir Kons-
titucija. Èekijos Respublikos Konstitucijoje nëra straipsniø, reguliuojanèiø 
ekonominá ðalies gyvenimà. Nuosavybës teisë, savininko teisë ir pareigos 
kildinamos ið Pagrindiniø teisiø ir laisviø sàvado nuostatø. 

Èekijos nacionalinë taryba, 1992 m. priimdama Èekijos Respublikos 
Konstitucijà, jà vertino kaip konstituciná ástatymà, todël ðios Konstitucijos 
keitimas galimas tik pagrindu konstituciniø ástatymø, kuriuos gali priimti 
Èekijos Respublikos Parlamentas236. Konstitucijos 39 straipsnio 4 dalis nu-

                                                           
235 Pagrindinių teisių ir laisvių sąvadas (Listině základních práv a svobod) buvo priimtas Če-

koslovakijos Federacinės Respublikos federalinio susirinkimo Čekijos ir Slovakijos nacionalinių ta-
rybų siūlymu. 1992 m. gruodžio 16 d. (ta pačią dieną, kai priimta Čekijos Respublikos Konstitucija) 
Čekijos nacionalinės tarybos prezidiumas priėmė rezoliuciją, kuria Pagrindinių teisių ir laisvių 
chartija yra pripažįstama Čekijos Respublikos konstitucinės sąrangos integralia dalimi.  

236 Čekijoje konstitucinės teisės doktrina konstitucinius įstatymus traktuoja skirtingai negu kai 
kuriose kitose Europos šalyse. Pvz., Lietuvoje konstituciniai įstatymai suprantami kaip teisės aktai, 
juridine galia neprilygstantys Konstitucijai. Čia konkurencijos atveju Konstitucija turi prioritetą. 
Tad Konstitucijos keitimas Lietuvoje nėra galimas konstitucinių įstatymų pagrindu. Čekijoje pati 
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stato, kad konstitucinio ástatymo priëmimui reikalingi trys penktadaliai de-
putatø ir trys penktadaliai dalyvaujanèiø posëdyje senatoriø balsø. Konsti-
tucijoje numatytos kvalifikuotos daugumos leidþia teigti, kad ðis teisës ak-
tas priskirtinas prie „grieþtøjø“ konstitucijø grupës. Akivaizdu, kad surinkti 
minëtas kvalifikuotas daugumas (tik tada galima priimti konstituciná ásta-
tymà) yra sunku, o bûtent tai uþtikrina konstitucinës sàrangos stabilumà. 

 
II 
 

Konstitucinë justicija. Konstitucijos keitimo procedûra nëra vieninte-
lis Konstitucijos apsaugos bûdas ir instrumentas. Èekijos Respublikoje 
konstitucinæ justicijà vykdo Èekijos Respublikos Konstitucinis Teismas 
(Ústavní soud České republiky)237. Kaip jau buvo minëta, ði valstybë gali di-
dþiuotis turtinga konstitucinës justicijos tradicija. Èekijoje ágyvendintas 
konstitucinës justicijos modelis priskirtinas europietiðkajam (austriðkajam) 
konstitucinës justicijos modeliui, kuriam bûdinga abstrakti konstitucinës 
kontrolës forma238. Siekiant garantuoti Konstitucinio Teismo nepriklauso-
mybæ nuo kitø valstybinës valdþios institucijø, jis ákurdintas ne Èekijos 
Respublikos sostinëje Prahoje, o Brno mieste. Konstitucinis Teismas – sa-
varankiðka konstitucinë institucija su apibrëþtomis funkcijomis ir ágalioji-
mais. Ðios institucijos teisinë padëtis apibrëþta ðalies 1992 m. gruodþio 16 
d. priimtos Konstitucijos ketvirtame skyriuje ir Konstitucinio Teismo ásta-
tyme, priimtame 1993 m. birþelio 16 dienà. Konstitucijoje teigiama, kad ði 
institucija yra teisminë ir vykdo konstitucingumo gynybos funkcijas (83 
str.). Konstituciná Teismà sudaro 15 teisëjø, skiriamø deðimèiai metø. Teis-
mo teisëjus Èekijos Respublikos Senato pritarimu skiria Èekijos Respubli-
kos prezidentas. Ðio teismo teisëju gali bûti skiriamas tik nepriekaiðtingos 
reputacijos pilietis, atitinkantis reikalavimus, keliamus kandidatams, ren-
kamiems á Èekijos Respublikos Senatà. Kandidatas á Konstitucinio Teismo 
teisëjus taip pat turi turëti aukðtàjá teisiná iðsilavinimà ir ne maþesná kaip 10 
metø teisinio darbo staþà. Konstitucinio Teismo teisëjas pradeda vykdyti 
savo funkcijas nuo to momento, kai prisiekia Èekijos Respublikos prezi-
dentui. Ðalies Konstitucija numato ir teisëjo priesaikos tekstà (85 str.). 
Konstitucinio Teismo teisëjas naudojasi imuniteto teise. Konstitucinio  

                                                                                                                                  
Konstitucija yra suprantama kaip konstitucinis įstatymas. Todėl šioje šalyje konstituciniu įstatymu 
keičiama ar pildoma Konstitucija.  

237 www.concourt.cz. Čekijos Respublikos Konstitucinio Teismo interneto svetainė čekų ir ang-
lų kalbomis.  

238 Suchanek R. Nova role Ustavniho soudu v procesu evropske integrale / Suveranita a Eu-
ropska integrace. – Praha, 1999. P. 224. 
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Teismo teisëjui be ðalies Senato sutikimo negali bûti taikomas baudþiama-
sis persekiojimas. Reikðminga tai, kad Èekijos Respublikos Senatui nesuti-
kus patraukti teisëjà baudþiamojon atsakomybën, baudþiamasis persekio-
jimas dël to paties dalyko atmetamas visam laikui – ir tam, kuomet ðis as-
muo nebeturës imuniteto teisës. Konstitucija daro iðlygà, jog Konstitucinio 
Teismo teisëjas gali bûti sulaikytas tik tuomet, jeigu buvo uþkluptas daran-
tis nusikaltimà (flagrante delicto) arba ið karto po nusikaltimo padarymo. 
Atitinkama institucija apie sulaikymà privalo nedelsdama praneðti Senato 
pirmininkui. Jeigu Senato pirmininkas per 24 valandas nuo sulaikymo mo-
mento nesutinka perduoti sulaikytàjá teismui, institucija, sulaikiusi teisëjà, 
privalo paleisti sulaikytàjá. Artimiausiame posëdyje Senatas turi priimti ga-
lutiná sprendimà dël sulaikyto Konstitucinio Teismo teisëjo baudþiamojo 
persekiojimo. Konstitucinio Teismo teisëjas turi teisæ atsisakyti liudyti apie 
faktus, kurie jam tapo þinomi atliekant teisëjo funkcijas, taip pat ir nutrau-
kæs savo, kaip Konstitucinio Teismo teisëjo, veiklà. 

Èekijos Respublikos Konstitucinis Teismas turi daug ágaliojimø, prii-
ma sprendimus: 

a) dël panaikinimo ástatymø ar jø atskirø daliø, prieðtaraujanèiø kons-
tituciniam ástatymui arba tarptautinei sutarèiai; 

b) dël panaikinimo kitø teisiniø aktø ar jø atskirø daliø, prieðtaraujan-
èiø konstituciniam ástatymui, ástatymui arba tarptautinei sutarèiai, 
numatytai 10 str.; 

c) dël savivaldos institucijø konstituciniø skundø dël neteisëto valsty-
bës ásikiðimo á jø veiklà;  

d) dël konstitucinio skundo dël valstybës valdþios institucijø sprendi-
mo ar kitokios veikos, paþeidþianèios Konstitucijos garantuotas pa-
grindines teises ir laisves; 

e) apskundus sprendimus dël deputato arba senatoriaus iðrinkimo tei-
sëtumo; 

f) kilus abejoniø dël pasyvios rinkimø teisës netekimo ir deputato arba 
senatoriaus funkcijø nesuderinimo; 

g) pagal konstituciná Senato kaltinimà, iðkeltà prieð Respublikos pre-
zidentà; 

h) dël Respublikos prezidento siûlymo dël Deputatø rûmø ir Senato 
nutarimo panaikinimo; 

i) dël priemoniø, bûtinø ágyvendinti tarptautinio teismo sprendimà, 
privalomà Èekijos Respublikai, jeigu tas sprendimas negalimas ágy-
vendinti kitokiu bûdu; 
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j) dël sprendimo paleisti politinæ partijà arba kitokio sprendimo, lei-
dþianèio politinës partijos veiklà, atitinkanèià konstituciná arba ki-
tokius ástatymus; 

k) pagal ginèus dël valstybës ir teritorinës savivaldos institucijø kompe-
tencijos, jeigu ástatymas ðiø ginèø iðsprendimo nepaskiria kitos insti-
tucijos kompetencijai. 

Èekijos Respublikos Konstitucinis Teismas gali dirbti visos sudëties 
(plenarinis posëdis) arba trijø – keturiø teisëjø tarybose. Taèiau tik plena-
riniø posëdþiø metu galima spræsti teisës aktø konstitucingumo, Respubli-
kos prezidento apkaltos bei partijø veiklos konstitucingumo klausimus. 
Kaip jau buvo minëta, Konstituciná Teismà sudaro penkiolika teisëjø, o 
plenarinio posëdþio kvorumas yra deðimt teisëjø. Taèiau pastebëtina, kad 
Parlamento teisës aktø konstitucingumo klausimas, Respublikos preziden-
to apkaltos bei Konstitucinio Teismo anksèiau priimto sprendimo pakeiti-
mas galimas tik pritarus ne maþiau kaip devyniems Konstitucinio teismo 
teisëjams. Kiti sprendimai priimami esant kvorumui paprasta balsø dau-
guma. 

Konstitucinio Teismo sprendimas vykdytinas, jeigu jis ástatymo nusta-
tyta tvarka buvo vieðai paskelbtas ir jeigu Konstitucinio Teismo sprendimu 
nebuvo nustatytas kitoks ðio sprendimo ásigaliojimas. Konstitucinio Teismo 
sprendimas privalomas visoms ðalies institucijoms ir pilieèiams. 

Èekijos Respublikai tapus Europos Sàjungos nare, ið dalies keitësi ir 
Konstitucinio Teismo paskirtis. Kaip teigia kai kurie èekø teisës mokslo at-
stovai, teisës aktø konstitucingumo klausimø sprendimas liko pagrindine 
ðios institucijos funkcija, taèiau atsirado dar viena pareiga – apsaugoti ir 
apginti Èekijos Respublikos valstybingumà Europos Sàjungoje239. 
 

III 
 

Valstybës valdymo forma. Parlamentas. Èekijos Respublikos Konsti-
tucijoje pasakyta, kad valstybës valdymo forma yra respublika. Taèiau nëra 
tiesiogiai ávardyta, kokia respublikos valdymo formos atmaina ágyvendinta 
Èekijoje. Konstitucijos struktûra, valstybinës valdþios institucijø tarpusavio 
ágaliojimø turinys leidþia teigti, kad ðioje ðalyje ágyvendinta parlamentinë 
valdymo forma240. Tokià iðvadà galima daryti iðanalizavus konstitucines 

                                                           
239 Suchanek R. Nova role Ustavniho soudu v procesu evropske integrale / Suveranita a Eu-

ropska integrace. – Praha, 1999. P. 232.  
240 Mesonis G. Valstybės valdymo forma konstitucinėje teisėje: Lietuvos Respublika Vidurio ir 

Rytų Europos kontekste. – Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003. P. 121. 
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normas, nustatanèias valstybinës valdþios institucijø – Parlamento, Prezi-
dento ir Vyriausybës – tarpusavio ágaliojimø apimtis. Vienas ið ryðkiausiø 
poþymiø, leidþianèiø teigti, kad tai – parlamentinë respublika, yra Vyriau-
sybës politinë atskaitomybë Parlamentui (Konstitucijos 68 str.). Taip pat 
paþymëtina, kad ðalies prezidentà renka abeji Parlamento rûmai (Konstitu-
cijos 54 str.). Be to, ðalies Vyriausybës sudëtis tiesiogiai priklauso nuo Par-
lamento þemøjø rûmø valios (politinës daugumos). 

Èekijos Respublikos Parlamentas (Parlament Česke republiky) sudary-
tas ið dvejø rûmø: Deputatø (arba Atstovø) rûmø (Poslanecká sněmovna) 241 
ir Senato (Senát)242. Konstitucija numato, kad ástatymø leidybos valdþia Èe-
kijos Respublikoje priklauso Parlamentui. 

Deputatø rûmus sudaro 200 deputatø, kurie renkami 4 metams. Sena-
tà sudaro 81 senatorius. Senatoriai renkami ilgesniam laikui – 6 metams. 
Èekijos Respublikos Senatas – rotacijos bûdu besikeièianti institucija, nes 
kas 2 metus perrenkama viena treèioji senatoriø dalis – taip uþtikrinamas 
Senato veiklos tæstinumas. Skiriasi ir rinkimø sistemos. Deputatø rûmai 
renkami taikant proporcinæ balsavimo sistemà, o á Senatà renkama taikant 
maþoritarinæ rinkimø sistemà. Renkant deputatus taikomas penkiø procen-
tø barjeras – tik tos partijos, kurios surinko per penkis procentus rinkëjø 
balsø, dalyvauja skirstant mandatus. Balsavimo teisæ turi kiekvienas 18 me-
tø sulaukæs Èekijos Respublikos pilietis. Á Deputatø rûmus gali bûti iðrink-
tas bet kuris turintis teisæ balsuoti Èekijos Respublikos pilietis, kuriam su-
kako 21 metai. Kandidatui á Èekijos Respublikos Senatà nustatytas 40 me-
tø amþiaus cenzas. Èekijos Respublikos Konstitucija ir ástatymai draudþia 
vienam asmeniui tuo paèiu metu bûti abejø rûmø nariu. Taip pat numatyta, 
kad su deputato ar senatoriaus funkcija nesuderinamos Respublikos prezi-
dento, teisëjø ir kitos ástatymu numatytos pareigybës. Tiek deputatas, tiek 
ir senatorius privalo prisiekti. Deputato ar senatoriaus mandatas nutrûksta 
dël tokiø prieþasèiø: 

a) atsisakius nuo priesaikos arba davus priesaikà su iðlyga; 
b) pasibaigus galiojimo laikui; 
c) atsisakius mandato; 
d) netekus pasyviosios rinkimø teisës; 
e) Respublikos prezidentui paleidus Deputatø rûmus (Konstitucija ne-

numato galimybës paleisti Senatà). 
Abejø parlamento rûmø nariai naudojasi imuniteto ir indemniteto tei-

                                                           
241 www.psp.cz. Čekijos Respublikos Parlamentas: Deputatų rūmai. Interneto svetainė čekų, 

anglų, vokiečių, prancūzų kalbomis. 
242 www.senat.cz. Čekijos Respublikos Parlamentas: Senatas. Interneto svetainė čekų ir anglų 

kalbomis.  
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se. Deputatai ir senatoriai ágyvendina savo mandatà pagal priesaikà ir ne-
susijæ su jokiais ásipareigojimais politinëms grupëms ar partijoms. Deputa-
tas ar senatorius negali bûti patrauktas atsakomybën dël balsavimo posë-
dþio metu. Abejø rûmø nariai taip pat negali bûti traukiami baudþiamojon 
atsakomybën uþ pasisakymus. Uþ padarytus nusiþengimus deputatas ar se-
natorius atsako drausminës atsakomybës pagrindu atitinkamai Deputatø 
rûmams arba Senatui.  

Deputatø rûmai renka ir atðaukia Deputatø rûmø pirmininkà ir jo pa-
vaduotojus. Senatas renka ir atðaukia Senato pirmininkà bei jo pavaduoto-
jus. Parlamento rûmai savo funkcijoms ir pareigoms ágyvendinti sudaro 
komitetus ir komisijas. Deputatas arba senatorius, bûdamas Vyriausybës 
narys, negali bûti Deputatø rûmø ar Senato pirmininkas arba pirmininko 
pavaduotojas, taip pat Parlamento komitetø, tyrimo komisijø arba kitø 
komisijø narys. Kaip jau buvo minëta, Deputatø rûmus gali paleisti Res-
publikos prezidentas, taèiau tai gali ávykti tik esant tam tikroms aplinky-
bëms:  

a) jeigu Deputatø rûmai neiðreiðkë pasitikëjimo vël paskirtai Vyriau-
sybei, kurios pirmininkà prezidentas paskyrë pagal Deputatø rûmø 
pirmininko pasiûlymà;  

b) jeigu per tris mënesius Deputatø rûmai nepriëmë nutarimo dël vy-
riausybinio ástatymo projekto, su kuriuo Vyriausybë sieja klausimà 
dël pasitikëjimo;  

c) jeigu Deputatø rûmø sesija buvo nutraukta daug ilgesniam laikui 
nei numatyta Konstitucijoje;  

d) jeigu Deputatø rûmai daugiau kaip tris mënesius nesugebëjo priim-
ti sprendimo, nors sesija ir nebuvo nutraukta bei jie rinkosi pakarto-
tinai á posëdá. 

Deputatø rûmai priëmë ðiø rûmø veiklos reglamentà. Toká teisës aktà 
turi ir Senatas. Èekijos Respublikos Konstitucija grieþtai apibrëþia ástaty-
mø leidybos iniciatyvos subjektø ratà. Jais gali bûti deputatai, deputatø 
grupës, Senatas, Vyriausybë arba aukðtesniøjø savivaldos institucijø atsto-
vybës.  Parlamento rûmai turi teisæ priimti sprendimus, jei dalyvauja ne 
maþiau kaip viena treèioji visø rûmø nariø dalis. Uþ sprendimo priëmimà 
turi balsuoti daugiau kaip pusë dalyvaujanèiø deputatø arba senatoriø. 
Kaip jau buvo minëta, konstituciniø ástatymø priëmimui reikalingi trys 
penktadaliai deputatø ir trys penktadaliai senatoriø balsø. Ástatymo projek-
tas, patvirtintas Deputatø rûmuose, neatidëliojant perduodamas Senatui. 
Senatas svarsto ástatymo projektà ir priima nutarimà per 30 dienø nuo jo 
gavimo. Senatas nutarimu gali ástatymo projektà patvirtinti, atmesti, grà-
þinti Deputatø rûmams su pataisomis arba atsisakyti svarstyti tà ástatymo 
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projektà. Jei Senatas nepareiðkia savo nuomonës dël ástatymo projekto 
numatytu laiku, ástatymo projektas laikomas priimtu. Jei Senatas atmeta 
ástatymo projektà, Deputatø rûmai balsuoja pakartotinai. Ástatymo projek-
tas laikomas priimtu, jei uþ já balsavo daugiau kaip pusë visø deputatø. Jei 
Senatas gràþina ástatymo projektà Deputatø rûmams su pataisomis, balsuo-
jama uþ Senato pateiktas pataisas. Ástatymo projektas priimamas Deputatø 
rûmø nutarimu. Jei Deputatø rûmai nepriima Senato pataisø, tai balsuo-
jama pakartotinai dël Senatui pateiktos redakcijos. Ástatymo projektas lai-
komas priimtu, jei uþ já balsavo daugiau kaip pusë visø deputatø. Svarstant 
Deputatø rûmuose atmestà ar papildytà ástatymo projektà, neleidþiama 
projekto keisti. Jei Senatas nutarimu atsisako nagrinëti ástatymo projektà, 
ástatymo projektas laikomas priimtu. Tarptautinës sutartys, reikalaujanèios 
Parlamento pritarimo, tvirtinamos Parlamente ástatymø projektø priëmimo 
tvarka. 

Respublikos prezidentas turi teisæ gràþinti priimtà ástatymà, iðskyrus 
konstituciná ástatymà, su pataisomis per 30 dienø nuo jo gavimo. Dël grà-
þinto ástatymo Deputatø rûmai balsuoja ið naujo. Pataisos negalimos. Jei 
dël gràþinto ástatymo pakartotinai balsavo daugiau kaip pusë visø deputatø, 
ástatymas paskelbiamas vieðai. Prieðingu atveju ástatymas laikomas nepriim-
tu. Priimtus ástatymus pasiraðo Deputatø rûmø pirmininkas, prezidentas ir 
Vyriausybës pirmininkas. Kad ástatymas ásigaliotø, jis turi bûti paskelbtas 
vieðai. Kaip numato Èekijos Konstitucija (51 str.), priimtus ástatymus pasi-
raðo Deputatø rûmø pirmininkas, prezidentas ir Vyriausybës pirmininkas.  

Akivaizdu, kad Èekijos Respublikoje raðytinë teisë yra pagrindinis 
instrumentas, reguliuojantis konstitucinius teisinius santykius. Taèiau tiek 
konstitucinës teisës doktrina, tiek ir konstituciniø teisiniø santykiø praktika 
suteikia galimybæ teigti, kad neraðytinë teisë taipogi egzistuoja kaip regu-
liuojantis, ápareigojantis, nustatantis instrumentas. Konstituciniø teisiniø 
santykiø praktika Èekijos Respublikoje yra neilgalaikë, taèiau kai kurie 
doktrinos atstovai (V. Pavliček, J. Gronský243) teigia, kad neraðytinë teisë 
èekø konstitucinëje struktûroje taip pat pasireiðkia ir konstituciniø papro-
èiø forma (ustavni zvyklosti)244. Tokiø paproèiø daþniausiai laikomasi suda-
rant Vyriausybæ ir Parlamento veikloje. Pavyzdþiui, Èekijos Parlamente su-
siformavo paprotys, jog parlamentinë opozicija ápareigoja atitinkamà savo 
nariø skaièiø nebalsuoti priimant sprendimus, jeigu keletas daugumà atsto-
vaujanèiø deputatø dël objektyviø prieþasèiø negali dalyvauti balsavime. 

                                                           
243 Prahos Karlo universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės teisės katedros profesoriai.  
244 Pavliček V. Ustavni pravo a statoveda. Ustavni pravo Čéske republiky. Čast 1. – Praha: 

Linde, 2003. P. 134.  
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Tokiu bûdu uþtikrinamas parlamentinës veiklos stabilumas, nebijoma, kad 
opozicija bet kada gali pasinaudoti susidariusia padëtimi ir priimti sau pa-
lankius arba atmesti nepriimtinus daugumos sprendimus. Konstituciniai 
paproèiai taip pat nustato prezidento pareigà Vyriausybës sudëtá derinti su 
parlamentinës daugumos atstovais. Apibendrinant galima konstatuoti, kad 
gyvuojant seniems ir susidarant naujiems konstituciniams paproèiams èekø 
valstybinës valdþios institucijø sàranga daugiausia vadovaujasi raðytine tei-
se.  

Partinë sistema. Èekijos Respublikos Konstitucijoje átvirtintas demok-
ratinis politinis reþimas, tad politiná pliuralizmà, teisæ burtis ir kurti politi-
nes institucijas taip pat garantuoja Konstitucija. Èekijos Respublikos Kons-
titucija (5 str.) numato, kad valstybës politinë sistema grindþiama laisva bei 
savanoriðka veikla, laisvø, gerbianèiø pagrindinius demokratijos dësnius ir 
nevartojanèiø jëgos, kaip priemonës savo tikslui pasiekti, politiniø partijø 
konkuravimu.  

Dauguma savo valià iðreiðkia laisvu balsavimu, taèiau Konstitucija 
numato (6 str.), kad daugumai ágyvendinant sprendimus turi bûti uþtikrin-
tos ir politinës maþumos teisës ir laisvës. Kaip jau minëjome, Deputatø at-
stovø rûmai renkami naudojant proporcinæ, o Senatas – maþoritarinæ rin-
kimø sistemas. Èekijos Respublikos politinës partijos (kaip iðaiðkino Èeki-
jos Respublikos Konstitucinis Teismas byloje „Dël rinkiminiø koalicijø“) 
turi teisæ dalyvauti rinkimuose savarankiðkai arba koalicijose su kitomis 
partijomis arba kitais politiniais junginiais, taip pat partijos po rinkimø lais-
vai gali sudaryti koalicijas245.  

Nors Èekijoje veikia daugiau kaip dvideðimt partijø, taèiau tik penkios 
arba ðeðios ið tikrøjø dalyvauja mandatø „dalybose“. Be tradiciniø kairiøjø 
ir liberaliøjø pakraipø partijø, èekø partinëje sistemoje yra tokiø partijø, 
kuriø programiniai tikslai yra gana kontroversiðki. Ðtai partija „Èekijos ka-
rûna“ (Koruna Česká) save vadina monarchistine partija, siekianèia atkurti 
Èekijos Karalystæ246. Ði partija referendumo bûdu siekia pakeisti Konstitu-
cijà ir respublikos valdymo formà keisti á monarchijà. Èekø partinëje sis-
temoje gausu partijø skambiais pavadinimais: „Deðiniøjø blokas“, „Socia-
listinë ðalies alternatyva“, „Ateities pasirinkimo“ ir kitos. Akivaizdu, kad 
tik penkiø procentø barjeras Parlamento rinkimø sistemoje garantuoja tam 
tikrà partijø, dalyvaujanèiø realiame valstybës valdyme, skaièiø. Ðiuo metu 
Èekijos Parlamente deputatø ir senatoriø mandatus pasidalijo penkios po-

                                                           
245 test.concourt.cz/angl_verze/doc/1-127-96.html. Čekijos Konstitucinio Teismo byla „Dėl 

rinkiminių koalicijų“ Pl. ÚS 26/94.  
246 www.korunaceska.org. Politinės partijos „Čekijos karūna“ interneto svetainė čekų kalba.  
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litinës jëgos. Didþiausia politinë jëga yra Èekijos socialdemokratø partija 
(ÈSDP)247 – europietiðka, socialinæ valstybës paskirtá teigianti partija. Ant-
roji pagal gautø deputatø skaièiø yra Demokratinë pilieèiø partija (DPP)248 
– deðinioji centro partija, pasisakanti uþ liberalesnes reformas ekonomiko-
je, bet pasiþyminti skeptiðkesniu poþiûriu á Europos integracinius procesus. 
Buvæs ðios partijos lyderis Vaclovas Klausas (Vaclav Klaus) ðiuo metu yra 
Èekijos Respublikos prezidentas. Èekijos ir Moravijos komunistø partija 
(ÈMKP) – tai buvusios Èekoslovakijos komunistø partijos teisiø ir tradicijø 
perëmëja249, jos politinë veikla remiasi socialiniø negandø kritika. Krikð-
èioniø demokratø sàjunga-Èekoslovakijos liaudies partija (KDS)250 – tai 
krikðèioniðkoji (besiremianti katalikiðkø paþiûrø elektoratu) partija, akcen-
tuojanti krikðèioniðkojo solidarumo idëjas, taip pat nuosaikiai remianti eu-
ropinius integracinius procesus. Maþiausia parlamentinë partija yra Laisvës 
sàjunga-Demokratinë sàjunga (LS)251. Tai – labiausiai liberalias reformas 
palaikanti partija, aktyviai remianti Èekijos Respublikos narystæ Europos 
Sàjungoje.  
 
 

IV 
 

Vykdomoji valdþia: Respublikos prezidentas, Vyriausybë. Kaip jau 
buvo minëta, Èekijos Respublika yra parlamentinë, tad ir Respublikos pre-
zidento ágaliojimai yra menkesni nei prezidentinëse respublikose. Nors 
Respublikos prezidentas renkamas abejø Parlamento rûmø bendrame po-
sëdyje, taèiau jis yra valstybës vadovas252. Èekijos Respublikos prezidentas 
(Prezident republiky) savo pareigas pradeda eiti nuo priesaikos momento. 
                                                           

247 www.cssd.cz. Čekijos socialdemokratų partijos interneto svetainė čekų ir anglų kalbomis. 
2002 metų rinkimų rezultatas – 70 deputatų Atstovų rūmuose. 2004 metų rinkimų rezultatas – 6 Se-
nato nariai.  

248 www.ods.cz. Demokratinės piliečių partijos interneto svetainė čekų ir anglų kalbomis. 2002 
metų rinkimų rezultatas – 57 deputatai Atstovų rūmuose. 2004 metų rinkimų rezultatas daugiausiai 
vietų Senate – 35 Senato nariai.  

249 www.kscm.cz. Čekijos ir Moravijos komunistų partijos interneto svetainė čekų kalba. 2002 
metų rinkimų rezultatas – 41 deputatas Atstovų rūmuose. 2004 metų rinkimų rezultatas – 2 Senato 
nariai.  

250 www.kdu.cz. Krikščionių demokratų sąjungos-Čekoslovakijos liaudies partijos interneto 
svetainė čekų ir anglų kalbomis. 2002 metų rinkimų rezultatas – 21 deputatas Atstovų rūmuose. 
2004 metų rinkimų rezultatas – 11 Senato narių.  

251 www.unie.cz. Laisvės sąjungos-Demokratinės sąjungos interneto svetainė čekų ir anglų kal-
bomis. 2002 metų rinkimų rezultatas – 9 deputatai Atstovų rūmuose. 2004 metų rinkimų rezultatas 
– 4 Senato nariai.  

252 www.hrad.cz. Čekijos Respublikos prezidento interneto svetainė čekų, anglų, vokiečių kal-
bomis.  
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Prezidento ágaliojimø terminas yra penkeri metai, jis pradedamas skaièiuo-
ti nuo priesaikos dienos.  

Konstitucija numato (56 str.), kad Respublikos prezidento rinkimai 
vykdomi per paskutines trisdeðimt esamo prezidento kadencijos dienø. 
Respublikos prezidentu gali bûti renkamas pilietis, atitinkantis Senato nu-
statytus reikalavimus, tad Respublikos prezidentu negali tapti jaunesnis nei 
keturiasdeðimties metø asmuo. Konstitucija nustato, kad asmuo negali bûti 
iðrinktas Respublikos prezidentu daugiau kaip du kartus ið eilës. Taigi as-
meniui, iðbuvusiam Respublikos prezidentu dvi kadencijas, yra galimybë 
vël tapti ðalies vadovu tiktai po penkeriø metø pertraukos.  

Siûlyti prezidento kandidatûrà turi teisæ ne maþiau kaip deðimt depu-
tatø arba ne maþiau kaip deðimt senatoriø. Kandidatas iðrenkamas Res-
publikos prezidentu, jei uþ já balsavo daugiau kaip pusë visø deputatø ir 
daugiau kaip pusë visø senatoriø. Jei në vienas kandidatas nesurinko dau-
giau kaip pusës visø deputatø ir daugiau kaip pusës visø senatoriø balsø, tai 
per keturiolika dienø vykdomas antras rinkimø turas, kuriame dalyvauja 
kandidatas, surinkæs daugiausia balsø Deputatø rûmuose, ir kandidatas, 
surinkæs daugiausia balsø Senate. Jei keli kandidatai surinko vienodà balsø 
skaièiø Deputatø rûmuose arba Senate, tai skaièiuojami balsai, gauti abe-
juose rûmuose. Antrame ture dalyvauja daugiausia balsø surinkæs kandida-
tas. Iðrenkamas tas kandidatas, uþ kurá balsavo daugiau kaip pusë dalyvau-
janèiø deputatø ir daugiau kaip pusë dalyvaujanèiø senatoriø. Jei Respub-
likos prezidentas neiðrenkamas ir antrame ture, per keturiolika dienø vyk-
domas treèias rinkimø turas; iðrenkamas tas antrame ture dalyvavæs kandi-
datas, uþ kurá balsavo daugiau kaip pusë dalyvaujanèiø deputatø ir senato-
riø. Jei Respublikos prezidentas neiðrenkamas ir treèiame ture, tai rengia-
mi nauji rinkimai. 

Respublikos prezidentas prisiekia Deputatø rûmø pirmininkui ben-
drame Parlamento posëdyje. Respublikos prezidento atsisakymas duoti 
priesaikà arba nukrypimas nuo priesaikos teksto laikomas Respublikos 
prezidento neiðrinkimu. Respublikos prezidentas gali atsistatydinti apie tai 
pareiðkæs Deputatø rûmø pirmininkui. 

Èekijos Respublikos prezidentas naudojasi plaèiais ágaliojimais:  
a) skiria ir atleidþia Vyriausybës pirmininkà ir kitus jos narius, priima 

jø atsistatydinimà, paleidþia Vyriausybæ ir priima jos atsistatydini-
mà;  

b) ðaukia Deputatø rûmø sesijà;  
c) paleidþia Deputatø rûmus;  
d) ágalioja Vyriausybæ, kurios atsistatydinimà priëmë arba kurià palei-

do, laikinai vykdyti savo funkcijas iki naujos Vyriausybës paskyrimo;  
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e) skiria Konstitucinio Teismo pirmininkà ir jo pavaduotojus bei teisë-
jus;  

f) skiria Aukðèiausiojo Teismo pirmininkà ir jo pavaduotojus;  
g) ágyvendina malonës teikimà, lengvina teismo paskirtas bausmes, 

duoda nurodymà nepradëti baudþiamojo tyrimo arba já sustabdyti; 
panaikina teistumà;  

h) turi teisæ gràþinti Parlamentui priimtà ástatymà, iðskyrus konstituci-
ná ástatymà;  

i) pasiraðo ástatymus;  
j) skiria Aukðèiausios kontrolës valdybos prezidentà ir jo pavaduotojà;  
k) skiria Èekijos nacionalinio banko tarybos narius.  
Be to, valstybës vadovas:  
a) atstovauja valstybei uþsienio santykiuose;  
b) sudaro ir ratifikuoja tarptautines sutartis; tarptautiniø sutarèiø su-

darymà jis gali pavesti Vyriausybei arba, jai sutikus, atskiriems Vy-
riausybëms nariams;  

c) yra vyriausiasis gynybiniø pajëgø vadas;  
d) priima diplomatiniø misijø vadovus;  
e) skiria ir atðaukia diplomatiniø misijø vadovus;  
f) skiria rinkimus á Deputatø rûmus ir Senatà;  
g) suteikia generolo laipsnius;  
h) priima sprendimà dël vyriausybiniø apdovanojimø suteikimo ir juos 

áteikia, jei neágalioja kitos institucijos;  
i) skiria teisëjus;  
j) turi amnestijos suteikimo teisæ.  
Tam tikrus Respublikos prezidento sprendimus turi pasiraðyti Vyriau-

sybës vadovas. Respublikos prezidentas turi teisæ dalyvauti abejø Parla-
mento rûmø, jø komitetø ir komisijø posëdþiuose. Jo praðymu bet kuriuo 
metu jam suteikiama galimybë pasisakyti. Respublikos prezidentas turi tei-
sæ dalyvauti Vyriausybës posëdþiuose, reikalauti informacijos ið Vyriausy-
bës ir jos nariø, svarstyti su Vyriausybe ar jos nariais klausimus, priklausan-
èius jø kompetencijai. Èekijos Respublikos Konstitucijoje teigiama, kad 
prezidento dalyvavimas Vyriausybës posëdþiuose nëra nuolatinis, jis pri-
klauso nuo nagrinëjamø klausimø bei nuo prezidento valios dalyvauti 
svarstant vienà ar kità problemà. Politiðkai aktyvesnis prezidentas turi ga-
limybæ daryti didesnæ átakà Vyriausybëje vykstantiems procesams253. 

                                                           
253 Mesonis G. Valstybės valdymo forma konstitucinėje teisėje: Lietuvos Respublika Vidurio ir 

Rytų Europos kontekste. – Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003. P. 104.  
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Respublikos prezidentas negali bûti sulaikytas, persekiojamas uþ ad-
ministraciná paþeidimà. Respublikos prezidentas gali bûti patrauktas atsa-
komybën uþ valstybës iðdavimà Konstitucinio Teismo sprendimu, remiantis 
Senato pateiktu kaltinimu, ir gali bûti baudþiamas nuðalinant nuo prezi-
dento pareigø ir atimant teisæ bûti renkamu prezidentu. Kriminalinis per-
sekiojimas uþ nusikaltimus, ávykdytus prezidento kadencijos metu, visiðkai 
neámanomas. 

Iðskirtinë konstitucinio reguliavimo forma numatyta nustatant Èekijos 
Respublikos prezidento pavadavimo (esant vakansijai) galimybæ. Konstitu-
cija nustato, kad tokiu atveju prezidento ágaliojimai „padalijami“, tam tik-
rus ágaliojimus vykdo Vyriausybës pirmininkas, kitus – Deputatø rûmø 
pirmininkas. Jei tuo metu Deputatø rûmai paleisti, nurodytus prezidento 
ágaliojimus vykdo Senato pirmininkas. 

Èekijos Respublikos Vyriausybë (Vláda České republiky)254 yra vykdo-
mosios valdþios institucija. Vyriausybæ sudaro Vyriausybës pirmininkas, jo 
pavaduotojai, ministrai. Ðiuo metu veikia penkiolika ministerijø: Finansø, 
Uþsienio reikalø, Ðvietimo, Jaunimo bei sporto reikalø, Kultûros, Darbo ir 
socialiniø reikalø, Sveikatos, Teisingumo, Vidaus reikalø, Pramonës ir pre-
kybos, Regioniniø reikalø, Þemës ûkio, Gynybos, Transporto, Aplinkos ap-
saugos, Informatikos.  

Kaip numato ðalies Konstitucija, Vyriausybë tiesiogiai atsiskaito De-
putatø rûmams. Respublikos prezidentas skiria Vyriausybës pirmininkà ir 
jo teikimu kitus Vyriausybës narius, paveda jiems vadovauti ministerijoms. 
Po to Vyriausybë turi prisistatyti Deputatø rûmams ir praðyti politinio pasi-
tikëjimo. Jei Deputatø rûmai neiðreiðkia pasitikëjimo nauja paskirta Vy-
riausybe, ji sudaroma ið naujo. Jei ir tada Deputatø rûmai neiðreiðkia pasi-
tikëjimo Vyriausybe, Respublikos prezidentas skiria Vyriausybës pirminin-
kà Deputatø rûmø pirmininko teikimu. Prieð pradëdamas vykdyti savo ága-
liojimus Vyriausybës narys turi prisiekti. Ministro priesaikà priima Respub-
likos prezidentas.  

Vyriausybë gali praðyti Deputatø rûmø iðreikðti pasitikëjimà. Deputa-
tø rûmai gali iðreikðti politiná nepasitikëjimà Vyriausybe. Klausimà dël ne-
pasitikëjimo Vyriausybe Deputatø rûmai svarsto pagal raðtiðkà pasiûlymà, 
kurá pateikë ne maþiau kaip 50 deputatø. Sprendimas dël nepasitikëjimo 
priimamas gavus daugiau kaip pusës visø deputatø pritarimà. 

Èekijos Respublikos prezidentas turi ágaliojimus atðaukti Vyriausybës 
nará tik gavæs Vyriausybës pirmininko siûlymà.  

                                                           
254 www.vlada.cz. Čekijos Respublikos Vyriausybės interneto svetainė čekų ir anglų kalbomis.  
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Vyriausybës pirmininkas pateikia atsistatydinimo praðymà Respubli-
kos prezidentui. Kitø Vyriausybës nariø atsistatydinimo praðymus Respub-
likos prezidentui pateikia Vyriausybës pirmininkas. Vyriausybë atsistatydi-
na, jei Deputatø rûmai nepatenkina jos praðymo iðreikðti pasitikëjimà arba 
pareiðkia jai nepasitikëjimà. Vyriausybë atsistatydina po naujai iðrinktø 
Deputatø rûmø steigiamojo posëdþio. Taip pat Respublikos prezidentas 
atðaukia Vyriausybæ, kuri neatsistatydino, nors turëjo tai padaryti. 

Vyriausybë kolegialiai priima sprendimus. Vyriausybës nutarimas pri-
imamas pritarus daugiau negu pusei visø jos nariø. Vyriausybës pirminin-
kas organizuoja Vyriausybës veiklà, pirmininkauja jos posëdþiams, veikia 
jos vardu bei vykdo kitas pareigas, kurias jam paveda Konstitucija arba 
ástatymai. Vyriausybës pirmininkà pavaduoja Vyriausybës pirmininko pa-
vaduotojas arba kitas ágaliotas Vyriausybës narys. Vykdydama ástatymus 
Vyriausybë turi teisæ priimti nutarimus, juos pasiraðo pirmininkas bei ati-
tinkamas Vyriausybës narys. 

Ministerijos bei kitos administracinës ástaigos steigiamos ir jø kompe-
tencija apibrëþiama tik ástatymu. Ministerijø ir kitø administraciniø ástaigø 
valstybës tarnautojø teisinius santykius apibrëþia ástatymas. Ministerijos, ki-
tos administracinës ástaigos ir teritorinës savivaldos institucijos gali rem-
damosis ástatymu leisti teisinius aktus, jeigu ástatymas suteikia joms tokius 
ágaliojimus. 
 

V 
 

Þmogaus teisës ir laisvës. Teisminë valdþia. Kaip jau buvo minëta, 
Èekijos Respublikos Konstitucijos sudedamoji dalis yra Èekijos Respubli-
kos pagrindiniø teisiø ir laisviø sàvadas (Listině základních práv a svobod). 
Ðis sàvadas yra iðsamus þmogaus teisiø ir laisviø katalogas. Já sudaro pre-
ambulë ir ðeði skyriai: Bendrieji nuostatai, Pagrindinės teisės ir laisvės, Na-
cionalinių ir etninių mažumų teisės, Ekonominės, socialinės ir kultūrinės tei-
sės, Teisė į teisminę ir kitokią teisinę gynybą, Baigiamosios nuostatos. Skyrius 
sudaro straipsniai, ið viso sàvade yra 44 straipsniai. Preambulëje iðdëstytos 
aplinkybës, nulëmusios tokio dokumento atsiradimà ir tikslus, dël kuriø jis 
buvo priimtas. Èia minimas þmogaus teisiø ir laisviø universalumas, jø pri-
gimtinis pobûdis. Sàvado preambulëje pabrëþiama, kad tik pagarba to-
kioms teisëms ir laisvëms lemia Èekijos Respublikos galimybæ tapti pilna-
verte laisvø ir demokratiðkø valstybiø bendrijos nare.  

Pirmojo sàvado skyriaus pirmas straipsnis sinonimiðkai apibrëþia teisiø 
ir laisviø neatimamumà, neatðaukiamumà, fundamentalumà. Èia konsta-
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tuojama, kad visi þmonës gimsta laisvi ir lygûs savo orumu ir teisëmis. Ant-
rajame sàvado straipsnyje átvirtinama demokratinë valstybës forma, atme-
tamos monopolistinës ideologijos ar religijos egzistavimo galimybës. Tre-
èiajame straipsnyje nustatoma, kad þmogaus teisës ir laisvës nepriklauso 
nuo jo rasës, lyties, odos spalvos, kalbos, iðpaþástamo tikëjimo, politiniø ási-
tikinimø pobûdþio, socialinës ar tautinës kilmës, turtinës padëties. Taip pat 
ðis straipsnis suteikia þmogui galimybæ laisvai apsispræsti dël tautybës. Pa-
èioje sàvado pradþioje (3 str. 3 p.) apibrëþiamas pamatinis principas, numa-
tantis, kad asmuo, ágyvendindamas savo teises ir naudodamasis laisvëmis, 
negali paþeisti kitø þmoniø teisiø ir laisviø. Tad sàvade ávardintos teisës ir 
laisvës turi „galiojimo ribas“ ir jos sietinos su kito þmogaus tiek pat gerbti-
nomis teisëmis ir laisvëmis. Analizuodami ðá straipsná galime pastebëti ne 
tik teisiø ir laisviø átvirtinimo aspektà, bet ir pareigø iðreiðkimo formà.  

Antrasis Pagrindiniø teisiø ir laisviø sàvado skyrius sudarytas ið dviejø 
poskyriø: Pagrindinės teisės ir laisvės ir Politinės teisės. Ðio skyriaus pradþioje 
(6 str.) átvirtinama prigimtinë þmogaus teisë á gyvybæ. Tame paèiame 
straipsnyje ásakmiai uþdrausta mirties bausmë. Septintame straipsnyje átvir-
tinama privataus gyvenimo nelieèiamybë, taip pat grieþtai draudþiami kan-
kinimai, neþmogiðkas ar þeminantis þmogaus orumà elgesys. Aðtuntàjá 
straipsná sudaro net ðeði punktai, apsakantys asmens laisvæ. Èia teigiama, 
kad laisvë gali bûti ribojama tik ástatymo pagrindu. Taip pat straipsnyje 
ásakmiai nurodoma, kad sulaikytasis asmuo turi bûti iðklausytas ir per 24 
valandas arba paleistas, arba pristatytas teismui. Teismas per 24 valandas 
privalo priimti sprendimà dël asmens paleidimo arba sulaikymo. Devintas 
straipsnis draudþia priverèiamuosius darbus. Deðimtas straipsnis átvirtina 
privataus gyvenimo nelieèiamybæ siekiant apsaugoti þmogaus garbæ ir oru-
mà. Vienuoliktas straipsnis átvirtina nuosavybës nelieèiamybæ bei paveldë-
jimà, kaip turto ágijimo bûdà255. Taèiau numatoma, kad nuosavybë negali 
bûti naudojama kenkiant visuomenës interesams arba kitø þmoniø teisëms 
ir laisvëms. Ðis straipsnis, numatydamas nuosavybës konfiskavimo galimy-
bæ, nustato, kad tai gali bûti atlikta tik dël visuomeninio intereso ir tik tei-
singai atlyginus. Dvyliktas straipsnis átvirtina bûsto, gyvenamosios vietos 
nelieèiamybæ. Ji taip pat nëra absoliuti. Teismas ágaliotas esant tam tik-
roms aplinkybëms (kurias numato baudþiamojo proceso ástatymai) duoti 
leidimà bûsto apþiûrai. Tryliktame straipsnyje átvirtinama asmens susiraði-
nëjimø paslaptis. Keturioliktas straipsnis numato asmens kilnojimosi laisvæ: 

                                                           
255 Reikšminga tai, kad Čekijos Respublikos konstitucinė sąranga įtvirtina paveldimumo teisę 

(Dědění se zaručuje 11 str.) ne ordinariniuose, o konstituciniuose įstatymuose. Daugumoje šalių 
paveldimumas yra Civiliniame kodekse įtvirtinta teisė.  
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þmogus turi teisæ pasilikti ir gyventi Èekijos Respublikoje, taip pat jis turi 
teisæ laisvai iðvykti ið ðalies. Straipsnis nurodo, kad uþsienietis gali bûti ið-
siøstas ið ðalies tik ástatyme átvirtintø nuostatø pagrindu. Penkioliktas ir ðe-
ðioliktas sàvado straipsniai skirti átvirtinti minties, sàþinës ir religijos laisvæ. 
Èia teigiama, kad kiekvienas asmuo turi teisæ iðpaþinti tikëjimà, keisti já ar-
ba neiðpaþinti jokio. Taip pat yra teisë laisvai skelbti iðpaþástamas religines 
tiesas. Baþnyèiai suteikta teisë savarankiðkai tvarkytis, taèiau nei Èekijos 
Respublikos Konstitucija, nei Pagrindiniø teisiø ir laisviø sàvadas nenuma-
to valstybinës religijos, tad baþnyèia atskirta nuo valstybës256. Èekijos Res-
publikos Konstitucinis Teismas „Religijos laisvës“ byloje nustatë, kad ðià 
laisvæ ástatymas gali apriboti tik tuomet, kuomet ja kësinamasi á demokra-
tinës ar moralines visuomenës vertybes, kito þmogaus teises ir laisves257. 
Taip pat toje paèioje byloje Èekijos Respublikos Konstitucinis Teismas 
apibrëþë baþnyèiø ar kitø religiniø grupiø autonomiðkumà, kuriame glûdi 
valstybës pareiga nesikiðti á baþnyèios vidaus reikalus nei administracine, 
nei teismine forma. Taip pat èia átvirtinta moksliniø tyrinëjimø ir kûrybos 
laisvë. Poskyryje Politinės teisės átvirtintos þodþio ir teisës á informacijà lais-
vës. Taip pat (17 str.) uþdrausta cenzûra bei garantuojama (18 str.) petici-
jos teisë. Ðias teises galima apriboti tik dël vieðojo intereso ir kito þmogaus 
teisiø ir laisviø. Pagrindiniø teisiø ir laisviø sàvadas uþtikrina susirinkimø, 
susivienijimø teises, taip pat apibrëþia pilieèiø teises laisvai dalyvauti val-
dant savo ðalá per laisvus, demokratiðkus rinkimus. Politiniø teisiø skyrius 
baigiamas nuostata, numatanèia, kad bet koks teisiø ir laisviø reguliavimas 
ar aiðkinimas turi garantuoti politiná pliuralizmà ir sàþiningà konkurencijà.  

Treèiasis Pagrindiniø teisiø ir laisviø sàvado skyrius (24–25 str.) skirtas 
sureguliuoti tautiniø maþumø teises. Èia konstatuojama, kad priklausymas 
tautinei ar etninei grupei negali pakenkti kitø þmoniø teisëms ir laisvëms, 
todël þmonës turi teisæ vienytis á tautines bendrijas, gauti ir skleisti infor-
macijà gimtàja kalba, puoselëti savàjà kultûrà. Tai pat numatyta, kad esant 
tam tikroms sàlygoms258 yra laiduojama teisë á iðsilavinimà gimtàja kalba, 
teisë vartoti gimtàjà kalbà oficialiuose santykiuose.  

Ketvirtajame Pagrindiniø teisiø ir laisviø sàvado skyriuje átvirtintos 
asmens ekonominës, socialinës bei kultûrinës teisës. Átvirtinta, kad kiekvie-
                                                           

256 Čekų konstitucinės teisės doktrina pabrėžia, kad bažnyčios atskyrimas nuo valstybės nereiš-
kia teisės reikšti savo nuomonę ar dalyvauti politiniame gyvenime bažnyčios tarnams atėmimą. To-
kia sekuliarizacija turėtų būti suprantama kaip faktas, kad bažnyčia nėra tas oficialus subjektas, ku-
ris privalomai turi dalyvauti priimant sprendimus dėl valstybės valdymo.  

257 test.concourt.cz/angl_verze/cases.html. Čekijos Konstitucinio Teismo byla „Dėl Religijos 
laisvės“ Pl US 6/02.  

258 Terminas „tam tikros sąlygos“ sietinas su tautinės ar etninės mažumos dydžiu, valstybės 
ekonominiu pajėgumu bei kitų tautinių ar etninių grupių teisėmis.  
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nas asmuo turi teisæ laisvai pasirinkti profesijà bei naudotis verslo bei ûki-
nës veiklos galimybëmis. Teisë pasirinkti profesijà gali bûti apribota tik 
ástatymu numatytomis sàlygomis ir iðsilavinimo ar kvalifikaciniais reikala-
vimais. 26 straipsnio 3 dalis, numatanti valstybës pareigà suteikti materiali-
ná aprûpinimà pilieèiams, kurie ne dël savo kaltës negali ágyvendinti savo 
teisës gyventi ið savo darbo, nurodo Èekijos Respublikos socialinæ pakrai-
pà. 

27 straipsnis numato teisæ streikuoti, teisæ laisvai burtis á profsàjungas, 
taip pat garantuoja ðiø institucijø nepriklausomybæ nuo valstybës. Tiesa, 
nuostatose yra iðimtis, nesuteikianti teisës streikuoti teisëjams, prokuro-
rams, ginkluotojø pajëgø bei valstybës saugumo institucijø darbuotojams. 
Pagrindiniø teisiø ir laisviø sàvadas iðskiria tam tikrà subjektø ratà, akcen-
tuodamas jø teisiø ir laisviø apsaugos bûtinumà, – moterys, nepilnameèiai, 
neágalieji turi teisæ á didesnæ sveikatos apsaugà darbo metu bei iðskirtines 
darbo sàlygas. Nepilnameèiai, neágalieji taip pat naudojasi ypatinga apsau-
ga darbo santykiuose ir parama siekdami profesinio pasirengimo. Ðis teisës 
aktas numato valstybës pareigas garantuoti socialiniø pensijø sistemà, tad 
asmuo gali gauti senatvës, neágalumo bei maitintojo netekimo pensijas. Pa-
grindiniø teisiø ir laisviø sàvadas átvirtina teisæ á nemokamà gydymà asme-
nims, apsidraudusiems socialiniu draudimu, neapsidraudæ asmenys gali ti-
këtis tik nemokamos pirminës medicininës pagalbos.  

Ðeima ir vaikai taip pat yra ðio Teisiø ir laisviø sàvado objektas. Ðei-
mai, vaikams, nepilnameèiams, nëðèioms moterims laiduojamos visos teisës 
ir numatoma tam tikra socialinë parama.  

Pagrindiniø teisiø ir laisviø sàvadas numato teisæ á iðsilavinimà (33 str.) 
bei pareigà lankyti mokyklà iki nustatyto amþiaus. Ðis aktas numato, kad 
nemokamas mokslas yra pradinëse ir vidurinëse mokyklose, o aukðtosiose 
mokyklose mokslas gali bûti nemokamas tik asmenims, gebantiems gerai 
mokytis ir valstybei turint ekonominiø galimybiø. Èekijos Respublikos pa-
grindiniø teisiø ir laisviø sàvade mes galime rasti teisiø, priskirtinø vadina-
majam ketvirtam þmogaus teisiø raidos etapui. 35 straipsnis átvirtina kiek-
vieno teisæ á tinkamà gyvenamàjà aplinkà (příznivé životní prostředí). Tai – 
jau ekologijos problematika, sietina su þmogaus teisiø ir laisviø turiniu.  

Penktasis skyrius – Teisė į teisminę ir kitokią teisinę gynybą – apibrëþia 
procesines asmens teises. Èia numatyta, kad asmuo gali atsisakyti duoti pa-
rodymus prieð save ar savo artimàjá. Taip pat 37 straipsnis garantuoja juri-
dinæ pagalbà teisminio proceso metu bei proceso dalyviø lygiateisiðkumà. 
Ðiame skyriuje yra nuostatos, numatanèios teismo nepriklausomybæ bei 
proceso laikà. Be to, átvirtinta nuostata, jog tik teismas sprendþia asmens 
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kaltumo klausimà, átvirtintas asmens nekaltumo prezumpcijos principas259. 
Taigi teisminë valdþia yra pagrindinë þmogaus teises ir laisves ginanti ir ga-
rantuojanti nepriklausoma institucija. Teisminë valdþia yra savarankiðka, 
jos pagrindinius veiklos principus apibrëþia Èekijos Respublikos Konstitu-
cija.  

Teismai. Ombudsmenas. Teisminæ valdþià ágyvendina nepriklausomi 
teismai. Teisëjai, atlikdami savo funkcijas, yra nepriklausomi. Kaip ir dau-
guma aukðèiausiø teisminiø institucijø, Aukðèiausiasis Teismas ásikûræs 
Brno mieste. Èekijos Respublikos Konstitucija ir teismø ir teisëjø ástatymas 
(Zákon o soudech a soudcích) reguliuoja teismø veiklà, teisëjø skyrimo tvar-
kà, nelieèiamumo garantijas. Niekas neturi teisës kësintis á jø neðaliðkumà. 
Teisëjas prieð savo valià negali bûti atðauktas ið savo pareigø arba perkeltas 
á kità teismà. Teisëjo funkcija nesuderinama su Respublikos prezidento, 
Parlamento nario funkcija, taip pat su kokia nors vieðojo administravimo 
funkcija; ástatymas apibrëþia ir kitas veiklos rûðis, nesuderinamas su teisëjo 
funkcijos atlikimu. Teismai privalo uþtikrinti teisiø apsaugà ástatymø nusta-
tyta tvarka. Tik teismas sprendþia klausimà dël kaltës ir bausmës uþ nusi-
kaltimus. Teismø sistemà sudaro Aukðèiausiasis Teismas (Nejvyšší soud 
České republiky)260, Aukðèiausiasis administracinis teismas, aukðtesnieji sri-
èiø ir rajonø teismai. Ástatymas gali nustatyti ir kitas teismø rûðis. Aukð-
èiausiasis teismas yra aukðèiausioji teisminë institucija bylose, paskirtose 
teismø kompetencijai, iðskyrus bylas, sprendþiamas Konstitucinio arba 
Administracinio teismø. 

Teisëjus skiria Respublikos prezidentas, neapribodamas ágaliojimø lai-
ko. Teisëjas pradeda eiti savo pareigas nuo to momento, kai prisiekia. Tei-
sëju gali bûti skiriamas nepriekaiðtingos reputacijos pilietis, turintis aukðtà-
já teisiná iðsilavinimà. Kitas skyrimo sàlygas ir procedûrà nustato ástatymas. 
Ástatymas numato atvejus, kai teisëjai priima sprendimus Senate. Kitais at-
vejais teisëjai priima sprendimus vienasmeniðkai. Ástatymas gali nustatyti, 
kokiose bylose ir kokia tvarka teismuose sprendþiant klausimus kartu su 
teisëjais dalyvauja ir kiti pilieèiai. Priimantis sprendimus teisëjas suvarþytas 
ástatymo, jis turi teisæ nustatyti, ar tam tikras teisinis aktas atitinka ástaty-
mà. Jeigu teismas prieina prie iðvados, kad ástatymas, kuris taikytinas 
sprendþiant konkreèià bylà, prieðtarauja konstituciniam ástatymui, jis per-
duoda klausimà nagrinëti Konstituciniam Teismui. Visi teismo proceso da-

                                                           
259 Nekaltumo prezumpcija – asmuo laikomas nekaltu tol, kol teismas neįrodė kitaip.  
260 www.nsoud.cz. Čekijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo interneto svetainė čekų, anglų ir 

prancūzų kalbomis.  
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lyviai turi lygias teises. Bylø nagrinëjimas teisme þodþiu yra atviras, ðios tai-
syklës iðimtis nustato ástatymas. Sprendimas visada skelbiamas vieðai. 

Taèiau teismai tëra tik viena, kad ir labai svarbi grandis þmogaus teisiø 
ir laisviø apsaugos sistemoje. Kita reikðminga institucija, ginanti þmogaus 
teises ir laisves, yra ombudsmenas. Èekijos Respublikoje veikia visuomeni-
nis teisiø gynëjas – ombudsmenas (Veřejný ochránce práv)261, kuris nëra 
konstitucinë institucija, ji ákurta tik 1999 m. gruodþio 8 d. priëmus Visuo-
meninio teisiø gynëjo (ombudsmeno) ástatymà. Kaip nurodo jau pirmasis 
ðio ástatymo skyrius, Visuomeninis teisiø gynëjas gina þmogaus teises ir 
laisves nuo valstybinës valdþios ir kitø administravimo institucijø netinka-
mo poveikio. Visuomeninio teisiø gynëjo kompetencijon neáeina Parla-
mento, Vyriausybës, prezidento, teismø, prokurorø, specialiø institucijø 
veiklos tyrimai. Ðá pareigûnà ðeðeriems metams renka Atstovø rûmai. Po 
du kandidatus á ombudsmeno postà gali siûlyti Senatas ir Respublikos pre-
zidentas. Visuomeniniam teisiø gynëjui keliami panaðûs reikalavimai kaip 
kandidatams á ðalies Senatà. Ástatymas numato visuomeninio teisiø gynëjo 
darbo vietà Brno mieste. Ombudsmenas, prieð pradëdamas ágyvendinti sa-
vo funkcijas, privalo prisiekti Atstovø rûmams. Visuomenis teisiø gynëjas 
naudojasi imuniteto teise. Be Atstovø rûmø sutikimo jis negali bûti pat-
rauktas baudþiamojon atsakomybën. Ombudsmenas gali veikti, kai gauna 
tiesioginá skundà ið fizinio ar juridinio asmens. Senato ar Atstovø rûmø na-
riai gautus pilieèiø skundus dël þmogaus teisiø ir laisviø gali perduoti nag-
rinëti ombudsmeno institucijai. Gynëjas gali padëti tyrimà ir savo iniciaty-
va. Gynëjo sprendimai nëra privalomi, taèiau dël didelio ðios institucijos 
autoriteto daþniausiai vykdomi. Matydamas, kad yra paþeistas visuomeni-
nis interesas, gynëjas turi galimybæ kreiptis á prokurorus, kad tie inicijuotø 
teisminá visuomeninio intereso gynybos bûdà. Be to, visuomeninis teisiø 
gynëjas privalo informuoti Atstovø rûmus apie savo veiklà.  
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VIII. 
LATVIJOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA 

(SATVERSME) 
 
 
I 
 

Istorikai pripaþásta, kad kai kuriø valstybingumo formø poþymiø ðiuo-
laikinës Latvijos teritorijoje buvo jau X a. Tuo metu vystësi amatai ir pre-
kyba, kûrësi jø centrai, ið kuriø atskirai paþymëtini Jersika, Kuoknesë, 
Daugmalë, Meþuotnë, Tervetë, Kuldyga, Ludza, Ryga. Rytø Latvijos teri-
torijoje ásikûrë trys latgaliø kunigaikðtystës – Jersika, Kuoknesë, Talava, jø 
teritoriniai padaliniai – apygardos, kuriose buvo pastatytos pilys ir ákurti 
valsèiai. Nors nedidelës kunigaikðtijos sparèiau radosi ir vystësi Rytø Latvi-
joje, t. y. latgaliø þemëse, taèiau ir vakarinëje Latvijos dalyje, kurioje gyve-
no kurðiai ir þiemgaliai, XIII a. pirmojoje pusëje buvo kai kuriø valstybës 
kûrimo poþymiø. 

Valstybingumo reiðkiniø raida Latvijos teritorijoje nutrûko XII a. ant-
rojoje pusëje, kai èia gyvenusias baltø gentis pavergë vokieèiø feodalai. 
1185 m. Ikðkilëje ir 1201 m. Rygoje ásikûrë vokieèiø vyskupai, o 1202 m. 
vyskupas Albertas kovoti su pagonimis ákûrë Kalavijuoèiø ordinà. XIII a. 
pradþioje Kalavijuoèiø ordinas pavergë lyvius, 1209 m. uþëmë Jersikà, 1214 
m. – Talavà. Vokieèiø invazijas á ðiuolaikinës Latvijos teritorijà lëmë stra-
tegiðkai patogi latgaliø kunigaikðtysèiø geografinë padëtis – Baltijos jûra, 
Dauguvos upë. 1237 m. buvo ákurtas Livonijos ordinas. Jis taip pat didino 
savo agresyvià átakà ðiame regione. 

Istorikai teigia, kad atkakliausiai vokieèiø invazijai prieðinosi þiemga-
liai ir kurðiai. Kartu su lietuviais jie 1236 m. Saulës mûðyje sutriuðkino vo-
kieèiø feodalø kariuomenæ. 1260 m. Durbës mûðyje lietuviai, kurðiai ir estai 
sumuðë Livonijos kryþiuoèius. 

XIII a. pabaigoje Latvijos þemëse, kurios priklausë Rygos arkivyskupi-
jai, Kurðo vyskupijai ir Livonijos ordinui, galutinai ásigalëjo vokieèiø feoda-
lai ir kryþiuoèiai. Ðioje teritorijoje buvo ákurta Livonijos valstybë, o XVI a. 
pradþioje paplito evangelikø liuteronø tikëjimas. 

Per Livonijos karà 1558–1583 m. teritorija á ðiauræ nuo Dauguvos ati-
teko Lietuvos ir Lenkijos valstybei, o teritorijoje á pietus nuo Dauguvos bu-
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vo sukurta nuo Lietuvos ir Lenkijos valstybës priklausoma Kurðo kuni-
gaikðtystë (1561–1795). Po 1600–1629 m. Lietuvos ir Lenkijos valstybës bei 
Ðvedijos karo, pasiraðius Altmarko paliaubas, Ðvedijai atiteko Vidþemë su 
Ryga, o Lietuvos ir Lenkijos valstybei – Latgalë. Per 1700–1721 m. Ðiaurës 
karà Rusijos kariuomenë uþëmë Rygà. Po Ðiaurës karo pagal Niðtato tai-
kos susitarimà (1721) Vidþemë tapo Rusijos imperijos dalimi, o po Lietu-
vos ir Lenkijos valstybës padalijimø ir visa likusi Latvijos dalis buvo pri-
jungta prie Rusijos: 1772 m. – Latgalë, 1795 m. – Kurðo kunigaikðtystë ir 
Piltenës sritis. Taigi nuo XVIII a. pabaigos Latvija tapo Rusijos imperijos 
dalimi. 

Vokieèiø baronai, ásigalëjæ visose Latvijos gyvenimo srityse, po Latvi-
jos teritorijos prijungimo prie Rusijos ir toliau vaidino reikðmingà vaidme-
ná visuomeniniame gyvenime. Valdydami didþiulius þemës plotus vokieèiø 
baronai ir toliau naudojosi plaèiomis privilegijomis. Jø þinioje buvo vietø 
savivaldos institucijos – landtagai, kuriems buvo suteiktos net didesnës tei-
sës negu kitø Rusijos gubernijø savivaldos institucijoms. Landtagø kompe-
tencijai priklausë spræsti kai kuriuos klausimus dël Pabaltijo gubernijø, da-
lyvauti rengiant teisës aktus ðiais klausimais. Landtagai skyrë valdininkus, 
teisëjus, policininkus. Jø þinioje buvo mokyklos, baþnyèios, teismo instituci-
jos, spauda ir cenzûra. Paþymëtina ir tai, kad nemaþai Pabaltijo baronø ëjo 
aukðtas pareigas Rusijos imperijos administracinëse ástaigose ir armijoje. 
Visa tai lëmë ir privilegijas, prûsiðkàjà kultûros átakà ávairiose socialinio 
gyvenimo srityse. 

XIX a. viduryje plito jaunalatviø tautinis judëjimas, kuriame aktyviai 
pradëjo veikti latviai inteligentai – mokytojai, teisininkai, valdininkai ir ki-
tose srityse dirbæ þmonës. Spaudoje vis aðtriau bûdavo iðsakoma nuomonë 
prieð vokieèiø baronø privilegijas, tautinæ priespaudà. Jaunalatviø judëji-
mas reikalavo þemës, teismo ir kitø reformø, vartoti latviø kalbà vietos ins-
titucijose bei mokyti latviø kalba. Jaunalatviai nebuvo sukûræ partijos, tu-
rinèios konkreèià veikimo programà, ástatus ir veikë ávairiose draugijose, 
bûrësi prie leidþiamø laikraðèiø redakcijø. Jie reikalavo maþinti þemës 
arendos mokestá, simpatizavo latviø valstieèiams, ragino latvius aktyviau 
dalyvauti prekyboje, pramonëje, kaupti kapitalà, ugdyti tautinæ kultûrà. 
Taigi jaunalatviø judëjimas vertintinas kaip iðsivadavimo ið Rusijos imperi-
jos priespaudos judëjimas, þadinæs tautos dvasià ir savimonæ. Jaunalatviø 
propaguojamos idëjos buvo svarbus veiksnys telkiant tautà ágyvendinti lû-
kesèius dël savarankiðkos Latvijos valstybës ákûrimo. Tokios prielaidos atsi-
rado tik XX a. pirmaisiais deðimtmeèiais. 
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II 
 

Nepriklausomos Latvijos valstybës ákûrimà lëmë palankios istorinës 
politinës aplinkybës ir latviø tautos ryþtas sukurti nepriklausomà valstybæ. 
Taèiau ðis procesas buvo labai sudëtingas ir dramatiðkas, nes Pirmojo pa-
saulinio karo ir revoliucijø Europoje laikotarpiu Latvijos visuomenëje buvo 
reiðkiamos ir kirtosi ávairios nuomonës dël Latvijos valstybingumo.  

Latviø politinës partijos ir visuomeniniai judëjimai Pirmojo pasaulinio 
karo pradþioje siekë Rusijos imperijoje iðkovoti latviams tik autonominá 
statusà. Kryptingiau buvo reikalaujama mokyklose dëstyti latviø kalba, jà 
vartoti teismuose, savivaldybëse bei kitose vietos ástaigose. Konservatyves-
nës latviø politinës grupës nesiekë net autonomijos ir bûtø pasitenkinæ ga-
vusios Rusijos þemietijø pobûdþio savivaldà. Taèiau 1903 m. Latvijos so-
cialdemokratas M.Valteris ir jo pasekëjas Züriche ásteigë latviø socialde-
mokratø organizacijà ir propagavo idëjà atsiskirti nuo Rusijos. Ið Latvijos 
socialdemokratø partijos pasitraukusi latviø socialistø revoliucionieriø gru-
pë 1913 m. reikalavo Latvijos nepriklausomybës, taèiau – Rusijos Federaci-
joje.262 

Po Vasario revoliucijos Rusijoje 1917 m. liepos 30 d. latviø organizaci-
jø bei darbininkø ir kareiviø tarybø atstovø konferencija priëmë rezoliucijà, 
kad latviø tauta, kaip ir kitos tautos, turi teisæ pati kurti savo ateitá. Buvo 
pareikðta, kad Latvija yra sudëtinë demokratinës Rusijos Respublikos da-
lis. Taèiau tuo metu vykæs Valstieèiø suvaþiavimas buvo uþ Latvijos nepri-
klausomybæ ir neutralumà. 1917 m. spalio viduryje Latviø tautos atstovø 
susirinkime buvo pareikðta, kad bûtina siekti visiðkos Latvijos politinës au-
tonomijos.  

Po bolðevikø perversmo Rusijoje, 1917 m. lapkrièio 17–19 d., latviø 
deðiniosios partijos susirinko Valkoje ir sudarë Tautos Tarybà (Tautas Pa-
dome). Tomis dienomis Tautos Taryba paskelbë deklaracijà, kurioje buvo 
iðreikðta latviø teisë turëti nepriklausomà valstybæ. Netrukus Tautos Tary-
bà papildë latviø socialdemokratø atstovai, taèiau joje nebuvo bolðevikø ir 
vokieèiø. Nuo to laiko kova uþ Latvijos nepriklausomybæ ágijo konkreèià 
politinæ organizacinæ formà. Tarybos parengtoje Politinëje platformoje bu-
vo pabrëþiama, jog bûtina kuo sparèiau suðaukti Konstitucinæ Asamblëjà 
(Satversmes Sapulce), paskelbti nepriklausomà demokratinæ Latvijos Res-
publikà, uþtikrinti tautiniø maþumø teises. 1917 m. gruodþio 14 d. Taryba 
reikalavo, kad Rusijos vyriausybë sujungtø Latgalà su kita Latvijos teritori-
ja ir kraðto valdymo bûdà leistø nustatyti patiems gyventojams. Uþsieniui 
                                                           

262 Čepėnas P. Naujųjų laikų Lietuvos istorija. II tomas. – Vilnius: Lituanus, 1992. P. 490. 
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skirtoje deklaracijoje Tautos Taryba, remdamasi tautø apsisprendimo tei-
se, protestavo prieð Kurðo prijungimà prie Vokietijos.263 

Tautos Taryba 1918 m. lapkrièio 18 d. priëmë Aktà, kuriuo paskelbë, 
kad ákuriama nepriklausomos Latvijos Respublika. Akte buvo deklaruoja-
ma, kad Tautos Taryba yra vienintelë Latvijos suverenios valdþios reiðkëja 
ir kad Latvijos valstybës valdymo forma yra demokratinë respublika. Tary-
bos pirmininku buvo iðrinktas Jânis Èakstë, o ministru pirmininku – Kârlis 
Ulmanis. Taigi 1918 m. lapkrièio 18 d. Akto priëmimas þenklino Latvijos 
valstybingumo raidos pradþià, paskatino kryptingiau ir nuosekliau organi-
zuoti valstybës kuriamàjà veiklà. Beje, 1918 m. lapkrièio 11 d., t. y. dar prieð 
Akto priëmimà ir paskelbimà, Anglija jau pripaþino Latvijos valstybæ de 
facto. 1918 m. lapkrièio 19 d. K. Ulmanis, ignoruodamas okupacinæ vokie-
èiø valdþià, sudarë Latvijos laikinàjà vyriausybæ ir ði pradëjo organizuoti 
kraðto gynybà. 

1918 m. pabaigos ir 1919 m. pradþios laikotarpis buvo ypaè sudëtingas 
besikurianèiai Latvijos Respublikai, nes reikëjo kovoti ne tik su vokieèiais, 
kurie susijungë su baltøjø rusø daliniais, vadinamaisiais bermontininkais, 
bet ir su bolðevikø kariuomene bei jø sudaryta vyriausybe.264 

Pradëjusi veikti Latvijos laikinoji vyriausybë ëmësi priemoniø áveikti 
ne tik ûkinæ suirutæ, bet ir spræsti neatidëliotinai aktualius kuriamos valsty-
bës teisiniø pagrindø stiprinimo klausimus. Tuo galima ásitikinti vertinant, 
kaip buvo sprendþiamos ðalies teismø sistemos organizavimo ir teisminës 
valdþios grandþiø funkcionavimo problemos. Ðtai, pavyzdþiui, nedelsiant 
buvo pradëtas rengti teismø veiklà reglamentuojantis aktas – Latvijos tei-
smø ir teisminio proceso laikinieji nuostatai. Ðá aktà Tautos Taryba priëmë 
1918 m. gruodþio 6 d. Beje, iki ðio teisës akto priëmimo teisingumo sistema 
veikë vadovaudamasi carinës Rusijos teisës principais. Ðie Nuostatai turëjo 
didelæ reikðmæ rengiant kitus teisës aktus, formuojant teismø sandarà ir 
teismø veikimo mechanizmà. Pirmà kartà buvo átvirtinta, kad teismuose ir 
kitose teisminëse institucijose dalykinio bendravimo kalba yra valstybinë 
latviø kalba. Taèiau ið tikrøjø dar kurá laikà buvo vartojamos rusø ir vokie-

                                                           
263 Čepėnas P. Naujųjų laikų Lietuvos istorija. II tomas. P. 492. 
264 Per Vasario revoliuciją Rusijoje vokiečių neokupuotoje Latvijos dalyje susikūrė darbininkų, 

kareivių ir bežemių valstiečių tarybos, kurioms vadovavo bolševikai. 1917 m. rugpjūčio 12 d. įkur-
tas Latvijos darbininkų, kareivių ir bežemių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, o lapkričio 21 
d. Valkoje Taryba paskelbė tarybų valdžią. Gruodžio pradžioje sudaryta P. Stučkos vadovaujama 
vyriausybė gruodžio 17 d. manifestu paskelbė tarybų valdžią. 1918 m. gruodžio 22 d. dekretu Rusi-
ja pripažino Tarybų Latvijos nepriklausomybę, o 1919 sausio 13–15 d. vykusiame Latvijos tarybų I 
suvažiavime paskelbta LTSR ir priimta Konstitucija, tapati Rusijos Konstitucijai. Latvijos bolševi-
kų valdžios struktūros nustojo egzistuoti 1920 m. pradžioje, kai Raudonoji armija pasitraukė iš Lat-
vijos teritorijos. 



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

211 

èiø kalbos. 1918 m. gruodþio 16 d. Laikinoji vyriausybë nutarë, kad nuo-
sprendþiai turi bûti skelbiami „Pagal Latvijos laikinosios vyriausybës ása-
kymà“, o gruodþio 25 d. nuspræsta, kad Senato (aukðèiausia teisminë insti-
tucija) nariai ir kitø teismø teisëjai turi prisiekti Latvijos laikinajai vyriau-
sybei, dalyvaujant ministrui pirmininkui ir teisingumo ministrui arba pasta-
rojo pavaduotojui. 

1919 m. rugsëjo 5 d. buvo paskelbtas Pilietybës ástatymas265, kuris turë-
jo ne tik teisinæ, bet ir politinæ reikðmæ. Ástatyme numatyta, kad Latvijos 
valstybës pilieèiai yra visi Rusijos valstybës pilieèiai, nepriklausomai nuo jø 
tautybës ir tikëjimo, gyvenantys Latvijos teritorijoje, gimæ Latvijai priklau-
sanèiose srityse ir iki Ástatymo ásigaliojimo neágijæ kitos valstybës pilietybës. 
Asmenys, kurie gyveno uþ Latvijos teritorijos ribø, taèiau atitiko pagrindi-
nius Latvijos pilietybës reikalavimus, neprarado teisës á Latvijos pilietybæ, 
jeigu jie per vienerius metus nuo Pilietybës ástatymo paskelbimo gráþo gy-
venti á Latvijà arba registravosi Latvijos diplomatinëse atstovybëse uþsieny-
je kaip Latvijos pilieèiai, arba praneðë vidaus reikalø ministrui, jog pagei-
dauja likti Latvijos pilieèiais. 

Ástatyme nustatyta atskira tvarka, pagal kurià Latvijos pilietybæ galëjo 
ágyti ir buvusios Rusijos pilieèiai, gyvenantys ne Latvijoje, taip pat jø pali-
kuonys, gyvenantys Latvijoje, bet ne visiðkai atitinkantys pagrindinius Lat-
vijos pilietybës reikalavimus. Tokie asmenys pilietybës praðymus galëjo pa-
teikti Latvijos vidaus reikalø ministrui, o sprendimà turëjo priimti vyriau-
sybë. 

Kitø valstybiø pilieèiams Latvijos pilietybë galëjo bûti suteikta, jeigu 
jie be pertraukos gyveno Latvijoje penkerius metus. Tautos Tarybos spren-
dimu Latvijos pilietybë, nesilaikant áprastinës tvarkos, galëjo bûti suteikta 
asmenims uþ ypatingus nuopelnus Latvijos valstybei. Dviguba pilietybë ne-
buvo pripaþástama. 

Vienas pagrindiniø uþdaviniø, kurá sprendë Tautos Taryba ir laikinoji 
vyriausybë po 1918 m. lapkrièio 18 d., buvo suðaukti Latvijos Respublikos 
Konstitucinæ Asamblëjà (Satversmes sapulce). Ðiuo tikslu 1919 m. rugpjû-
èio 19 d. Tautos Taryba parengë ir priëmë Latvijos Respublikos Konstitu-
cinës Asamblëjos rinkimø ástatymà.266  

Paþymëtina, kad Tautos Taryba suvaidino iðskirtiná vaidmená kuriant 
Latvijos valstybës politinius teisinius pagrindus. Dvideðimt du steigiamieji 
Tarybos komitetai rûpinosi ávairiomis socialinio gyvenimo sritimis. Iki 
Konstitucinës Asamblëjos Tautos Taryba surengë 8 sesijas ir dirbo 57 pa-

                                                           
265 Latvijas Pagaidu Valdības Līkumu un Rīkojumu Krājums. 1919, 5 septembris. 
266 Latvijas Pagaidu Valdības Līkumu un Rīkojumu Krājums. 1919, 27 septembris. 
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grindiniuose posëdþiuose. Taryba priëmë teisës aktus, reguliuojanèius savi-
valdybiø statusà ir jø rinkimø tvarkà, Latvijos finansø sistemà, pilietybës 
teisinius pagrindus ir kitus svarbius teisës dokumentus.267 

1920 m. balandþio 17–18 d. vykusiuose rinkimuose buvo iðrinkta Kons-
titucinë Asamblëja. Á pirmàjà sesijà susirinko 1920 m. geguþës 1 d. Konsti-
tucinë Asamblëja, kurià sudarë 150 atstovø. Vienas pirmøjø dokumentø, 
kuriuos priëmë Konstitucinë Asamblëja, buvo 1920 m. geguþës 27 d. Dek-
laracija dël Latvijos valstybës.268 Joje buvo skelbiama, kad suvereni valsty-
bës valdþia priklauso Tautai, o Latvija yra nepriklausoma suvereni respub-
lika, kurioje demokratinës politinës sistemos pagrindas – Latvijos þmoniø 
valia. 

1920 m. birþelio 1 d. Konstitucinë Asamblëja parengë ir priëmë Latvi-
jos valstybës Laikinàjà Konstitucijà (Satversme), kuri laikytina pirmuoju 
konsoliduotu teisës aktu, átvirtinanèiu pagrindinius valstybës sandaros or-
ganizavimo klausimus. Ðis konstitucinis dokumentas suvaidino labai svarbø 
kuriamàjá vaidmená, nes 1920–1922 m. bûtent jo pagrindu buvo grindþiama 
valstybës kuriamoji veikla. Laikinojoje Konstitucijoje buvo sprendþiami 
valstybës institucijø sistemos, atstovaujamosios institucijos ir vykdomosios 
valdþios sàveikos klausimai. 

Vienas pagrindiniø Konstitucinës Asamblëjos tikslø buvo parengti ir 
priimti nuolatinæ Latvijos Respublikos Konstitucijà. Ðis uþdavinys ágyven-
dintas 1922 m. vasario 15 d. Latvijos Respublikos Konstitucijoje skelbiama, 
kad Latvija yra nepriklausoma demokratinë respublika, kurioje suvereni 
valdþia priklauso Tautai. Pagal Konstitucijà vienintelis ástatymø leidëjas 
buvo parlamentas (Saeima), kurá sudarë 100 atstovø, renkamø 3 metams. 
Valstybës vadovà – prezidentà rinko parlamentas 3 metams. Konstitucijai 
buvo bûdingi visi tie bruoþai, kurie buvo iðreikðti to meto naujosiose Euro-
pos valstybiø konstitucijose (1919 m. Vokietijos Konstitucijoje, 1919 m. 
Suomijos Konstitucijoje, 1920 m. Austrijos Konstitucijoje, 1920 m. Graiki-
jos Konstitucijoje, 1921 m. Lenkijos Konstitucijoje, 1920 m. Estijos Konsti-
tucijoje, 1922 m. Lietuvos Konstitucijoje). Kai kurie autoriai nurodo, kad 
Latvijos konstitucionalizmo raidos doktrinà lëmë vadinamasis Vestminste-
rio politinës sistemos modelis, taip pat Veimaro Konstitucija.269  

Lyginamosios konstitucinës teisës kontekste 1922 m. vasario 15 d. Lat-
vijos Respublikos Konstitucija priskirtina antrajam konstitucijø raidos eta-
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269 Taube C. Constitucionalism in Estonia, Latvia and Lithuania. A study in comparative cons-
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pui. Plaèiau nenagrinëjant to laikotarpio konstitucijø turinio ir formos vis 
dëlto reikëtø atkreipti dëmesá á kai kuriuos bendruosius bruoþus. Tai buvo 
konstitucionalizmo laikotarpis, kai konstitucijø leidëjai, perimdami pirmo-
sios konstitucijø bangos patirtá, toliau tobulino valstybës valdþios organiza-
vimo sistemà ir valdþiø tarpusavio santykius. Iðskirtinai daug dëmesio buvo 
skirta parlamentinës demokratijos átvirtinimui. Ðiuo atþvilgiu ir Latvijos 
Konstitucijos rengëjai, ir leidëjas – Konstitucinë Asamblëja, atspindëdami 
europietiðkàjà tradicijà, pasuko ne prezidentinës demokratijos, o parla-
mentarizmo vertybiø plëtojimo ir átvirtinimo keliu. To meto Konstitucijoje 
nemaþa dëmesio skiriama valstybës socialiniam vaidmeniui, pripaþástamos 
universalios ir nekintanèios þmogaus laisvës ir teisës.270 Politinio liberaliz-
mo principai, kuriais vadovavosi tautos, kurianèios savo nepriklausomàjá 
valstybingumà, atsispindëjo ir Latvijos Respublikos Konstitucijoje. Nors 
Veimaro Konstitucija ir nelaikytina svarbiausiu politiniu teisiniu veiksniu, 
turëjusiu átakos Latvijos parlamentarizmo kultûros formavimuisi, taèiau 
neverta ir neigti, kad tuo metu Veimaro Konstitucijoje politinës valdþios ir 
kitø valstybës institucijø reguliavimo (ribojimo) teisiniai „receptai“ buvo 
priimtini daugeliui tautø, kûrusiø nepriklausomas demokratines valstybes. 
Galima daryti visiðkai akivaizdþià iðvadà, kad Latvijos Respublikos Konsti-
tucija buvo vienas ið europiniø reiðkiniø, simbolizuojanèiø to meto konsti-
tucinës demokratijos kultûrà. Konstitucijos priëmimu ið esmës buvo baigtas 
pirmasis Latvijos valstybës kûrimo etapas, o Konstitucijos reikðmë dar la-
biau atsiskleidë XX a. paskutiniame deðimtmetyje, kai buvo sprendþiama, 
kokiu keliu einant ir kokiais konstituciniais pagrindais reikia atkurti Latvi-
jos valstybingumà. 

Konstitucinë Asamblëja suvaidino iðskirtiná vaidmená Latvijos valsty-
bingumo istorinëje raidoje jau vien todël, kad ji þenklino parlamentarizmo 
pradþià Latvijoje. Nors reikðmingiausi darbai buvo laikinosios Konstituci-
jos, o vëliau nuolatinës Konstitucijos parengimas ir priëmimas, taèiau tai 
buvo tik dalis darbø, kuriuos nuveikë Konstitucinë Asamblëja. Tuo metu 
buvo sukurtas valstybës aparatas, ávesta sava valiuta (latas), ásteigtas Rygos 
universitetas, priimti þemës reformà reglamentuojantys ástatymai, bûsimojo 
parlamento rinkimø ástatymas bei daugelis kitø. Apskritai Konstitucinë 
Asamblëja per savo veiklos laikotarpá priëmë 205 ástatymus, 291 kitus tei-
sës aktus, organizavo 213 plenariniø posëdþiø.271 Konstitucinë Asamblëja 
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savo istorinæ misijà baigë 1922 m. lapkrièio 7 d., kai á savo pirmàjà sesijà 
susirinko pirmasis Latvijos parlamentas Saeima, kuris 1922 m. spalio 7–8 d. 
buvo iðrinktas visuotiniuose, lygiuose, tiesioginiuose rinkimuose slaptu bal-
savimu. 

Konstitucinës Asamblëjos darbo laikotarpis (1920–1922) buvo reik-
ðmingas ne tik tuo, kad buvo sukurti Latvijos konstitucionalizmo politiniai 
teisiniai pagrindai, bet ir tuo, kad Latvijos Respublika buvo pripaþinta visa-
teise tarptautinës bendruomenës nare. 1920 m. rugpjûèio 11 d. buvo pasi-
raðyta Latvijos Respublikos ir Rusijos taikos sutartis. Latvijos valstybæ de 
jure netrukus pripaþino 22 valstybës. 1921 m. rugsëjo 2 d. Latvija buvo pri-
imta á Tautø Sàjungà. 

Latvijos Respublikos pirmasis parlamentas, susirinkæs Rygoje 1922 m. 
lapkrièio 7 d., pirmuoju Latvijos Respublikos prezidentu iðrinko J. Èakstæ. 
Vëliau prezidentais iðrinkti G. Zemgalas (1927–1930), A. Kviesis (1930–
1936) ir K. Ulmanis (1936–1940). Antrasis Latvijos Respublikos parlamen-
tas (Saeima) iðrinktas 1925 m., treèiasis – 1928 m., o ketvirtasis – 1931 m. 
Visais laikotarpiais parlamente savo atstovus turëjo 35 Latvijos politinës 
partijos ir organizacijos. Pirmajame parlamente buvo iðrinkti atstovai nuo 
18 politiniø partijø, antrajame – 24, treèiajame – 23, ketvirtajame – 21. 
Daugiausia atstovø per visà parlamentarizmo laikotarpá turëjo Socialde-
mokratø partija, Ûkininkø sàjunga, Latgalos krikðèionys ûkininkai. Pasku-
tiniajame parlamente, kuris dirbo 1931–1934 m., socialdemokratø blokui 
priklausë 28 atstovai, tautiniam – 7, ûkininkø – 36, demokratiniam centrui 
– 12, tautiniø maþumø – 17 atstovø. Átakingiausios tautinës maþumos, kuriø 
remiamos partijos buvo atstovaujamos parlamente, buvo vokieèiø, rusø, 
þydø, lenkø tautinës bendruomenës. 

Parlamentarizmo laikotarpiu buvo stiprinami Latvijos Respublikos tei-
siniai pagrindai, kuriama paþangi teisinë sistema, ágyvendinamos socialinio 
gyvenimo reformos, taèiau demokratinë santvarka dël daugelio vidaus ir 
iðoriniø prieþasèiø nebuvo patvari jau vien todël, kad nesugebëta uþkirsti 
kelio kariniam perversmui. 

1934 m. kovo 17 d. Latvijos Respublikos ministru pirmininku septintà 
kartà buvo paskirtas Kârlis Ulmanis. Jis iðkëlë konstitucinës reformos idë-
jà, taèiau Saeima jos neparëmë. Tada K. Ulmanis ir karo ministras J. Balo-
dis 1934 m. ið geguþës 15 á 16-àjà paskelbë karinæ padëtá, paleido Saeimà ir 
uþdraudë politines partijas. Vienas ið Latvijoje ávykusio perversmo bruoþø 
buvo tas, kad Latvijos Respublikos prezidentui A. Kviesiui buvo leista eiti 
savo pareigas iki kadencijos pabaigos, t. y. iki 1936 m., kai prezidento pa-
reigas ið jo perëmë Kârlis Ulmanis. Taigi Latvija pasekë 1926 m. Lietuvos, 
1934 m. Estijos, kitø Europos kraðtø (Italijos, Portugalijos, Vokietijos, 
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Lenkijos, Austrijos, Balkanø valstybiø) pavyzdþiu. Nors politiniø reþimø 
turinys ir skyrësi prievartos, represijø mastu, taèiau visur buvo apribotos at-
stovaujamosios institucijos, ypatingas galias ágijo karinës struktûros, o poli-
tinë valdþia buvo paremta autoritarizmu. Tokioje politinëje tikrovëje bren-
do Antrojo pasaulinio karo prielaidos, kurios lëmë daugelio tautø likimus 
ir konstituciná virsmà. 

Beje, nagrinëjant Latvijos valstybës konstitucinæ raidà ir matant, kad 
daugelis konstituciniø reiðkiniø panaðûs á Estijos ir Lietuvos konstitucinius 
reiðkinius, prisimintina ir Baltijos valstybiø sàjungos idëja, kuri prieð Antrà-
já pasauliná karà buvo ne kartà svarstoma ávairiuose politiniuose konteks-
tuose. Ðias idëjas iðreiðkë 1934 m. rugsëjo 12 d. Þenevoje pasiraðyta Latvi-
jos, Lietuvos ir Estijos santarvës ir bendradarbiavimo sutartis.  

Sutartyje, apibrëþiant jos tikslus, buvo skelbiamas pasiryþimas plëtoti 
trijø ðaliø bendradarbiavimà ir skatinti glaudesnæ Baltijos valstybiø santar-
væ. Sutarties ðalys deklaravo ryþtà prisidëti prie taikos palaikymo ir garan-
tavimo, koordinuoti uþsienio politikà „Tautø Sàjungos sandaros principø 
dvasia“. Trys vyriausybës pasiþadëjo tartis uþsienio politikos „bendros svar-
bos klausimais“ ir „teikti savitarpinæ politinæ ir diplomatinæ pagalbà savo 
tarptautiniuose santykiuose“. Laikantis sutarties turëjo bûti rengiamos pe-
riodinës ðaliø uþsienio reikalø ministrø konferencijos ne reèiau kaip du 
kartus per metus. Nustatant bendradarbiavimo principus buvo skelbiama: 
„Aukðtosios Susitarianèios ðalys stengsis likviduoti geruoju ir teisingumo 
bei teisëtumo dvasia kiekvienà klausimà, kuris galëtø pastatyti jø interesus 
vienus prieð kitus, ir tai kiek galima trumpesniu laiku. Jos sutaria tartis tar-
pusavyje dël susitarimø, kurie galëtø pasirodyti naudingi ðiam tikslui pasi-
ekti“. 272  

 
 

III 
 

Latvijos, kaip ir Estijos bei Lietuvos, politiná likimà lëmë 1939 m. pa-
vasará prasidëjusios slaptos TSRS ir Vokietijos derybos. 1939 m. rugpjûèio 
23 d. Reicho uþsienio reikalø ministras J. von Ribbentropas ir TSRS Liau-
dies Komisarø Tarybos pirmininkas bei uþsienio reikalø liaudies komisaras 
Viaèeslavas Molotovas Maskvoje pasiraðë abiejø valstybiø nepuolimo su-
tartá ir slaptuosius jos priedus (protokolus), pagal kuriuos TSRS interesø 
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zonai buvo priskirtos Suomija, Estija, Latvija, rumuniðkoji Besarabija ir vi-
sa Rytø Lenkija. Vokietijai atiteko likusi Lenkijos dalis ir Lietuva. 

Jau prasidëjus Antrajam pasauliniam karui J. von Ribbentropas antrà 
kartà atskrido á Maskvà ir po derybø su Josifu Stalinu bei V. Molotovu 
1939 m. rugsëjo 28 d. pasiraðë Vokietijos ir TSRS sienos ir draugystës su-
tartá, kurios sudedamoji dalis buvo slapti priedai. Pagal ðià sutartá Berlynas 
perleido Maskvai Lietuvà. 

Maskva nedelsdama pareikalavo, kad visos Baltijos valstybës pasiraðy-
tø su TSRS vadinamàsias draugystës ir savitarpio pagalbos sutartis, pagal 
kurias jø teritorijose turëjo bûti dislokuojamos Raudonosios armijos águlos. 
1939 m. spalio 5 d. ðià sutartá buvo priversta pasiraðyti ir Latvijos Respubli-
kos vyriausybë. Pasiraðiusi minëtas sutartis Latvija, kaip ir Estija bei Lietu-
va, nors formaliai ir neprarado nepriklausomybës bei esamos konstitucinës 
santvarkos, taèiau nustojo bûti neutrali valstybë ir nebegalëjo vykdyti sava-
rankiðkos uþsienio politikos. Ðis aktas buvo bûsimosios okupacijos ir anek-
sijos preliudija. Realiø pavojø valstybei akivaizdoje Latvijos Respublikos 
vyriausybë 1940 m. birþelio 7 d. nutarë, kad uþsienio intervencijos atveju 
aukðèiausiosios valdþios funkcijas turës ágyvendinti Latvijos ministras Lon-
done Karlis Zâlinis, o po jo – ministras Vaðingtone Alfredas Bilmanis. 

1940 m. birþelio 16 d. TSRS, pateikusi Latvijos vyriausybei notà dël 
neva Savitarpio pagalbos sutarties nesilaikymo, pareikalavo ið Latvijos vy-
riausybës sutikimo, kad á Latvijos teritorijà bûtø ávesti papildomi Raudono-
sios armijos daliniai. Buvo veikiama pagal scenarijø, ágyvendinamà Lietu-
voje ir Estijoje. Papildomi Raudonosios armijos daliniai Latvijoje buvo dis-
lokuoti 1939 m. birþelio 17 d. ir ði data yra laikytina Latvijos valstybës oku-
pacijos ir aneksijos pradþia. 

Dël karinio ir politinio spaudimo, kuriam vadovavo Maskva ir TSRS 
pasiuntinys Latvijoje A. Viðinskis, 1940 m. birþelio 20 d. atsistatydino Lat-
vijos Respublikos vyriausybë. Tà paèià dienà prezidentas K. Ulmanis suda-
rë Liaudies vyriausybæ, kurios vadovu buvo paskirtas A. Kirchenðteinas ir 
kuri vykdë direktyvas, gaunamas ið A. Viðinskio. 1940 m. liepos 14–15 d. 
vykusiuose rinkimuose iðrinktas vadinamasis Liaudies Seimas. Liepos 21-
àjà ðis Liaudies Seimas paskelbë tarybø valdþià ir Latvijos TSR, priëmë 
Deklaracijà dël Latvijos TSR priëmimo á TSRS. Kità dienà buvo priimti 
sprendimai dël þemës, bankø, stambiø pramonës ir prekybos ámoniø na-
cionalizavimo, o sudaryta konstitucinë komisija turëjo parengti Latvijos 
TSR Konstitucijà. 1940 m. rugpjûèio 5 d. TSRS Aukðèiausiosios Tarybos 
sesijoje Latvijos TSR kartu su Lietuvos TSR ir Estijos TSR buvo inkorpo-
ruotos á TSRS. Latvijos okupacija ir aneksija lëmë tæstiná procesà dël Latvi-
jos inkorporavimo á TSRS sudëtá. 
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1940 m. rugpjûèio 24 d. á savo antràjà sesijà susirinko Liaudies Seimas. 
Rugpjûèio 25 d., remdamasis konstitucinës komisijos praneðimu, Seimas 
priëmë Latvijos TSR Konstitucijà. Ði Konstitucija parengta pagal TSRS 
1936 m. Konstitucijà ir kitø respublikø standartus. Netrukus Liaudies Sei-
mas pasivadino Aukðèiausiàja Taryba, iðrinko Aukðèiausiosios Tarybos 
Prezidiumà ir patvirtino naujà vyriausybæ – Liaudies komisarø tarybà, jos 
vadovu paskyrë V. T. Lacá. 

Konstitucijoje skelbiama, kad Latvijos TSR yra socialistinë darbininkø 
ir valstieèiø valstybë, o jos politinis pagrindas – Liaudies deputatø tarybos. 
Taip pat kad Latvijos ekonominis pagrindas – socialistinë ûkio sistema ir 
socialistinë gamybos priemoniø nuosavybë. Átvirtinta, kad socialistinë nuo-
savybë gali bûti dviejø formø – valstybinë (visos liaudies) arba kooperatyvi-
në. Be ðiø dviejø nuosavybës formø, buvo leidþiami asmeniniai valstieèiø 
individualûs ûkiai, amatininkø veikla, smulkios pramonës ir prekybos ámo-
nës, kuriø veiklos ribos buvo nustatytos ástatymu. Taigi paneigus privatinæ 
nuosavybæ, kaip prigimtinæ þmogaus teisæ, buvo primesta svetimos valsty-
bës ûkio sistema, pagrásta politine ideologija. 

Okupacijos ir aneksijos sàlygomis Latvijoje buvo sunaikinta ir valsty-
bës sandara. Pagal Rusijos etalonà ásteigta nauja valstybës valdymo ir tei-
smo institucijø sistema, pakeisti visø lygiø valstybës tarnautojai. Latvijos 
okupacijà ir aneksijà þymëjo politinis teroras, trëmimai á Sibirà, sukurtø 
tautiniø institucijø ir kultûros naikinimas. 

Prasidëjus Antrajam pasauliniam karui Latvijà okupavo Vokietija 
(1941–1944). Latvijoje, kaip ir kitose okupuotose valstybëse, buvo sukurta 
vokiðkoji valdymo tvarka, funkcionavo centralizuota teismø sistema bei ki-
tos okupacinës valdþios institucijos. Be centralizuotos okupacinës valdþios, 
buvo leidþiama ribotø galiø administracinë savivalda. 

Po Antrojo pasaulinio karo vël atkurta 1940 m. Latvijos TSR Konsti-
tucija ir ja grindþiama valdymo tvarka, valdþios ir valdymo institucijø struk-
tûra, o politinëje sistemoje vël ásigalëjo Komunistø partijos vienpartinis re-
þimas. Ði Konstitucija, ðiek tiek pataisyta, veikë iki 1978 m., kai buvo priim-
ta ir ásigaliojo nauja 1978 m. Latvijos TSR Konstitucija.  

 

IV 
 

Latvijos valstybës atkûrimà ir konstitucionalizmo raidos naujàjá etapà 
XX a. pabaigoje, t. y. 9 ir 10 deðimtmetyje, lëmë esminiai pokyèiai TSRS 
vidaus ir uþsienio politikoje, M. Gorbaèiovo persitvarkymo politika, komu-
nistiniø reþimø krizë tiek TSRS, tiek ir Rytø bei Vidurio Europoje. Per-
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tvarkos politika ir ideologija lëmë demokratinius pokyèius politinio, socia-
linio, ekonominio gyvenimo srityse. Deklaruotas vieðumo principas padëjo 
vis plaèiau ir atviriau nagrinëti istorinius politinius reiðkinius, lëmusius 
daugelio Europos tautø likimà, ir, aiðku, Baltijos kraðtø okupacijà bei 
aneksijà. Nagrinëjant politinius procesus Rytø ir Vidurio Europoje bei Bal-
tijos regione dera pabrëþti esminæ aplinkybæ, kad M. Gorbaèiovo politika 
buvo tik vienas ið veiksniø, paskatinusiø visuotinai prabilti, o vëliau – imtis 
realiø veiksmø atkuriant prarastàjá valstybingumà. Palyginti staigius poky-
èius ið esmës lëmë ne kas kita, o verþlus tautø siekis nepriklausomai tvarky-
ti savo gyvenimà, atgaivinti ir plëtoti demokratiná turiná konstitucionalizmà, 
kurio esmë – þmogaus teisiø ir laisviø prioritetas, valstybës valdþiø galiø ri-
bojimas, konstitucijø virðenybës uþtikrinimas ágyvendinant konstituciná tei-
sëtumà ir t. t.273 Nors XX a. pabaigos Europos tautø demokratiniø siekiø 
ágyvendinimas turi daug bendrø poþymiø, taèiau kiekviena tauta ëjo savu ke-
liu, kurá apibûdina tautos istorinës raidos patirtis, politinës, teisinës vertybës. 

Baltijos kraðtø tautø siekius atkurti nepriklausomas demokratines 
valstybes, nors ir vienijo bendri tikslai, taèiau priemonës ir bûdai, politiniø 
veiksmø sparta, politinës kovos taktikos prioritetai skyrësi. Viena pagrindi-
niø problemø, kuri aktualizavosi latviø tautos visuomeniniuose judëjimuo-
se, buvo Molotovo ir Ribentropo pakto reikðmë netenkant valstybinës ne-
priklausomybës. Ðtai 1987 m. rugpjûèio 23 d., minint Molotovo ir Ribent-
ropo pakto metines Rygoje, ávyko pirmasis didelis mitingas.274 Nors Rusijos 
ir Vokietijos sandërá okupacinë valdþia kruopðèiai slëpë, bet apie já vis pla-
èiau buvo raðoma ir kalbama. 1988 m. rugpjûèio 23 d. Rygoje, minint Mo-
lotovo ir Ribentropo slaptøjø protokolø metines, neoficialiose demonstra-
cijose dalyvavo 35 tûkst. þmoniø.275 Visuomeniniai judëjimai, Latvijos þmo-
gaus teisiø gynimo grupë „Helsinkis 86“, kûrybinës sàjungos, atgimstanèios 
politinës partijos, þadinanèios tautos atmintá, populiarino Latvijos Respub-
likos nepriklausomybæ þenklinanèius faktus ir reiðkinius – 1987 m. lapkrièio 
18 d. surengtas Latvijos nepriklausomybës ðventës minëjimas, o kitais me-
tais ði latviø tautos ðventë paþymëta labai plaèiai. 

1988 m. birþelio 2 d. Latvijos raðytojø suvaþiavimo priimtoje dekla-
racijoje buvo reikalaujama Latvijai suteikti didesnæ politinæ nepriklauso-
mybæ. Dokumentui pritarë latviø þurnalistai, architektai, artistai, kinema-
tografininkai ir kitos kûrybinës organizacijos. Buvo reikalaujama, kad lat-
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viø kalba bûtø paskelbta valstybine kalba, kad Latvija bûtø tikrai suvereni 
valstybë TSRS sudëtyje, kad turëtø savo atstovus Jungtinëse Tautose ir 
olimpinëse þaidynëse, kad latviai patys galëtø kontroliuoti savo spaudà ir 
vizø iðdavimà, karinës slaptosios policijos (KGB) veiklà, kad nebûtø truk-
doma ryðiams su uþsienio latviais. Deklaracijoje jau uþsimenama apie Lat-
vijos atsiskyrimà nuo TSRS.276 

Latvijos, Estijos ir Lietuvos valstybiø istorinio likimo klausimas buvo 
nuolat keliamas Jungtinëse Tautose, ávykdytos ðiø kraðtø aneksijos nepri-
paþino JAV ir kitos valstybës. Vis daþniau ir aktyviau ðiuo klausimu buvo 
reiðkiama nuomonë Europos Parlamente. Ðtai jau 1983 m. sausio 13 d. Eu-
ropos Parlamentas priëmë rezoliucijà „Dël padëties Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje“, kurioje pasmerkë Baltijos valstybiø okupacijà ir pareikalavo 
pripaþinti jø teisæ á laisvà apsisprendimà.277 1987 m. spalio 1 d. Strasbûre 
buvo priimta rezoliucija dël padëties Pabaltijo valstybëse, kreiptasi á TSRS, 
kad ji labiau gerbtø laisvà apsisprendimà ir þmogaus teises Pabaltijo krað-
tuose. Reikalauta, kad Europos Bendrijos spauda, televizija skirtø daugiau 
dëmesio ðiam klausimui. 

1988 m. geguþës 21 d. Europos Parlamente buvo ásteigta Baltø reikalø 
grupë (Baltic Intergroup), kurià sudarë ávairiø Parlamento frakcijø deputa-
tai. Nuo tada Europos Parlamento dëmesys Baltijos kraðtams tapo kryptin-
gesnis ir nuoseklesnis. Ðtai 1988 m. liepos 7 d. Europos Parlamentas didele 
balsø dauguma (98 proc.) priëmë socialistø ir krikðèioniø demokratø gru-
piø parengtà rezoliucijà Pabaltijo kraðtø klausimu, kreipimàsi á TSRS vy-
riausybæ, kad ji pripaþintø pabaltijieèiø reikalavimus ir leistø jiems tvarkyti 
savo ûkinius bei kultûrinius reikalus, nutrauktø rusinimà, sugràþintø jø tau-
tinëms kalboms oficialiø kalbø statusà. Kreiptasi á Europos politinio ben-
dradarbiavimo srityje veikianèius uþsienio reikalø ministrus, kad jie parem-
tø pabaltijieèiø siekius ir padëtø taikiai iðspræsti problemas atsiþvelgiant á 
visø suinteresuotø grupiø teisëtus interesus. Rezoliucijoje primintas Hel-
sinkio Baigiamojo akto 8-asis punktas, kuriuo uþtikrinamas visø tautø lais-
vo apsisprendimo principas.278 

Latvių tautos išsivadavimo judėjimui ypač reikšmingas Liaudies Fronto 
įkūrimas. 1988 m. spalio 8 d. Rygoje prasidëjusiame Latvijos Liaudies 
Fronto steigiamajame suvaþiavime, kuriame dalyvavo 1083 delegatai, buvo 
svarstytas latviø kultûros nuopolis, ekonominis suverenitetas, bûsimoji Lat-
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vijos, Estijos, Lietuvos federacija, kova su biurokratija, daugiavaikiø ðeimø 
padëtis, latviø kariuomenës sukûrimas, tikinèiøjø teisiø gràþinimas, stali-
nizmo nusikaltimø atskleidimas, katastrofiðka imigracija. Priimti nutarimai 
dël ekonominio savarankiðkumo, dël Latvijos TSR ástatymø virðenybës 
TSRS ástatymø atþvilgiu, dël imigracijos ir emigracijos kontrolës, dël savø 
pinigø sistemos, dël ateizmo dëstymo mokyklose uþdraudimo. Iðrinkta 
Liaudies Fronto Taryba, jos pirmininku tapo Dainis Ivanis.279 Reikëtø pa-
þymëti, kad ðie Steigiamajame suvaþiavime suformuluoti klausimai tapo 
tais orientyrais, kurie daugeliu atþvilgiø lëmë konstitucinio proceso turiná 
bei pagrindines kryptis. 

Viena svarbiausiø politiniø aktualijø, kurios svarstyme 1988 m. rudená 
plaèiai dalyvavo Latvijos, Estijos ir Lietuvos visuomenë, buvo spaudoje pa-
skelbti TSRS Konstitucijos pataisø bei rinkimø ástatymo projektai. Ðie do-
kumentai buvo svarbus akstinas dar intensyviau nagrinëti klausimus dël 
Baltijos kraðtø santykiø su TSRS, suvereniteto turinio ir jo ágyvendinimo 
bûdø. Ðios visuotinës diskusijos procese jau ne tik aktyviai dalyvavo ásikûræ 
Liaudies frontai Estijoje ir Latvijoje bei Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdis, 
taèiau jie tapo tais centrais, kurie akumuliavo visuomenës lûkesèius ir juos 
reiðkë ávairiais bûdais bei kryptimis. 1988 m. lapkrièio 8 d. kreipimesi á 
TSRS Aukðèiausiàjà Tarybà ir sàjunginiø respublikø aukðèiausiàsias tary-
bas Estijos ir Latvijos liaudies frontø valdybos bei Lietuvos Persitvarkymo 
Sàjûdþio Seimo Taryba paþymëjo, kad rengiant paskelbtø ástatymø projek-
tus sàjunginës respublikos nedalyvavo, o planuojama reforma dar labiau 
atitolino valdþià nuo liaudies, stiprino valstybës aparato absoliuèià galybæ, 
kad atsisakoma rinkimø teisës demokratiðkøjø principø, atimamos ið sà-
junginiø respublikø suvereniteto garantijos, kuriama unitarinë valstybë. 
Liaudies frontai ir Sàjûdis skelbë, kad ástatymø projektai turi bûti atmesti, 
o naujà TSRS konstitucinæ sàrangà turi parengti komisija, sudaryta parite-
to pagrindu ið visø sàjunginiø respublikø atstovø, ir tik tada, kai bus perþiû-
rëtos ir priimtos sàjunginiø respublikø Konstitucijos.280 

1988 m. lapkrièio 8 d. Estijos ir Latvijos liaudies frontø valdybos ir 
Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdþio Seimo Taryba dokumente „Sàjunginiø 
respublikø ekonominio savarankiðkumo pagrindinës teisinës garantijos“281 
buvo suformuluota vientisa politiniø teisiniø veiksmø programa, kuria buvo 
vadovaujamasi politiniame procese. Paminëtinos ðios pagrindinës pozicijos: 
TSRS ástatymai ásigalioja sàjunginëse respublikose tik tada, kai juos patvir-
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tina respublikø aukðèiausiosios tarybos; TSRS valstybinës santvarkos ir sà-
junginiø respublikø tarpusavio ryðiø bei santykiø su TSRS organais pagrin-
das yra sàjunginiø respublikø pasiraðoma sàjungos sutartis; sàjunginës res-
publikos turi teisæ pasiraðyti tarptautines sutartis su kitomis valstybëmis ir 
tarptautinëmis organizacijomis, jeigu tos sutartys neprieðtarauja sàjungos 
sutarèiai; TSRS aukðèiausiasis atstovaujamasis organas renkamas ið lygaus 
visø sàjunginiø respublikø atstovø skaièiaus visuotiniø, lygiateisiø ir tiesio-
giniø rinkimø bûdu; sàjungos sutartyje turi bûti nustatyta, kokiais klausi-
mais TSRS aukðèiausiasis atstovaujamasis organas gali priimti sprendimus 
tik visø sàjunginiø respublikø delegacijø pritarimu; sàjunginiø respublikø 
ginèai su TSRS organais, taip pat atskirø respublikø ginèai abipusiu susita-
rimu gali bûti nagrinëjami: a) treèiøjø teisme, b) TSRS Konstituciniame 
Teisme, c) tarptautiniame teisme; visi teisësaugos organai (prokuratûra, 
teismai, tardymo organai, vidaus reikalø ir valstybës saugumo organai) 
formuojami sàjunginëse respublikose ir tik joms pavaldûs; politiniams, 
ekonominiams ir kultûriniams ryðiams palaikyti sàjunginës respublikos turi 
savo atstovybes kitose sàjunginëse respublikose, TSRS sostinëje, taip pat 
kitose valstybës; Liaudies frontai ir kitos visuomeninës politinës organizaci-
jos politiniame gyvenime turi lygias teises su egzistuojanèiomis politinëmis 
ir visuomeninëmis organizacijomis. 

Á ðá dokumentà reikia atkreipti dëmesá todël, kad vëlesnëje politinëje 
teisinëje ávykiø ir reiðkiniø raidoje jis buvo kaip pagrindas, kurio kontekste 
plëtësi ne tik valstybës nepriklausomybës atkûrimo siekiniø deklaravimas, 
bet ir formavosi reali politinë teisinë tikrovë. 

Ásikûrusi Baltijos asamblëja, kuri vienijo Estijos ir Latvijos liaudies 
frontus bei Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdá, 1988 m. geguþës 14 d. priëmë 
Baltijos tautø teisiø deklaracijà, kurioje paskelbë, kad natûralios neatima-
mos tautø teisës yra: teisë gyventi istoriðkai susiklosèiusioje savo teritorijo-
je; teisë apsispræsti ir laisvai nustatyti savo politiná statusà; teisë iðsaugoti ir 
ugdyti savo kultûrà ir savitumà; pareiga garantuoti pilietines teises ir su-
teikti teisæ á kultûrinæ savivaldà visoms jos teritorijoje gyvenanèioms tauti-
nëms ir etninëms grupëms; teisë pasirinkti tokias ûkininkavimo formas, ku-
rios uþtikrintø socialiná ir kultûriná vientisumà ir raidà, taip pat gamtos ið-
tekliø tausojimà ir aplinkos iðsaugojimà; teisë savarankiðkai bendradar-
biauti su kitomis tautomis ir valstybëmis. Asamblëja pabrëþë, kad bûtent 
ðios teisës ir pareigos turi bûti Baltijos tautø politinës ir ekonominës raidos 
pagrindas – taip iðreiðkiamas Baltijos tautø siekis atgauti valstybiná suvereni-
tetà neutraliame ir demilitarizuotame Baltijos ir Skandinavijos regione.282 
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1989 m. rugsëjo 9 d. deklaracijoje „Apie Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
teritoriná vientisumà“ skelbiama, kad trijø Baltijos ðaliø teritorijos yra jø 
valstybinio vientisumo pagrindas, o administraciniai pakeitimai gali bûti 
daromi tik teisiniu ir konstituciniu bûdu, taip pat sudarant tarpvalstybines 
sutartis. Bet kurie mëginimai pakeisti Estijos, Latvijos ir Lietuvos teritoriná 
vientisumà, kaip antai ðiaurës rytø Estijos, Daugpilio, pietryèiø Lietuvos at-
þvilgiu, traktuotini kaip ðiurkðti politinio spaudimo priemonë, tokie veiks-
mai nukreipti prieð Baltijos ðaliø savarankiðkumo ir nepriklausomybës sie-
kius, prieð ten gyvenanèiø tautø interesus. Estijos, Latvijos liaudies frontai 
ir Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdis pakvietë suvienyti pastangas pasiprieðinti 
veiksmams, kuriais siekiama ardyti valstybiø teritoriná vientisumà.283 
 

V 
 

Latviø tautos pastangos ir siekiai, reiðkiami ávairiomis politinëmis for-
momis, pradëjo daryti vis akivaizdesnæ átakà tuo metu buvusios valdþios 
sprendimams. Tam tikra atskaitos riba galima laikyti Estijos TSR Aukð-
èiausiosios Tarybos 1988 m. lapkrièio 16 d. paskelbtà deklaracijà „Dël Esti-
jos TSR suvereniteto“. Joje skelbiama, kad tolesnë Estijos raida turi vykti 
suvereniteto sàlygomis, Estijos TSR Aukðèiausioji Taryba nesutiko su 
TSRS Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumui svarstyti teikiamomis TSRS 
Konstitucijos pataisomis ir papildymais, kurie siaurino Estijos konstitucinæ 
teisæ atsiskirti nuo TSRS. Deklaracijoje átvirtintas Estijos ástatymø pirmu-
mas Estijos TSR teritorijoje. Paskelbta, kad TSRS Konstitucijos pataisos ir 
papildymai Estijos teritorijoje ateityje ásigalios tik tada, kai jiems pritars 
Estijos TSR Aukðèiausioji Taryba ir bus padarytos Estijos TSR Konstituci-
jos atitinkamos pataisos ir papildymai. Aukðèiausioji Taryba kvietë visus, 
susiejusius savo likimà su Estija, vienytis demokratinës socialistinës visuo-
menës sukûrimo vardan.284 

Buvo tikimasi, kad ir kitos Baltijos ðalys – Latvija ir Lietuva – paseks 
Estijos pavyzdþiu. Taèiau 1988 m. lapkrièio 22 d. Latvijos TSR Aukðèiau-
sioji Taryba nutarë neskelbti visiðko Latvijos TSR suvereniteto. Nors ðiuo 
klausimu ir nebuvo priimta jokio dokumento, taèiau Latvijos TSR Aukð-
èiausioji Taryba, svarstydama klausimà dël TSRS Konstitucijos pataisø 
projekto, nutarë pritarti jam tik tada, jeigu Maskva sutiks su Latvijos reika-
lavimu pripaþinti daugiau teisiø respublikoms. Latvijos Liaudies Fronto 
steigëjas Janis Peteris pareiðkë, kad toks Aukðèiausiosios Tarybos spren-
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dimas nepriimtinas, nes turi bûti ágyvendintas Latvijos TSR ástatymø virðe-
nybës principas. 285 

Taèiau Latvijos TSR Aukðèiausioji Taryba prie ðio klausimo gráþo 
1989 m. liepos 28 d. priimdama deklaracijà „Dël Latvijos valstybinio suve-
reniteto“ ir pabrëþdama, kad Molotovo-Ribentropo paktas yra kriminalinis 
aktas, kuriuo buvo padëtas pagrindas okupuoti ir aneksuoti Latvijos valsty-
bæ. Deklaracijoje skelbiama, kad turi bûti atkurtas Latvijos valstybës suve-
renitetas, garantuotas Latvijos ástatymø virðenybës principas, suteiktas poli-
tinis, ekonominis bei kultûrinis savarankiðkumas.286  

1990 m. geguþës 4 d. Latvijos TSR Aukðèiausioji Taryba priëmë dekla-
racijà „Dël Latvijos Respublikos nepriklausomybës atkûrimo“.287 Deklara-
cijoje atkreiptas dëmesys á esminius Latvijos konstitucionalizmo istorinius 
reiðkinius, ávertinti 1940 m. politiniai ávykiai ir pabrëþta, kad 1940 m. birþe-
lio 16 d. TSRS stalininës vyriausybës ultimatyvi nota Latvijos Respublikai, 
kurioje pareikalauta pakeisti vyriausybæ, taip pat 1940 m. birþelio 17 d. ka-
rinë agresija turi bûti kvalifikuojamos kaip tarptautinis nusikaltimas, kurio 
rezultatas – Latvijos okupacija ir suverenios Latvijos Respublikos valdþios 
likvidavimas. Atsiþvelgiant á tai, kad naujoji Latvijos vyriausybë buvo suda-
ryta TSRS vyriausybës atstovø nurodymu, vadovaujantis tarptautine teise 
konstatuota, jog ði vyriausybë nebuvo Latvijos Respublikos suverenios vals-
tybës valdþios vykdomasis organas, nes ji atstovavo ne Latvijos Respubli-
kos, o TSRS interesams.  

Aukðèiausioji Taryba konstatavo, kad 1940 m. liepos 14 ir 15 d. oku-
puotoje Latvijoje politinio teroro sàlygomis ir neteisëtai priimto nekonsti-
tucinio rinkimø ástatymo pagrindu buvo surengti Seimo rinkimai. Ið 17 pa-
teiktø kandidatø sàraðø rinkimuose leista dalyvauti tik vadinamajam Darbo 
liaudies bloko sàraðui, kurio rinkimø programoje nebuvo reikalaujama pa-
skelbti tarybø valdþià ir Latvijos Respublikai ástoti á Tarybø Sàjungà. Dek-
laracijoje taip pat nurodyta, kad rinkimø rezultatai buvo klastojami, o ne-
teisëtai suformuotas Seimas neiðreiðkë Latvijos tautos suverenios valios, 
neturëjo konstitucinës teisës spræsti klausimo dël valstybës santvarkos pa-
keitimo ir Latvijos valstybës suvereniteto likvidavimo. Ðiuos klausimus ga-
lëjo spræsti tik tauta referendumu, taèiau jis nebuvo surengtas. 

Deklaracijoje, apibendrinant istorinius politinius ávykius ir teisiðkai 
akivaizdþius faktus, dël kuriø buvo nutraukta Latvijos valstybingumo raida, 
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skelbiama, kad Latvijos Respublikos inkorporavimas á TSRS sudëtá pagal 
tarptautinæ teisæ neturi galios, o Latvijos Respublika, kaip tarptautinës tei-
sës subjektas de jure, egzistuoja iki ðiol ir tai patvirtina 50 pasaulio valsty-
biø. 

Remdamasi 1989 m. birþelio 28 d. Latvijos TSR Aukðèiausiosios Tary-
bos deklaracija ir atsiþvelgdama á Visos Latvijos liaudies deputatø susirin-
kimo 1990 m. balandþio 21 d. kreipimàsi, taip pat vadovaudamasi Latvijos 
gyventojø valia, pareikðta per rinkimus iðrenkant tuos deputatus, kurie savo 
programose deklaravo pasiryþimà atkurti Latvijos Respublikos nepriklau-
somybæ, Latvijos TSR Aukðèiausioji Taryba nutarë pripaþinti tarptautinës 
teisës pagrindiniø principø prioritetà valstybinës teisës normø atþvilgiu. 
Pripaþinta, kad TSRS ir Vokietijos 1939 m. rugpjûèio 23 d. sutartis, kuria 
remianis buvo likviduota 1940 m. birþelio 17 d. Latvijos Respublikos suve-
reni valstybës valdþia, prieðtarauja teisei. 1940 m. liepos 21 d. Latvijos Sei-
mo deklaracija „Dël Latvijos ástojimo á TSRS“ paskelbta neturinèia teisëtos 
galios nuo jos priëmimo momento.  

Aukðèiausioji Taryba atnaujino 1922 m. vasario 15 d. Latvijos Respub-
likos Konstitucijos veikimà visoje Latvijos teritorijoje, taèiau iki naujos re-
dakcijos Konstitucijos priëmimo nusprendë sustabdyti Konstitucijos veiki-
mà, iðskyrus tuos straipsnius, kurie gali bûti pakeisti tik referendumu 
(„Latvija yra nepriklausoma demokratinë respublika“, „Suvereni valdþia 
Latvijos valstybëje priklauso Latvijos liaudþiai“, „Latvijos valstybës teritori-
jà, nustatytà tarptautinëmis sutartimis, sudaro Vidþemë, Latgalë, Kurþemë 
ir Þiemgalë“, „Seimas renkamas visuotiniø, lygiø, tiesioginiø rinkimø pa-
grindu slaptai balsuojant ir proporciniø rinkimø bûdu“). 

Esminis Deklaracijos bruoþas tas, kad joje nustatytas Latvijos Respub-
likos atkûrimo de fakto pereinamasis laikotarpis, kuris turëjo baigtis Latvi-
jos Respublikos Saeimos suðaukimu. Ðiuo laikotarpiu aukðèiausià valstybës 
valdþià turëjo ágyvendinti Latvijos Respublikos Aukðèiausioji Taryba. Buvo 
numatyta, kad pereinamuoju laikotarpiu galima taikyti Latvijos TSR Kons-
titucijos normas ir kitus galiojanèius teisës aktus tiek, kiek jie neprieðtarau-
ja 1922 m. vasario 15 d. Latvijos Respublikos Konstitucijos pagrindinëms 
nuostatoms, apie kurias minëjome prieð tai. Pabrëþta, kad pereinamuoju 
laikotarpiu teisæ priimti naujus teisës aktus arba keisti galiojanèiuosius turi 
tik Latvijos Respublikos Aukðèiausioji Taryba. 

Latvijos Respublikos ir kitø valstybiø pilieèiams, nuolat gyvenantiems 
Latvijos teritorijoje, buvo garantuotos socialinës, ekonominës ir kultûrinës, 
taip pat politinës teisës pagal visuotinai pripaþintas tarptautinës teisës nor-
mas. Ðios teisës ir laisvës visa apimtimi buvo taikomos ir TSRS pilieèiams, 
kurie iðreikð pageidavimà gyventi Latvijoje nepriimdami jos pilietybës. 
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Deklaracijoje pareikðta, kad Latvijos Respublikos ir TSRS tarpusavio 
santykiai turi bûti grindþiami 1920 m. rugpjûèio 11 d. Rusijos ir Latvijos 
taikos sutartimi, kurioje visiems laikams pripaþinta Latvijos valstybës ne-
priklausomybë. Deryboms su TSRS turëjo bûti sudaryta vyriausybinë ko-
misija.288 

1991 m. rugpjûèio 21 d. Latvijos Respublikos Aukðèiausioji Taryba 
priëmë konstituciná ástatymà „Dël Latvijos Respublikos valstybinio statu-
so“, skelbiantá, kad Latvija yra nepriklausoma demokratinë respublika, ku-
rios suvereni valdþia priklauso Latvijos liaudþiai ir kurios tarptautiná teisiná 
statusà nustato 1922 m. vasario 15 d. Latvijos Respublikos Konstitucija. 
Ástatyme pripaþinta, kad 1990 m. geguþës 4 d. Deklaracijos nuostata dël pe-
reinamojo laikotarpio nustatymo neteko galios. Taip pat pabrëþta, kad iki 
Latvijos okupacijos ir aneksijos likvidavimo ir Saeimos iðrinkimo bei su-
ðaukimo aukðèiausià valstybës valdþià Latvijos Respublikoje ágyvendina 
Latvijos Respublikos Aukðèiausioji Taryba, o Latvijos Respublikos teritori-
joje galioja tik tie teisës aktai, kuriuos priëmë Latvijos Respublikos valsty-
binës valdþios ir valdymo aukðèiausios institucijos. 

Ðiuo konstituciniu ástatymu buvo uþbaigtas Latvijos Respublikos kons-
titucionalizmo raidos pereinamasis laikotarpis, kai suverenios valstybës val-
dþios vykdomos funkcijos buvo derinamos su svetimos valstybës primestos 
teisinës sistemos veikimu ir ðio veikimo padariniais. Konstitucinio ástatymo 
politinis teisinis pagrindas buvo 1990 m. geguþës 4 d. deklaracija „Dël Lat-
vijos Respublikos nepriklausomybës atkûrimo“, 1991 m. kovo 3 d. vykusios 
Latvijos gyventojø apklausos rezultatai, taip pat tas faktas, kad dël 1991 m. 
rugpjûèio 19 d. karinio perversmo Tarybø Sàjungoje nustojo veikti konsti-
tucinës institucijos ir nëra galimybiø realizuoti Deklaracijoje numatytø de-
rybø su TSRS. 
 

VI 
 

Pagrindiniai Konstitucijos bruoþai. Ið Konstitucijos 1 straipsnio, ku-
riame nustatyta, kad Latvija yra nepriklausoma demokratinë respublika, 
iðplaukia teisinės valstybės principai. Vienas svarbiausiø ið jø – valstybës val-
dþiø padalijimo ir teisëtumo principas. Valstybës valdþiø padalijimo fun-
damentinë demokratinës sistemos nuostata yra esminë, remiantis ja kuria-
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ma valstybës valdþios organizacija ir funkcionavimas. Ðis principas supo-
nuoja darnø visø valdþiø bendradarbiavimà, tarpusavio kontrolæ ir riboji-
mà, taip pat valdþios nuosaikumà. Ástatymø leidþiamoji valdþia priklauso 
Tautai ir ástatymø leidëjui – parlamentui. Vykdomosios valdþios funkcijas 
ágyvendina vyriausybë, priimdama visuotinai privalomus (iðorinius) normi-
nius teisës aktus tais atvejais, kurie nustatyti Konstitucijoje ir ástatymuo-
se.289 Teisminë valdþia ir jos sudëtinë dalis – Konstitucinis Teismas turi uþ-
tikrinti kitø dviejø valstybës valdþiø kontrolæ.290 Ið valstybës valdþiø padali-
jimo iðplaukia, kad teisminë valdþia kontroliuoja ástatymø leidimo ir vyk-
domàjà valdþias. Uþ kontrolës ribø negali bûti në viena vykdomosios val-
dþios iðleista teisës norma ir veiksmas, jeigu su jais susijæs kokio nors as-
mens interesas.291 

Daugelis Latvijos mokslininkø teisininkø paþymi, kad konstitucinis lat-
vių kalbos principas yra vienas svarbiausiø Latvijos valstybingumo pagrin-
dø.292 Latviø kalbos, kaip valstybinës kalbos, konstitucinis statusas reiðkia, 
kad Latvijos gyventojai turi teisæ vartoti latviø kalbà þodþiu ir raðtu. Atsi-
þvelgiant á istorines aplinkybes, á tai, kad latviø tautybës þmoniø skaièius 
XX a. Latvijos teritorijoje sumaþëjo, o didþiuosiuose miestuose ir Rygoje 
latviø tauta vis dar yra maþuma, ir á tai, kad latviø kalbai buvo suteiktas 
valstybinës kalbos konstitucinis statusas, Konstitucinis Teismas pabrëþë, 
kad reikia ginti latviø kalbà ir stiprinti jos vartojimà. Visa tai susijæ su de-
mokratine valstybës santvarka. Teismas pabrëþë, kad Latvija yra vienintelë 
pasaulio vieta, kur galima garantuoti latviø kalbos vystymàsi ir vartojimà. 
Latviø kalba yra pagrindinë tautos iðlikimo garantija, todël siaurinant lat-
viø kalbos vartojimo ribas kyla grësmë valstybës demokratinei santvar-
kai.293 

Latvijos valstybės valdymo forma yra demokratinė respublika, o valstybës 
valdþios sàranga grindþiama atstovaujamosios demokratijos prioritetu. 
Konstitucinëje tikrovëje tai reiðkia, kad atstovaujamoji Latvijos valstybës 
valdþios institucija – Saeima yra parlamentinës demokratijos garantas, 
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konstitucinës sàrangos ðerdis. Á ðiuos fundamentinius konstitucinius nuo-
status atkreipia dëmesá daugelis Latvijos mokslininkø.294 

Ið teisinės valstybės principo iðplaukia vienas pagrindiniø konstitucinës 
demokratijos dësniø, kad Latvijos valstybës suverenitetas priklauso Tautai. 
Tuo pripaþástama, kad niekam kitam, o tik Tautai priklauso steigiamosios 
valdþios galios, o ásteigtoji valdþia turi ágyvendinti Tautos valià, reiðkiamà 
referendumuose295, parlamento rinkimuose ir kitomis konstitucinëmis for-
momis. 

Paþymëtinas Konstitucijos 3 straipsnyje suformuluotas Latvijos valsty-
bės teritorijos vientisumo ir integralumo principas, kuriame skelbiama: „Lat-
vijos valstybës teritorija ribojama sienø, nustatytø tarptautinëmis sutarti-
mis, susideda ið Vidþemës, Latgalës, Kurþemës ir Þiemgalës“. 

Ið Latvijos valstybës demokratinës, teisinës prigimties iðplaukia de-
mokratinių rinkimų, kuriø pagrindu formuojama atstovaujamoji institucija, 
principas. Jo esmë yra ta, kad rinkimai yra visuotiniai, lygûs, tiesioginiai, o 
rinkimø teisës ágyvendinimo procedûrinë forma – slaptas balsavimas.  

Labai svarbus Latvijos konstitucinës teisës bruoþas yra ir tas, kad 
Konstitucijoje, iðreiðkiant ðiuolaikines politinio teisinio proceso tendenci-
jas, átvirtinamos Latvijos integracijos į demokratines tarptautines bendruome-
nes prielaidos. Konstitucijoje deklaruojama, kad Latvija, siekdama stiprinti 
demokratijà ir sudarydama tarptautines sutartis, gali perduoti dalá valsty-
bës institucijø funkcijø tarptautinëms institucijoms. Nustatoma ypaè grieþta 
tokiø sutarèiø ratifikavimo tvarka: tarptautinës sutartys, kuriomis remiantis 
dalis valstybës institucijø funkcijø perduodamos tarptautinëms instituci-
joms, turi bûti ratifikuotos parlamente, pritariant dviejø treèdaliø Saeimos 
nariø balsø daugumai. Klausimas dël Latvijos narystës Europos Sàjungoje 
turi bûti sprendþiamas referendumu. Tik referendumu gali bûti sprendþia-
mas klausimas dël esminiø pakeitimø, susijusiø su Latvijos naryste Europos 
Sàjungoje.  

Negalima neatkreipti dëmesio á konstitucinio reguliavimo konstrukty-
vumà ir lakoniðkumà. Ðiuo konstitucinio reguliavimo bruoþu Latvijos kons-
titucinë sistema iðsiskiria ið kitø regiono ðaliø. Konstitucijoje nëra pream-
bulës, nëra deklaratyviø nuostatø, þyminèiø visuomenës ir valstybës ateities 
siekius. Taigi Konstitucija pagrásta pozityviojo teisinio reguliavimo kultûra, 
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saikingais valstybës valdþios institucijø galiø apibrëþimais, o daugelis teisi-
nio reguliavimo klausimø perkeliama á ástatymø leidimo sritá. 
 

VII 
 

Latvijos Respublikos Saeima. Konstitucijoje nustatyta, kad Saeimà 
sudaro ðimtas Tautos atstovø. Nors plaèiau nekomentuojama, kodël bûtent 
tiek Saeimos nariø vykdo Saeimos nariø funkcijas, taèiau galima daryti 
prielaidà, kad remiamasi tradicija, kuri formavosi Latvijos parlamentariz-
mo iðtakose. Tæsiama ir kita Latvijos parlamentarizmo tradicija, pagal ku-
rià parlamentà sudaro vieneri rûmai. 

Saeima renkama visuotiniais, lygiais, tiesioginiais rinkimais ir slaptu 
balsavimu, pagrástu proporcingu atstovavimu 4 metams. Beje, proporciniø 
rinkimø principas Latvijos parlamentinëje demokratijoje yra taip pat pa-
veldëtas ið 1918 – 1940 m. Respublikos patirties.  

Ðiuo metu parlamente gali bûti atstovaujamos tik tos politinës partijos, 
kurios rinkimuose surinko ne maþiau kaip 5 proc. rinkëjø balsø. Konstitu-
cinis Teismas, nagrinëdamas bylà, kurioje buvo ginèijamas ðios normos tei-
sëtumas, pripaþino, kad tai neprieðtarauja visuotinø rinkimø principui, ne-
varþo subjektinës rinkëjø teisës. Ðia nuostata nekvestionuojamas ir lygiø 
rinkimø principas, reiðkiantis, kad skirtingø kandidatø sàraðø, kandidatø 
galimybiø naudotis þiniasklaidos priemonëmis ir vieðo partijø rinkimø 
kampanijos finansavimo klausimais valstybë yra neutrali.  

Teismas pabrëþë, kad proporcinës rinkimø sistemos esmë yra ta, kad 
iðreiðkiamas politiniø partijø proporcingo atstovavimo principas. Proporci-
në rinkimø sistema, kitaip nei maþoritarinë, garantuoja atstovavimà ir toms 
politinëms jëgoms, kurios turi nedidelá elektorato palaikymà. Konstitucinis 
Teismas pripaþino, kad argumentai, kuriais motyvuojamas 5 proc. barjero 
bûtinumas, yra pagrásti, nes tokia norma iðvengiama pernelyg didelio Saei-
mos politinio iðsiskaidymo. Teismas teigë, kad tokio barjero nustatymas yra 
pateisinamas siekiant sudaryti parlamentà, kuris bûtø pajëgus spræsti Kons-
titucijoje numatytas funkcijas.296 

Pripaþástant, kad visi visateisiai Latvijos pilieèiai, kuriems rinkimø die-
nà yra sukakæ 18 metø, turi teisæ balsuoti, taèiau nustatyti aktyviosios rin-
kimø teisës ribojimai. Ðios teisës neturi: asmenys, kurie atlieka bausmæ 
laisvës atëmimo vietose; átariamieji, kaltinamieji ar teisiamieji, kuriems pri-
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taikyta kardomoji priemonë – areðtas; asmenys, kurie ástatymo nustatyta 
tvarka pripaþinti neveiksniais. 

Pasyviàjà rinkimø teisæ turi visi visateisiai pilieèiai, kuriems rinkimø 
dienà yra sukakæ 21 metai. Taèiau nurodyti ir aktyviosios rinkimø teisës su-
varþymai. Kandidatais á Saeimos narius negali bûti asmenys: ástatymo nu-
statyta tvarka pripaþinti neveiksniais; atliekantys bausmæ laisvës atëmimo 
vietose; kurie buvo nuteisti uþ tyèiná nusikaltimà ir kuriems yra neiðnykæs 
arba nepanaikintas teistumas, iðskyrus reabilituotus asmenis; asmenys, ku-
rie nusikaltimo metu buvo nepakaltinami arba padaræ nusikaltimà susirgo 
psichikos liga, kuri neleido suprasti savo veiksmø arba juos valdyti, ir ku-
riems pritaikyta priverèiamojo medicininio pobûdþio priemonë arba byla 
nutraukta netaikant ðios priemonës; buvo etatiniai TSRS, Latvijos TSR, 
uþsienio valstybiø saugumo, þvalgybos ar kontrþvalgybos tarnybø darbuoto-
jai; po 1991 m. sausio 13 d. buvo Kompartijos, Latvijos TSR darbo þmoniø 
internacionalinio fronto, Darbo kolektyvø jungtinës tarybos, Karo ir darbo 
veteranø organizacijos, Visos Latvijos visuomenës gelbëjimo komiteto ir jo 
regioniniø komitetø nariai. 

Rinkimai á Saeimà rengiami pirmàjá spalio ðeðtadiená Rygos, Vidþe-
mës, Latgalës, Kurþemës ir Þiemgalës rinkimø apygardose. Kandidatø sà-
raðus gali pateikti ástatymo nustatyta tvarka registruotos politinës partijos, 
taip pat jø susivienijimai. 

Naujoji Saeima á pirmàjá posëdá renkasi pirmàjá lapkrièio antradiená. 
Tuo metu baigiasi anksèiau iðrinktos Saeimos nariø ágaliojimø laikas. Saei-
mos posëdþiai vyksta Rygoje ir tik esant ypatingoms aplinkybëms Saeima 
gali rinktis kitoje vietoje.  

Studijuojant Latvijos konstitucinæ teisæ reikëtø atkreipti dëmesá á Saei-
mos ágaliojimø nutrûkimo iki kadencijos pabaigos problemà. Paþymëtina, 
jog Konstitucijoje nenumatyta, kad Saeima galëtø pati priimti sprendimà 
dël savo paèios paleidimo, taèiau teisæ inicijuoti Saeimos paleidimà prieð 
baigiantis kadencijai turi valstybës prezidentas. Ðiuo klausimu rengiamas 
referendumas. Jeigu per referendumà daugiau kaip pusës jame dalyvaujan-
èiø balsø dauguma pritariama Saeimos paleidimui, skelbiami naujos Saei-
mos rinkimai, kurie turi ávykti ne vëliau kaip po dviejø mënesiø nuo anks-
tesnës Saeimos paleidimo. Jeigu per referendumà nebuvo priimtas spren-
dimas dël Saeimos paleidimo, laikoma, kad valstybës prezidentas netenka 
savo pareigø, o Saeima renka naujà prezidentà. 

Latvijos konstitucinei tradicijai priskirtinas dar vienas Saeimos kons-
titucinio statuso bruoþas, kurio esmë ta, kad Konstitucijoje nëra susiste-
minto bendro Saeimos konstituciniø galiø sàraðo. Nors Saeimos ágaliojimai 
nurodomi Konstitucijos 2 skirsnyje „Saeima“ ir kitose Konstitucijos nor-
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mose, taèiau dauguma Saeimos teisiø ir pareigø siejami su ástatymø leidyba 
ir apibrëþiami Konstitucijos 5 skirsnyje. 

Pagrindinës Saeimos organizacinës struktûros yra renkamas Prezidiu-
mas ir sudaromi komitetai. Prezidiumà sudaro pirmininkas, du pavaduoto-
jai ir sekretoriai. Aiðkindamas konstitucines nuostatas dël Saeimos Prezi-
diumo statuso Konstitucinis Teismas paþymëjo, kad Saeimos Prezidiumas, 
nors ir paminëtas Konstitucijoje, taèiau jam nesuteiktas savarankiðkos 
konstitucinës institucijos statusas. Jo teises ir pareigas lemia Saeimos statu-
sas ir ágaliojimai. Prezidiumas vykdo organizacines funkcijas – ðaukia sesi-
jas, nustato eilinius ir neeilinius posëdþius, uþtikrina nepertraukiamà Saei-
mos funkcionavimà tarp sesijø ir posëdþiø. Prezidiumas nëra uþ Saeimà 
aukðtesnë instancija jau vien todël, kad Saeima rengia ir priima savo Reg-
lamentà, kuriame nustato vidaus tvarkà. Pagal Konstitucijà Prezidiumas 
negali bûti ta institucija, kuri leidþia visuotinai privalomus (iðorës) normi-
nius teisës aktus. Ðiuo atþvilgiu Saeimos Prezidiumas skiriasi nuo Aukð-
èiausiosios Tarybos Prezidiumo, kurio daugelis aktø turëjo visuotinai priva-
lomàjà galià. Saeimos Prezidiumo aktai neskelbiami pagal ástatyme nusta-
tytas Saeimos, vyriausybës, valstybës prezidento teisës aktø skelbimo tai-
sykles.297 

Saeima sudaro komitetus, nustato jø nariø skaièiø ir pareigas. Komite-
tai turi teisæ reikalauti ið ministrø arba savivaldybiø jø veiklai reikalingø 
duomenø ir paaiðkinimø, kviesti valstybës institucijø ir savivaldybiø atsto-
vus á komitetø posëdþius ir reikalauti ið jø atitinkamos informacijos. Saei-
ma privalo sudaryti tardymo komisijas, jeigu to reikalauja ne maþiau kaip 
viena treèioji Saeimos nariø dalis. 

Saeima sprendimus priima posëdyje dalyvaujanèiø Saeimos nariø ab-
soliuèia balsø dauguma, iðskyrus Konstitucijoje numatytus atvejus. 

Saeimos darbo organizavimo tvarka reglamentuojama Saeimos pro-
cedûrø taisyklëse (Reglamente).298 

Saeimos narių konstitucinio statuso pagrindai nustatyti Konstitucijoje, 
Saeimos reglamente, kituose ástatymuose, taèiau pagrindinis poþymis yra 
tas, kad Latvijos konstitucinëje teisëje átvirtintas laisvojo mandato principas. 
Konstitucijoje skelbiama, kad rinkëjai negali panaikinti Saeimos nario ága-
liojimø, t. y. atðaukti Saeimos nariø. 

Saeimos nariø veikla pagrásta visø jø lygiateisiðkumu. Komentuodamas 
Konstitucijos 6 straipsná, nustatantá, kad Saeima renkama visuotiniais, ly-
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giais, tiesioginiais rinkimais, kurie pagrásti proporcingu atstovavimu, ir 
slaptu balsavimu, Konstitucinis Teismas pabrëþë, kad kiekvienas asmuo tu-
ri turëti galimybæ ágyvendinti savo pilietines teises lygiais pagrindais su ki-
tais. Teismas teigë, jog ði nuostata taikytina ne tik aktyviajai ir pasyviajai 
rinkimø teisei, bet ir ágyvendinant mandatà. Rinkimø ir parlamentinëje tei-
sëje nepripaþástama, kad gali bûti kokios nors aplinkybës, kurios lemtø ar-
ba pateisintø Saeimos nariø nelygiateisiðkumà, skirtingà statusà. Visi nariai 
yra formaliai lygûs tarpusavyje, nepriklausomai nuo socialiniø skirtumø, 
turtinës padëties, visi turi turëti lygias galimybes bûti iðrinkti Saeimos na-
riais ir lygiais pagrindais su kitais ágyvendinti ágytàjá mandatà.299 

Saeimos narių imunitetas pagrástas lyginamojoje konstitucinëje teisëje 
pripaþintomis nuostatomis, susiklosèiusiomis ilgametëje parlamentarizmo 
praktikoje ir parlamentinëje teisëje. Kaip ir daugumoje demokratiniø teisi-
niø sistemø, Latvijoje nustatyta, kad be Saeimos sutikimo Saeimos nario 
negalima suimti, atlikti kratà jo gyvenamojoje patalpoje arba kitaip suvar-
þyti jo laisvæ. Saeimos narys gali bûti suimtas, jeigu sulaikomas darant nusi-
kaltimà. Apie toká sulaikymà per 24 valandas turi bûti praneðama Saeimos 
pirmininkui, kuris apie tai informuoja Saeimà artimiausiame jos posëdyje. 
Saeima sprendþia, ar Saeimos narys gali bûti ir toliau laikomas suimtas, ar 
já reikia paleisti. Laikotarpiu tarp sesijø ðá klausimà sprendþia Saeimos Pre-
zidiumas. 

Be Saeimos sutikimo negali bûti pradëtas baudþiamasis arba administ-
racinis Saeimos nariø persekiojimas. Svarbi Saeimos nariø veiklos garantija 
yra ta, kad jie turi teisæ atsisakyti duoti parodymus teisësaugos instituci-
joms apie asmenis, kurie jiems, kaip Tautos atstovams, patikëjo kokius 
nors faktus ar þinias, taip pat apie asmenis, kuriems jie, kaip Tautos atsto-
vai, patikëjo kokius nors faktus ar þinias. Saeimos narys turi teisæ apskritai 
atsisakyti duoti parodymus apie minëtus faktus ar þinias. 

Nors didþiàjà dalá Saeimos nariø statuso klausimø reguliuoja Saeimos 
reglamentas, taèiau pagrindiniai atsispindi Konstitucijoje. Paþymëtina, kad 
Saeimos nariai gali bûti Ministrø Kabineto nariai. Taip iðreiðkiama parla-
mentinëje demokratijoje toleruojama ilgaamþë tradicija, kai valstybës val-
dþiø padalijimo principas ágyvendinamas kitaip nei prezidentinëje respub-
likoje. Siekiant iðgyvendinti korupcijos problemà valstybës valdþios institu-
cijose, Konstitucijoje nurodoma, kad Saeimos narys negali nei savo, nei ki-
to asmens vardu gauti valstybës uþsakymø arba koncesijø. 
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Negali bûti pradedamas Saeimos nario teisminis persekiojimas, jis ne-
gali bûti traukiamas administracinën ar drausminën atsakomybën uþ balsa-
vimà Saeimoje ar nuomonës reiðkimà vykdant savo pareigas. Taèiau Saei-
mos narys gali bûti traukiamas atsakomybën þinant, kad jis skleidë mela-
gingas þinias, taip pat þinias, kuriomis paþeidþiama asmens garbë, asmeni-
nis arba ðeimos gyvenimas.  

Įstatymų leidimo konstitucinę funkciją ágyvendina du subjektai, t. y. 
Latvijos Respublikos Saeima ir Latvijos pilieèiai, dalyvaujantys referendu-
me dël ástatymo priëmimo. Ne maþiau kaip deðimtadalis Latvijos pilieèiø, 
turinèiø aktyviàjà rinkimø teisæ, gali teikti valstybës prezidentui tinkamai 
parengtà Konstitucijos pataisos ar kito ástatymo projektà, kurá prezidentas 
siûlo Saeimai. Jeigu parlamentas nepriima siûlomo ástatymo be esminiø jo 
pataisø, rengiamas referendumas. 

Ástatymø leidimo iniciatyvos teisæ turi ne tik valstybës prezidentas, bet 
ir Ministrø Kabinetas, Saeimos komitetai ir ne maþiau kaip 5 Saeimos na-
riai. 

Ástatymø leidyboje reikðmingas vaidmuo suteikiamas konstituciniam 
referendumo institutui. Referendumu turi bûti pritariama Saeimos priim-
tam Konstitucijos pakeitimo ástatymui, jeigu juo remiantis tikslinamas 
Konstitucijos 1 straipsnis, nustatantis, kad Latvija yra nepriklausoma de-
mokratinë respublika, 2 straipsnis, kuriame skelbiama, kad Latvijos valsty-
bës suvereni valdþia priklauso Tautai, 3 straipsnis, átvirtinantis Latvijos 
valstybës teritorijos vientisumà, 4 straipsnis dël latviø kalbos konstitucinio 
statuso, valstybës vëliavos, 6 straipsnis, nustatantis Saeimos rinkimø de-
mokratinius pagrindus, ir 77 straipsnis, kuriame reikalaujama ðiø straipsniø 
pataisø klausimà spræsti tik referendumu. 

Tik referendumu gali bûti sprendþiamas klausimas dël Latvijos narys-
tës Europos Sàjungoje arba dël esminiø ðios narystës sàlygø pakeitimo. 

Negalima neatkreipti dëmesio ir á tai, kad Konstitucijoje numatytas 
didelis sàraðas klausimø, kuriais referendumas negali bûti organizuojamas: 
biudþeto priëmimas, valstybës skolos, mokesèiai, muitai, transporto tarifai, 
karo prievolë, karo skelbimas ir pradëjimas, taikos sutartys, nepaprastosios 
padëties ávedimas ir atðaukimas, mobilizacija ir demobilizacija, tarptautinës 
sutartys. 

Latvijos konstitucinëje teisëje pripaþástamas ástatymø leidimo delega-
vimo institutas. Konstitucijos 81 straipsnyje nurodoma, kad Ministrø Kabi-
netas tarp Saeimos sesijø, esant neatidëliotinam reikalui, gali priimti tai-
sykles, turinèias ástatymo galià. Taèiau ðiomis taisyklëmis negalima keisti 
Saeimos rinkimø tvarkos, Teismø ir teisminio proceso, Biudþeto ástatymø, 
taip pat ástatymø, kuriuos priëmë paskutiniuose rinkimuose iðrinkta Saei-
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ma. Vyriausybë negali keisti ástatymais nustatytø mokesèiø, muitø ir priimti 
amnestijos aktø. Susirinkus Saeimai á sesijà Ministrø Kabinetas privalo 
ðiuos aktus per 3 dienas pateikti Saeimai. Prieðingu atveju ðie Ministrø Ka-
bineto aktai netenka galios. 

 

VIII 
 

Valstybës prezidento instituto statusà, paskirtá, konkreèiø ágaliojimø 
sritis apibrëþia Konstitucija ir kiti ástatymai. Ir ðiuo atveju reikëtø atkreipti 
dëmesá á tai, kad prezidento instituto turinys maþai pakito, palyginti su pra-
ëjusio amþiaus treèiajame deðimtmetyje suformuluota prezidentinës val-
dþios koncepcija. Apibendrinant prezidento institucijos esmæ ðiuolaikinëje 
Latvijos konstitucinëje sistemoje galima pagrástai teigti, kad ji paremta kla-
sikine parlamentinës respublikos idëja, kurià vienokia ar kitokia politine 
teisine forma pripaþino ir pritaikë daugelis Europos valstybiø. Ðiuo atþvil-
giu valstybës prezidento konstitucinis statusas Latvijoje patvirtina Tautos 
politines vertybines orientacijas ne á prezidentizmà, o á parlamentarizmo 
pranaðumus demokratijoje. 

Valstybës prezidentà slaptu balsavimu renka Saeima 4 metams. Prezi-
dentas iðrenkamas ne maþesne kaip 51 Saeimos nario balsø dauguma. Kan-
didatas á prezidentus gali bûti asmuo, turintis visas pilietines teises ir sulau-
kæs 40 metø amþiaus. Asmuo, turintis dvigubà pilietybæ, negali bûti renka-
mas valstybës prezidentu. Prezidento pareigos nesuderinamos su jokiomis 
kitomis pareigomis. Valstybës prezidentu iðrinktas Saeimos narys turi atsi-
statydinti ið Saeimos nario pareigø. Tas pats asmuo negali eiti valstybës 
prezidento pareigø daugiau negu 8 metus ið eilës. 

Valstybës prezidentas, prieð pradëdamas eiti savo pareigas, Saeimos 
posëdyje iðkilmingai prisiekia: „Að prisiekiu, kad visa mano veikla bus skir-
ta Latvijos þmoniø gerovei. Að padarysiu viskà, kas yra mano galiose, kad 
skatinèiau Latvijos valstybës ir jos gyventojø gerovæ. Að ðventai gerbsiu ir 
vykdysiu Latvijos Konstitucijà ir valstybës ástatymus. Kitiems að bûsiu tei-
singas ir sàþiningai vykdysiu savo pareigas“. 

Valstybës prezidentas ágyvendina tradicines valstybës reprezentacijos 
funkcijas, kurias vykdo valstybiø vadovai kitose ðalyse ir kuriø genezës ga-
lima ieðkoti monarchijose. Latvijos Konstitucijoje skelbiama, kad preziden-
tas atstovauja valstybei tarptautiniuose santykiuose, skiria Latvijos ir prii-
ma uþsienio ðaliø diplomatinius atstovus. Prezidentas vykdo Saeimos nuta-
rimus dël tarptautiniø sutarèiø ratifikavimo. Kaip valstybës vadovas, prezi-
dentas yra vyriausiasis Latvijos ginkluotøjø pajëgø vadas, o karo metu jis 
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skiria vyriausiàjá karo pajëgø vadà. Remdamasis Saeimos sprendimu prezi-
dentas skelbia karà, turi teisæ imtis bûtinø kariniø gynybos priemoniø, jeigu 
kuri nors valstybë paskelbia karà Latvijai ir ásiverþia á jos teritorijà. Tokiu 
atveju prezidentas nedelsdamas suðaukia Saeimà ir ði priima sprendimà dël 
karo paskelbimo bei jo pradþios. 

Prezidentas turi teisæ suteikti malonæ nuteistiesiems, kuriems ásiteisëjo 
apkaltinamasis nuosprendis, taèiau malonë negali bûti teikiama ástatymo 
numatytais atvejais. Prezidentas suteikia Latvijos pilietybæ, bet iðimties 
tvarka uþ nuopelnus valstybei pilietybës suteikimo klausimà sprendþia tik 
Saeima. 

Valstybës prezidentui netaikoma politinë atsakomybë uþ jo veiklà, nes 
visus prezidento aktus turi kontrasignuoti ministras pirmininkas arba ati-
tinkamas ministras, kurie ir prisiima atsakomybæ uþ ðiuos aktus. Taèiau 
prezidentas gali bûti patrauktas baudþiamojon atsakomybën, jeigu yra gau-
tas Saeimos sutikimas, uþ kurá balsavo ne maþiau kaip du treèdaliai visø 
Saeimos nariø. 

Nors Latvijos konstitucinëje sistemoje nëra svarbiausiøjø valstybës pa-
reigûnø, teisëjø politinio apkaltinimo (impièmento) procedûros, taèiau ne 
maþiau kaip pusës visø Saeimos nariø siûlymu prezidentas gali bûti atleis-
tas ið pareigø dviejø treèdaliø Saeimos nariø balsø dauguma. Priëmus toká 
sprendimà nedelsiant renkamas naujas valstybës rezidentas. 

Parlamentinës respublikos valdþios tarpusavio santykiø pobûdá iðreið-
kia Latvijos prezidento teisë inicijuoti Saeimos paleidimà. Ðis klausimas 
sprendþiamas referendumu. Taèiau prezidento teisë paleisti Saeimà yra 
siejama ir su prezidento politine rizika dël savo statuso, nes referendume 
nepriëmus sprendimo dël Saeimos paleidimo prezidentas laikomas atleistu 
ið pareigø, o Saeima renka naujà prezidentà likusiam kadencijos laikui. 

Ypaè reikðmingos prezidento galios teisėkūroje. Jis ne tik turi ástatymø 
leidimo iniciatyvos teisæ, bet ir ástatymø promulgavimo bei veto teisæ. Va-
dovaudamasis klasikine parlamentinës demokratijos nuostata valstybës 
prezidentas promulguoja Saeimos priimtus ástatymus ir privalo juos ne 
anksèiau kaip per 7 dienas ir ne vëliau kaip per 21 dienà oficialiai paskelb-
ti. Taèiau prezidentas negali delsti paskelbti ástatymà, jei Saeima dviejø 
treèdaliø balsø dauguma priima skubø ástatymà. Toká ástatymà prezidentas 
turi paskelbti per 3 dienas. Jis negali bûti teikiamas referendumui.  

Ástatymo promulgavimo konstitucinis procesas siejamas su valstybës 
prezidento ágyvendinama veto teise. Per 7 dienas nuo ástatymo priëmimo 
prezidentas gali kreiptis á Saeimos pirmininkà motyvuotai reikalaudamas 
ástatymà svarstyti pakartotinai. Jeigu Saeima ástatymo nepakeièia, prezi-
dentas privalo já paskelbti. 
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Valstybës prezidento veto teisë susijusi taip pat su jo oficialiàja pre-
rogatyva delsti paskelbti įstatymą, kai to reikalauja ne maþiau kaip treèdalis 
Saeimos nariø. Neskelbiamas ástatymas gali bûti teikiamas referendumui, 
kai to reikalauja deðimtadalis rinkëjø. Jeigu per 2 mënesius toks reikalavi-
mas nepateikiamas, valstybës prezidentas privalo ástatymà paskelbti. Refe-
rendumas ðiuo klausimu negali bûti organizuojamas ir tuo atveju, jei Saei-
ma dviejø treèdaliø balsø dauguma ástatymà priims pakartotinai. 

Prezidento teisines galimybes veikti teisës kûrimo procesà papildo jo 
teisë kreiptis á Konstituciná Teismà dël ástatymø ir Latvijos tarptautiniø su-
tarèiø atitikties Konstitucijai, dël kitø norminiø teisës aktø arba jø daliø 
atitikties aukðtesnës teisinës galios teisës normoms (aktams), dël naciona-
linës teisës normø atitikties Latvijos tarptautinëms sutartims. Valstybës 
prezidentas taip pat turi teisæ kreiptis á Konstituciná Teismà dël Saeimos, 
Ministrø Kabineto, Saeimos pirmininko, ministro pirmininko kitø teisës 
aktø atitikties ástatymams. 

Valstybës prezidento santykius su vykdomaja valdþia lemia parlamen-
tinës demokratijos dësnis, reiðkiantis, kad vyriausybë politiðkai atsakinga 
parlamentui. Nors jis ir paveda konkreèiam asmeniui po Saeimos rinkimø 
sudaryti Ministrø Kabinetà, taèiau ði funkcija labiau primena „valstybës vy-
riausiojo notaro“ atliekamus veiksmus nei realø politiná teisiná sprendimà. 
Kita vertus, reikia turëti galvoje ir tai, kad esant konkreèioms politinëms si-
tuacijoms, politiniø jëgø sanklodoms, kai sunku surasti politinius kompro-
misus, prezidentas gali suvaidinti reikðmingà vaidmená skatinant ir darant 
átakà vyriausybës sudarymo politiniam procesui. Konstitucijoje nurodoma, 
kad prezidentas turi teisæ sukviesti nepaprastàjá Ministrø Kabineto posëdá, 
jam pirmininkauti ir nustatyti jo dienotvarkæ. 

Atsiþvelgiant á tai, kad Latvijos konstitucinëje sistemoje nenumatytas 
viceprezidento institutas, tais atvejais, kai valstybës prezidentas atsistatydi-
na, mirðta arba já ið pareigø atleidþia Saeima, prezidento pareigas laikinai 
vykdo Saeimos pirmininkas tol, kol bus iðrinktas naujas prezidentas. Saei-
mos pirmininkas prezidento funkcijas ágyvendina ir tuomet, kai prezidentas 
yra uþsienyje arba dël kitø prieþasèiø negali eiti savo pareigø. Beje, Konsti-
tucijoje nenumatoma riboti Saeimos pirmininko prezidentiniø ágaliojimø, 
kai jis vykdo valstybës vadovo funkcijas. Toks sprendimas yra netradicinis 
lyginamojoje konstitucinëje teisëje, nes daugelyje teisiniø sistemø ðis klau-
simas sprendþiamas ðiek tiek kitaip, t. y. atitinkamu mastu ribojamos as-
mens, laikinai einanèio valstybës vadovo pareigas, ágaliojimø ribos. 
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IX 
 

Teisinis vyriausybës statusas apibûdintas Latvijos Respublikos Kons-
titucijoje IV skirsnyje. Atkreiptinas dëmesys á tai, kad Konstitucijoje átvir-
tinti tik bendrieji vyriausybës veiklos pagrindai ir jos veiklos principai. Ið-
samiau ðie klausimai reglamentuojami 1993 m. liepos 16 d. ástatyme „Dël 
Ministrø Kabineto sandaros“, kuris vëliau buvo ne kartà keièiamas ir pa-
pildomas. Beje, iki 1996 m. geguþës 31 d., kai buvo padaryta esminë ástaty-
mo teksto korekcija, jis vadinosi ástatymu „Dël 1925 m. balandþio 1 d. ásta-
tymo „Ministrø Kabineto sandara“ atkûrimo“. 

Ágyvendinant konstitucinæ nuostatà, kad vyriausybæ sudaro ministras 
pirmininkas ir jo pakviesti ministrai, ðiuo metu galiojanèiame ástatyme nu-
statyta, kad vyriausybæ sudaro ðie ministrai: gynybos, uþsienio reikalø, eko-
nomikos, finansø, vidaus reikalø, ðvietimo ir mokslo, þemës ûkio, susisie-
kimo, gerovës, teisingumo, aplinkos, kultûros, sveikatos apsaugos, regioni-
nës plëtros ir savivaldybiø. 

Be ðiø ministrø, kurie tradiciðkai yra vyriausybës sudëtyje ir kurie va-
dovauja atitinkamoms ministerijoms, ministras pirmininkas (ministrø pre-
zidentas) gali pakviesti á vyriausybæ visateisiu Ministrø Kabineto nariu vie-
nà asmená ministro pirmininko pavaduotoju bei vienà ar kelis ministrus 
ypatingiems pavedimams. 

Ministras pirmininkas ministro, vadovaujanèio atitinkamai ministeri-
jai, sutikimu gali paskirti valstybës ministru asmená, vadovaujantá atskirai 
atitinkamos ministerijos jurisdikcijai priklausanèiai valdymo srièiai. Valsty-
bës ministras vadovauja ðiai srièiai atitinkamoje ministerijoje, taèiau „þi-
nant“ ministrui. Valstybës ministras gali dalyvauti Ministrø Kabineto posë-
dþiuose patariamojo balso teise, o sprendþiamojo balso teisæ turi tais klau-
simais, kurie priklauso jo vadovaujamos valdymo srities kompetencijai. 

Ministras pirmininkas, be savo tiesioginiø funkcijø, gali perimti vienos 
ið ministerijø vadovo funkcijas, taip pat atsiþvelgdamas á atitinkamo minist-
ro rekomendacijas gali paskirti ministerijos parlamentinius sekretorius. 
Pagrindinës jø funkcijos yra padëti ministrui palaikyti ministerijos ir Saei-
mos bei jo komisijø ryðius. Ministras pirmininkas taip pat gali ministro ypa-
tingiems pavedimams siûlymu paskirti ministro ypatingiems pavedimams 
parlamentiná sekretoriø, turintá tokius paèius ágaliojimus kaip ir ministeri-
jos parlamentinis sekretorius. 

Vyriausybės sudarymo tvarkos ir atsakomybės pagrindai suformuluoti 
Konstitucijoje. Remiantis Konstitucijos 56 straipsniu, kuriame skelbiama, 
kad vyriausybæ formuoja asmuo, kuriam valstybës prezidentas paveda tai 
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daryti, Latvijoje, kaip ir daugelyje kitø parlamentinës demokratijos ðaliø, ði 
valstybës vadovo prerogatyva pagrásta ávykusiø parlamento rinkimø rezulta-
tais, t. y. politiniø jëgø sankloda ástatymø leidimo institucijoje. Valstybës 
vadovas tiesiog neturi kitø konstituciniø galimybiø kaip tik pavesti rinki-
muose nugalëjusios politinës partijos arba jø koalicijos atstovui sudaryti vy-
riausybæ. Ástatyme nustatyta, kad valstybës prezidento pakviestasis asmuo, 
sudaræs vyriausybæ, privalo tai praneðti valstybës prezidentui ir Saeimos 
pirmininkui, o pastarasis tai praneða artimiausiame Saeimos posëdyje. 

Konstitucijoje (59 str.) átvirtintas vienas pagrindiniø parlamentinës 
respublikos (demokratijos) principø, reiðkiantis, kad vyriausybë (ministras 
pirmininkas ir ministrai) privalo turëti Saeimos pasitikëjimà. Ið ðio principo 
iðplaukia, kad vyriausybës nariai atskaitingi Saeimai uþ savo veiksmus. 

Ágyvendinant ðiuos esminius parlamentinës demokratijos dësnius ásta-
tyme pabrëþiama, kad Ministrø Kabinetas pradeda vykdyti savo ágaliojimus 
po to, kai Saeima, iðklausiusi ministro pirmininko praneðimà apie vyriausy-
bës sudarymà nurodant ir valstybës ministrus, taip pat deklaracijà apie Mi-
nistrø Kabineto bûsimosios veiklos kryptis, pareiðkia pasitikëjimà ministru 
pirmininku. Ðá pasitikëjimà Ministrø Kabinetu, taip pat valstybës ministrais 
Saeima pareiðkia priimdama atitinkamà sprendimà. Politinis Saeimos pasi-
tikëjimas turi bûti pareikðtas ir tais ministrais ar valstybës ministrais, kurie 
buvo paskirti jau sudarius vyriausybæ. 

Parlamento pareikðtas politinis nepasitikëjimas ministru pirmininku 
arba ministru sukelia tradicines politines pasekmes – ðie asmenys privalo 
atsistatydinti. Taèiau pareiðkus nepasitikëjimà ministru pirmininku atsista-
tydina visa vyriausybë. Nepasitikëjimà Ministrø Kabinetu Saeima pareiðkia 
priimdama atitinkamà sprendimà. Nepasitikëjimas Ministrø Kabinetu gali 
bûti taip pat pareikðtas atmetus vyriausybës pateiktà kitø finansiniø metø 
valstybës biudþeto projektà. Parlamento pareiðkto nepasitikëjimo ministru 
ar valstybës ministru pasekmës taikomos ir atitinkamø ministerijø parla-
mentiniams sekretoriams. Jeigu ministras atsistatydina savo noru arba mi-
nistro pirmininko reikalavimu, pareigø netenka atitinkamos ministerijos 
valstybës ministrai ir parlamentiniai sekretoriai. 

Atsistatydinæ ministras pirmininkas, atskiri ministrai bei valstybës mi-
nistrai, jeigu Saeima nepareiðkë arba pareiðkë jais nepasitikëjimà, toliau 
eina savo pareigas, iðskyrus tuos atvejus, kai Saeima priima kitoká sprendi-
mà ir paskiria kitus asmenis laikinai eiti atitinkamas pareigas vyriausybëje.  

Latvijos teisinëje sistemoje nustatytas dar vienas pagrindas, kuriuo 
remiantis vyriausybës narys gali netekti savo ágaliojimø. Turimi galvoje tie 
atvejai, kai vyriausybës vadovas pareikalavo, kad ministras ar valstybës mi-
nistras atsistatydintø. Tokiais atvejais ministro pirmininko reikalavimas yra 
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nedviprasmiðkai privalomas, nors Saeima ir nepareiðkë nepasitikëjimo ðiais 
pareigûnais. Beje, vyriausybës ástatyme numatyta ir tai, kad valstybës mi-
nistras ar parlamentinis sekretorius privalo atsistatydinti ir tada, kai to pa-
reikalauja atitinkamas ministras. Tokiu atveju ministras turi teisæ siûlyti 
ministrui pirmininkui naujà kandidatûrà. 

Vyriausybės ir jos narių teisės aktų leidimo pagrindai ir tvarka reglamen-
tuojama vyriausybës ástatyme. Norminius aktus – taisykles vyriausybë gali 
priimti ðiais atvejais: 

1. Tarp Saeimos sesijø esant neatidëliotinai bûtinybei vyriausybë gali 
priimti teisës aktus – taisykles, turinèias ástatymø galià. Taèiau remiantis 
ðiais aktais negalima keisti rinkimø tvarkos, ástatymo, nustatanèio teismø 
struktûrà ir teisminá procesà, biudþeto ástatymo, ástatymø, priimtø tuo metu 
veikianèio parlamento, mokesèiø, muitø ástatymø, taip pat leisti amnestijos 
aktø. Ðie vyriausybës aktai turi bûti pateikti Saeimai svarstyti per 3 dienas 
nuo sesijos pradþios, o jeigu ði taisyklë paþeidþiama, aktai netenka galios. 

2. Vyriausybë gali priimti taisykles tuo atveju, jeigu tai tiesiogiai nuro-
dyta ástatyme, taèiau ástatyme turi bûti suformuluotos pagrindinës teisinio 
reguliavimo kryptys, kuriø privalo laikytis vyriausybë. Beje, dël ðios katego-
rijos vyriausybës teisës aktø konstitucinës prigimties ir santykio su ástaty-
mais savo pozicijà suformulavo Konstitucinis Teismas. Spræsdamas bylà dël 
1995 m. spalio 3 d. Latvijos Respublikos Ministrø Kabineto priimtø gyvûnø 
laikymo taisykliø atitikties Gyvûnijos apsaugos ástatymui, Konstitucinis Tei-
smas konstatavo, kad vyriausybë paþeidë Konstitucijoje nustatytas ágalioji-
mø ribas, nes nustatë papildomus nuosavybës teisës apribojimus asmenims, 
laikantiems naminius gyvûnus. Tada teismas pabrëþë, kad Saeima galëjo 
pavesti vyriausybei nustatyti atitinkamus nuosavybës teisës ribojimus, ta-
èiau tokie ribojimai turëjo bûti vieðai paskelbti, kad savininkai þinotø savo 
pareigas ir teises. Siekiant uþkirsti kelià vykdomosios valdþios kiðimuisi á 
asmens nuosavybës teisiø ágyvendinimà, ástatyme turëjo bûti nustatyta vi-
siðkai aiðki vyriausybës ágaliojimø apimtis ir jø ágyvendinimo bûdai. Atsi-
þvelgiant á tai, kad vyriausybës akte nustatyti ribojimai nebuvo paremti ásta-
tymo norma, tokie veiksmai neatitiko Konstitucijos.300 

3. Vyriausybë gali priimti norminius teisës aktus, jeigu atitinkamo 
klausimo nereglamentuoja ástatymas. Visais ðiais atvejais priimami teisës 
aktai negali prieðtarauti Konstitucijai ir ástatymams. Juose turi bûti nuoro-
dos apie tai, kuriuo ástatymu remiantis jie priimti.  

                                                           
300 Konstitucinio Teismo 2002 m. gegužės 20 d. sprendimas // Judgments of the Constitutional 

Court of the Republic of Latvia. – Riga: Tiesu namu agentūra, 2004. P. 292, 293. 
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Ministrø Kabinetas ir atskiras ministras gali priimti pavaldþioms val-
dymo struktûroms privalomas instrukcijas ðiais atvejais: jeigu Ministrø Ka-
binetas arba atskiras ministras ágalioti ástatymo arba taisykliø; jeigu atitin-
kamo klausimo nereglamentuoja ástatymai ir taisyklës. Ministrø Kabinetas 
ir atskiras ministras gali iðleisti vadovaujamoms struktûroms rekomendaci-
jas, jeigu ástatyme ar taisyklëse numatyta, kad ði struktûra, priimdama 
konkretø sprendimà, turi pasirinkimo laisvæ. 

Instrukcijos ir rekomendacijos oficialiai skelbiamos remiantis ta paèia 
tvarka kaip ir ástatymai bei taisyklës, iðskyrus tuos atvejus, kai Ministrø Ka-
binetas arba ministras atskiru sprendimu pagal specialøjá ástatymà skelbia 
instrukcijas arba rekomendacijas, arba jø dalá slaptomis. Priimant sprendi-
mà dël instrukcijos arba rekomendacijos slaptumo ar konfidencialumo, jei-
gu tai nenumatyta ástatymuose ar taisyklëse, turi bûti gautas sutikimas, 
áformintas atskiru parlamento nutarimu. Instrukcijose ir rekomendacijose 
turi bûti nurodyta, kuriuo ástatymu ar taisykle vadovaujantis jis yra priim-
tas. Instrukcijos yra privalomos toms valdymo struktûroms, kurioms jos ad-
resuojamos. Savo vieðuosius valdymo veiksmus valstybinë valdymo struktû-
ra gali grásti tik nuoroda á Konstitucijà, ástatymà ir taisyklæ, taèiau ne á inst-
rukcijà ar rekomendacijà. Ðios taisyklës turi bûti ypaè laikomasi priimant 
administraciná teisës aktà. 

Ministras pirmininkas, ministro pirmininko pavaduotojai ir ministrai 
turi teisæ leisti potvarkius tais atvejais, kurie nurodyti ástatymuose ir Mi-
nistrø Kabineto priimtose taisyklëse.  

Vyriausybës posëdþiuose turi teisæ dalyvauti valstybës kontrolierius 
patariamojo balso teise. Vyriausybës posëdþiuose ministro pirmininko pa-
vedimu taip pat gali dalyvauti jo patarëjai, o ministro pavedimu ir ministro 
pirmininko sutikimu – atitinkamos ministerijos darbuotojas patariamojo 
balso teise. Á vyriausybës posëdþius ministras pirmininkas gali pakviesti ati-
tinkamø srièiø specialistus teikti paaiðkinimus svarstomais klausimais. Mi-
nistrø Kabinetas gali sudaryti komitetus parengti atitinkamus klausimus vy-
riausybës posëdþiams. 

Ministrui pirmininkui iðvykus arba esant kitoms aplinkybëms, dël ku-
riø jis negali vykdyti savo ágaliojimø, ministro pirmininko pareigas eina mi-
nistro pirmininko pavaduotojas. Jeigu Ministrø Kabinete yra keli ministro 
pirmininko pavaduotojai, ministras pirmininkas kiekvienà kartà vienam ið 
jø paveda eiti vyriausybës vadovo pareigas ir praneða tai valstybës prezi-
dentui ir Saeimos pirmininkui. Jeigu ministro pirmininko pavaduotojo ar 
atitinkamo ministro nëra arba jeigu yra kitos kliûtys, dël kuriø ministro 
pirmininko pareigø atitinkamas ministras negali eiti, ministro pirmininko 
pareigas eina ministro pirmininko paskirtas kitas ministras.  
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Prie Ministrø Kabineto veikia Valstybës kanceliarija. Jai vadovauja di-
rektorius. Ðis pareigûnas, taip pat kiti Valstybës kanceliarijos tarnautojai 
skiriami remiantis Valstybës tarnybos ástatymo nustatyta tvarka. Valstybës 
kanceliarija uþtikrina Ministrø Kabineto raðtvedybà, organizuoja doku-
mentø rengimà, o savo veikloje vadovaujasi vyriausybës, ministro pirminin-
ko leidþiamais teisës aktais. 

 

X 
 

Teisminës valdþios konstitucinio statuso apibrëþimas, kaip, beje, ir ki-
tø konstituciniø institucijø apibûdinamas, formuluojamas bendrais bruo-
þais, átvirtinami esminiai teismø sudarymo bei veiklos pagrindai. Latvijos 
Respublikoje teisingumà ágyvendina rajonø (miestø) teismai, apygardø tei-
smai ir Aukðèiausiasis Teismas, o karo ir nepaprastosios padëties metu – ir 
karo teismai (82 str.). 

Konstitucijoje átvirtintas teisinëje demokratinëje valstybëje visuotinai 
pripaþintas principas, reiðkiantis teisėjo nepriklausomumą. Ðià fundamenti-
næ teisminës valdþios funkcionavimo nuostatà plaèiau aiðkino Konstitucinis 
Teismas ir teigë, kad teismas, vykdydamas teisingumà, t. y. ieðkodamas tei-
singo ir pagrásto sprendimo byloje prielaidø, vertina tik konkreèias bylos 
aplinkybes. Aiðkindamas ir taikydamas ástatymà teisëjas vadovaujasi tik sa-
vo sàmone, kurià lemia teisëjo profesinës þinios ir ásitikinimai, teisiniø ir vi-
suomeniniø procesø suvokimas, kultûra, pilietinë pozicija ir kiti veiks-
niai.301 

Konstitucijoje (84 str.) pabrëþiama, kad teisëjus skiria Saeima ir kad 
teisëjai yra nepakeièiami, o sprendimà dël jø nuðalinimo nuo pareigø vyk-
dymo gali priimti tik Saeima, tik ástatymo numatytais atvejais ir tik tada, 
kai ðiuo klausimu priimamas Teisëjø drausminës kolegijos sprendimas. 
Teisëjai gali bûti nuðalinti ir tuo atveju, kai teisëjo atþvilgiu priimamas nuo-
sprendis baudþiamojoje byloje ir kai jis ásigali. 

Teisminës valdþios institucijø sudarymo, organizavimo, kompetencijos 
ir visus kitus klausimus reglamentuoja 1992 m. gruodþio 15 d. ástatymas 
„Dël teisminës valdþios“302, kuris vëliau buvo pakeistas remiantis 1993 m. 
gruodþio 16 d., 1995 m. rugsëjo 28 d., 1997 m. sausio 29 d., 1997 m. spalio 1 
d., 1998 m. spalio 15 d. ir 1999 m. lapkrièio 11 d. ástatymais.  

                                                           
301 Konstitucinio Teismo 2003 m. vasario 4 d. sprendimas // Judgments of the Constitutional 

Court of the Republik of Latvia. – Rīga: Tiesu namu agentūra. P. 333–342. 
302 The Republic of Latvia Supreme Council and Government Reporter No. 1–2. 1993. P. 74–

104. 
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Apibûdinant teisminës valdþios funkcionavimo Latvijos Respublikos 
konstitucinëje sàrangoje pagrindinius aspektus vadovaujamasi ðiomis kons-
titucinëmis vertybëmis: asmuo turi teisæ á teisminæ gynybà nuo pasikësini-
mø á jo gyvybæ, sveikatà, asmens laisvæ, garbæ, orumà ir turtà; kiekvienam 
asmeniui garantuojama teisë siekti, kad visiðko lygiateisiðkumo pagrindais 
vieðai nagrinëjant bylà nepriklausomame ir objektyviame teisme bûtø nu-
statytos asmens teisës ir pareigos arba jam pateikto kaltinimo pagrástumas 
laikantis visø teisingumo kriterijø; visi asmenys yra lygûs prieð ástatymà ir 
teismà; teisingumà teismas vykdo nepriklausomai nuo asmens kilmës, so-
cialinës ir turtinës padëties, rasës ar tautinio priklausomumo, lyties, iðsila-
vinimo, kalbos, santykio su religija, uþsiëmimo rûðies, gyvenamosios vietos, 
politiniø ir kitokiø paþiûrø. 

Teismo nepriklausomumo turinys apima: teisëjø ir teismo tarëjø nepri-
klausomumà ir jø pavaldumà tik ástatymui; draudimà kiðtis á teismo veiklà 
(neleidþiamas joks teisingumo ágyvendinimo ribojimas ir kitas neteisëtas 
poveikis nepriklausomai nuo to, kokiu tikslu tai daroma. Tokia veika bau-
dþiama ástatymo numatyta tvarka. Niekas neturi teisës reikalauti ið teisëjo 
ataskaitos arba paaiðkinimø dël to, kaip iðnagrinëta konkreti byla, arba pa-
skelbti teisëjø pasitarime reikðtas nuomones); atsakomybæ uþ teismo ne-
gerbimà (nepaklusnumas teismui, siekimas iðvengti atvykimo á teismà, tei-
smo ir teismo teisëjo, vykdanèio teisingumà, áþeidimas, taip pat kiti veiks-
mai, kuriais reiðkiama nepagarba teismui); teisëjo ir teismo tarëjo nelie-
èiamumà (teisëjø imuniteto turiná sudaro speciali tvarka, kuria remiantis 
galima patraukti teisëjà baudþiamojon atsakomybën, sulaikyti, priverstinai 
atvesdinti, draudimà taikyti administracinio poveikio priemones, teisëjas 
neatsako uþ materialinæ þalà, kuri atsirado dël nepagrásto ar neteisëto tei-
smo sprendimo); teisëjai ir teismo tarëjai negali dalyvauti nagrinëjant tokià 
bylà, jeigu jie asmeniðkai tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti bylos baig-
timi arba yra kitø abejoniø dël jø objektyvumo (ðalys gali reikalauti nuðalin-
ti teisëjà ar teismo tarëjà); teisëjas ir teismo tarëjas negali dalyvauti byloje, 
kuri pakartotinai nagrinëjama teisme. 

Ið teisinës demokratinës valstybës prigimties iðplaukia teisminio pro-
ceso principai, kurie laiduoja teisingà ir objektyvø bylos iðnagrinëjimà ir 
pagrásto sprendimo priëmimà. Atskirai paþymëtini ðie principai: 1) tiesa. Ji 
suponuoja teismo, nagrinëjanèio bylà, pareigà iðaiðkinti objektyviàjà tiesà 
ir, remiantis patikrintais árodymais, konstatuoti faktus; 2) teisėtumas. Tei-
sminis procesas vykdomas pagal ástatymø aktø reikalavimus, o nuospren-
dþiai ir sprendimai skelbiami Latvijos Respublikos vardu. Ástatymo nustaty-
tais atvejais teismas taiko tarptautinës teisës normas ir kitø valstybiø ásta-
tymus; 3) viešumas. Visos bylos nagrinëjamos vieðai, uþdari teismo posë-
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dþiai gali bûti surengti tik ástatymø numatytais atvejais. Nuosprendþiai ir 
sprendimai visada skelbiami vieðai; 4) kolegialumas. Bylos nagrinëjamos 
kolegialiai, iðskyrus tuos atvejus, kai bylà nagrinëja teisëjas vienasmeniðkai. 
Nagrinëjant bylà visi teisëjai ir teismo tarëjai turi lygias teises, o sprendimai 
priimami balsø dauguma; 5) teisminio proceso kalba. Teisminis procesas 
vyksta valstybine kalba. Teismas bylos ðaliø, jø advokatø ir prokuroro suti-
kimu gali leisti vartoti ir kità kalbà. Prireikus teisminiame procese dalyvau-
ja vertëjas; 6) gynybos teisę teisiamajam uþtikrina teismas ir garantuoja vals-
tybë. Nagrinëjant bylà teisme, teisinæ pagalbà teikti gali tik advokatas;303 7) 
nekaltumo prezumpcija reiðkia, kad niekas negali bûti pripaþintas kaltu ir 
nuteistas tol, kol kaltë neárodyta ástatymo nustatyta tvarka ir nepripaþinta 
ásigaliojusiu teismo nuosprendþiu. Teisiamasis neturi árodinëti savo nekal-
tumo. Visos abejonës dël teisiamojo kaltës vertinamos teisiamojo naudai; 
8) bylos šalių lygybė. Ástatymas nustato, o teismas privalo uþtikrinti, kad by-
los ðalims bûtø sudarytos lygios galimybës naudotis procesinëmis teisëmis 
ginant savo interesus; 9) rungtyniškumas paremtas tuo, kad bylos ðalys turi 
visas galimybes pateikti árodymus ir pareiðkimus teismui, dalyvauti apklau-
soje, árodymø tikrinime ir jø vertinime, ðaliø ginèuose ir vykdant kitus pro-
cesinius veiksmus; 10) teisminio posëdþio nepertraukiamumas reiðkia, kad 
procesas vyksta be pertraukø, iðskyrus poilsio laikà; 11) žodiškumas ir tie-
siogiškumas. Á teismà pakvieèiami asmenys parodymus ir paaiðkinimus tei-
kia þodþiu. Visos tiriamos teisminiame posëdyje medþiagos perskaitomos ir 
svarstomos þodþiu. Pirmosios, taip pat apeliacinës instancijos teismas, nag-
rinëdamas bylà, pats tikrina árodymus byloje; 12) á procesinės ekonomijos 
principà teismas turi atsiþvelgti kiek galima greièiau nagrinëdamas jo þinio-
je esanèias bylas; 13) bylų skirstymas teisëjams turi remtis kalendoriniu me-
tø planu, kurá rengia atitinkamo teismo pirmininkas. Keisti planà galima tik 
padidëjus teisëjo darbo krûviui, pasikeitus teisëjams arba dël kitø svarbiø 
aplinkybiø (teisëjo liga). 

Teisminiø institucijø hierarchija. Jau minëta, kad Latvijos Respubli-
kos teismø sistemà sudaro rajonø (miestø) teismai (34), apygardø teismai 
(5), Aukðèiausiasis Teismas. 

                                                           
303 Konstitucinis Teismas, apibūdindamas advokato profesijai keliamus reikalavimus, pažymė-

jo, kad advokato sugebėjimas užtikrinti kvalifikuotą atstovavimą ir suteikti teisinę pagalbą ypatingi. 
Kasaciniame teisminiame procese vertintinas kaip prezumpcija. Advokatūros institutas turi svarbią 
reikšmę ne tik užtikrinant kvalifikuotą teisinį atstovavimą. Advokatas yra ne tik atstovas, kurio už-
davinys – atstovauti šaliai teisme ir siekti atstovaujamojo asmens jam iškeltų tikslų. Jis yra ir teisės 
gynėjas, o duodamas priesaiką tampa asmeniu, priklausančiu teisminei sistemai, ir įsipareigoja ginti 
teisme asmens teises dėl visuomenės gerovės. Žr.: Konstitucinio Teismo 2003 m. birželio 27 d. 
sprendimas // Judgments of the Constitutional Court of the Republic of Latvia. – Rīga: Tiesu namu 
agentūra, 2003. P. 353. 
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Rajonų (miestų) teismas yra pirmosios instancijos teismas, nagrinëjan-
tis baudþiamàsias, civilines bylas, taip pat bylas dël administraciniø teisiniø 
santykiø. Civilines ir administracines bylas rajono (miesto) teismo teisëjas 
nagrinëja vienasmeniðkai, o baudþiamàsias – kolegialiai (teisëjas ir du tei-
smo tarëjai). Ástatymø nustatytais atvejais ir kai kurias baudþiamàsias bylas 
teisëjas gali nagrinëti vienasmeniðkai. Rajono (miesto) teismà sudaro tei-
smo pirmininkas ir teisëjai, o atitinkamais atvejais gali bûti ásteigta ir tei-
smo pirmininko pavaduotojo pareigybë. 

Apygardų teismai yra ðie: Rygos, Kurþemës, Latgalës, Vidþemës ir 
Þiemgalës. Apygardos teismas yra pirmosios instancijos teismas, nagrinë-
jantis civilines ir baudþiamàsias bylas, kurios pagal ástatymà teismingos ap-
ygardos teismui. Apygardos teismas taip pat yra apeliacinë instancija, ti-
rianti civilines, baudþiamàsias ir administracines bylas, kurias iðnagrinëjo 
rajonø (miestø) teismai arba ðiø teismø teisëjai vienasmeniðkai. Apygardos 
teismas pirmosios instancijos teismo posëdþiuose visas bylas nagrinëja ko-
legialiai. Teismo sudëtá sudaro vienas apygardos teismo teisëjas ir du teis-
mo tarëjai. Apeliaciniame teisminiame procese bylas nagrinëja trys apy-
gardos teismo teisëjai. Apygardos teismo teisëjais yra pirmininkas, pava-
duotojai ir teisëjai. Visuose apygardø teismuose yra civiliniø bylø, bau-
dþiamøjø bylø ir administraciniø bylø kolegijos. Kolegijoms vadovauja pir-
mininkai, kurie gali bûti paskirti ir pirmininko pavaduotojais. Prie apygar-
dø teismø veikia þemës knygø skyriai, kurie yra teismo ástaiga. Skyriø teisë-
jai átraukia á þemës knygas nekilnojamàjá turtà ir nustato jo savininkams ati-
tinkamas teises. Ðiems teisëjams taikomas rajonø (miestø) teismø teisëjø 
statusas. 

Aukščiausiąjį Teismą sudaro Senatas, civiliniø bylø ir Baudþiamøjø by-
lø teismo rûmai bei Plenumas (visø teisëjø susirinkimas). Aukðèiausiojo 
Teismo pirmininko teikimu Saeima tvirtina Teismo teisëjø bendràjá skai-
èiø, teisëjø skaièiø Senate ir rûmuose. Senato ir teismo rûmø sudëtá tvirti-
na, Senato departamentø ir teismo rûmø pirmininkus renka Plenumas.  

Teismo rūmai (baudþiamøjø bylø ir civiliniø bylø) yra apeliacinë ins-
tancija bylose, kurias iðnagrinëjo apygardø teismai pirmàja instancija. Bylos 
nagrinëjamos kolegialiai trijø teisëjø. 

Senatas yra kasacinë instancija visose bylose, kurias iðnagrinëjo rajonø 
(miestø) teismai ir apygardø teismai. Senatas yra pirmosios instancijos tei-
smas, tiriantis bylas dël Valstybës kontrolës tarybos sprendimø. Senatà su-
daro Aukðèiausiojo Teismo pirmininkas ir senatoriai (Senato teisëjai). Se-
nato organizacinæ struktûrà sudaro Civiliniø bylø departamentas, Bau-
dþiamøjø bylø departamentas, Administraciniø bylø departamentas ir 
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Drausminiø bylø departamentas. Trijø teisëjø sudëties Senatas bylas nagri-
nëja kolegialiai304. 

Plenumas yra visø teismo rûmø teisëjø ir Senato teisëjø bendras susi-
rinkimas, kuriame svarstomi aktualûs teisës normø interpretavimo klausi-
mai, sudaromi teismo rûmai ir Senato departamentai. Plenumas taip pat 
teikia iðvadà, ar yra pagrindas nuðalinti nuo pareigø Aukðèiausiojo Teismo 
pirmininkà, atleisti ið pareigø generaliná prokurorà. Beje, tobulinant tei-
sminës valdþios strultûrà ir ágyvendinant ðiuolaikines tendencijas buvo tiks-
linamas ir Aukðèiausiojo Teismo plenumo statusas, jo ágaliojimai. Ðtai kurá 
laikà ir po nepriklausomybës atkûrimo Plenumas, apibendrinæs atitinkamø 
bylø kategorijø nagrinëjimo teisminæ praktikà, priimdavo nutarimus, ku-
riuose bûdavo formuluojami vadinamieji „vadovaujamieji nurodymai tei-
smams“. Taèiau kuo toliau, tuo labiau buvo ásitikinama, kad tokia Plenumo 
veiklos sritis visiðkai nedera su teisingo teismo konstitucine samprata, var-
þo teismø veiklà ágyvendinant teisingumà ir paþeidþia teismo nepriklauso-
mumo principà. Remdamasis ðiomis konstitucinëmis vertybëmis Konstitu-
cinis Teismas vertino, ar privalomosios direktyvos teismams nusikaltimø 
kvalifikavimo ir kitais klausimais atitinka teisinës demokratinës valstybës 
prigimtá. Konstitucinis Teismas atkreipë dëmesá, kad tokia Plenumo prero-
gatyva yra tarybinës teisës reliktas, atspindintis vadinamàjà „valdþios vie-
ningumo ir nedalomumo“ doktrinà. Netgi átvirtinus naujàjà teismø sistemà 
ir jos veiklos principus, Plenumo nutarimais teismas rëmësi ne kaip papil-
domu teisës ðaltiniu, o kaip privalomus norminius pagrindus priimdamas 
sprendimus teisminëse bylose. Nustatydamas teismams bylos aplinkybiø 
vertinimo privalomus kriterijus Aukðèiausiojo Teismo plenumas tapo savo-
tiðku ástatymo leidëju ir tai visiðkai neatitiko teisminës valdþios konstituci-
nës sampratos.305 

Teisëjø statusas. Ástatyme „Dël teisminës valdþios“ nustatytas kandi-
datų į teisėjus institutas. Kandidatu á rajono (miesto) teismo teisëjus gali 

                                                           
304 Konstitucinis Teismas aiškino, kad kasacinė instancija vykdo ypatingą misiją, o tai lemia 

šiame teisme vykstančio proceso ypatybes. Kitaip nei tarybinio laikotarpio kasacijos modelis, šiuo 
metu įgyvendinamo kasacijos instituto modelio bruožas yra tas, kad kasacinėje instancijoje lemia-
mą reikšmę turi ne bylos šalių interesai, o viešieji teisės interesai. Kasacinėje instancijoje nagrinė-
jami tik teisės klausimai, t. y. materialinių ir procesinių normų taikymo tikslumas. Kasacinis proce-
sas yra viešojo teisinio pobūdžio, nes juo siekiama vienodai taikyti ir aiškinti teisės normas visoje 
šalyje. Skundo padavimas kasaciniam teismui pagrįstas tose bylose, kuriose yra galimybių išaiškinti 
įstatymą arba padėti formuojant vienodą įstatymo aiškinimo praktiką teismuose. Žr.: Konstitucinio 
Teismo 2003 m. birželio 27 d. sprendimas // Judgments of the Constitutional Court of the Republic 
of Latvia. – Rīga: Tiesu namu agentūra, 2003. P. 351. 

305 Konstitucinio Teismo 2003 m. vasario 4 d. sprendimas // Judgments of the Constitutional 
Court of the Republic of Latvia. – Rīga: Tiesu namu agentūra, 2002. P. 333–342. 
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bûti Latvijos pilietis, puikiai mokantis valstybinæ kalbà, turintis aukðtàjá tei-
siná iðsilavinimà ir penkeriø metø teisinio darbo staþà, iðlaikæs kvalifikaciná 
teisëjo egzaminà ir sulaukæs 30 metø. Kandidatas turi atlikti praktikà tei-
smo institucijose. Apygardos teismo teisëjo kandidatu gali bûti rajono 
(miesto) teismo teisëjas arba apygardos teismo þemës knygø skyriaus teisë-
jas, kuriam suteikta ne þemesnë kaip treèioji kvalifikacinë klasë. Kandidatu 
taip pat gali bûti asmenys, turintys 10 metø teisinio pedagoginio darbo 
aukðtojoje mokykloje patirtá, prisiekusieji advokatai, prokurorai. Kandida-
tais á Aukðèiausiojo Teismo teisëjus gali bûti rajono (miesto) teismo, apy-
gardos teismo teisëjai, turintys ne þemesnæ kaip antràjà kvalifikacinæ klasæ, 
taip pat aukðtøjø mokyklø dëstytojai, advokatai arba prokurorai, iðlaikæ 
kvalifikaciná teisëjo egzaminà. Kandidatus á rajonø (miestø), apygardos tei-
smø teisëjus siûlo teisingumo ministras remdamasis teisëjø kvalifikacinës 
kolegijos iðvada. Kandidatus á Aukðèiausiojo Teismo teisëjus Saeimai siûlo 
Aukðèiausiojo Teismo pirmininkas remdamasis Teisëjø kvalifikacinës kole-
gijos iðvada.  

Rajonų (miestų) teismo teisėją skiria Saeima teisingumo ministro tei-
kimu trejiems metams. Vëliau ðá asmená Saeima teisingumo ministro tei-
kimu, remdamasi Teisëjø kvalifikacinës kolegijos iðvada, skiria be ágalioji-
mø termino ribojimo arba trejiems metams pakartotinai. Jeigu teisëjo veik-
la nepatenkinama, teisingumo ministras gali nebeteikti asmens toliau dirb-
ti. Apygardos teismo teisėją skiria Saeima teisingumo ministro teikimu neri-
bodama ágaliojimø termino. Aukščiausiojo Teismo teisėją Teismo pirminin-
ko teikimu á pareigas taip pat skiria Saeima neribodama kadencijos truk-
mës. 

Rajono (miesto) teismo teisëjo maksimalus amþius yra 65 metai, apy-
gardos teismo teisëjo – 65, o Aukðèiausiojo Teismo teisëjo – 70 metø. 

Rajono (miesto) teismo, taip pat apygardos teismo teisëjø darbas gali 
bûti pratæstas penkeriems metams pagal teisëjø kvalifikacinës kolegijos ið-
vadà teisingumo ministro ir Aukðèiausiojo Teismo pirmininko bendru 
sprendimu, o Aukðèiausiojo Teismo teisëjø – Aukðèiausiojo Teismo pirmi-
ninko sprendimu. Aukðèiausiojo Teismo pirmininko ágaliojimus penke-
riems metams gali pratæsti Saeima valstybës prezidento teikimu. 

Aukðèiausiojo Teismo pirmininkas arba teisingumo ministras gali pa-
siûlyti Saeimai suteikti Garbės teisėjo vardą rajono sàþiningai dirbusiems ir 
baigusiems teisëjo veiklà (miesto) teismo, apygardos teismo, Aukðèiausiojo 
Teismo teisëjams. Esant teisëjø vakancijai atitinkamuose teismuose, ásta-
tymo nustatyta tvarka Garbës teisëjams gali bûti pavesta ribotà laikà vykdy-
ti teisëjø funkcijas. 
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Teismo tarėjų skaièiø nustato teisingumo ministras, o juos renka rajo-
nø (miestø) savivaldybës penkeriems metams. Eiti savo pareigas teisme tei-
smo tarëjai kvieèiami burtais ilgesniam kaip 30 dienø laikotarpiui. Kviesti á 
teismà teismo tarëjà privalo ámoniø, ástaigø ir organizacijø administracijos. 

Ástatymas numato tvarkà, kuria remiantis galima atleisti teisëjà ið pa-
reigø arba nuðalinti nuo pareigø vykdymo. Atleisti teisėją galima ðiais atve-
jais: teisëjo praðymu; iðrinkus já arba paskyrus á kitas pareigas; dël sveikatos 
bûklës, jeigu jis negali dirbti teisëjo darbo. Nušalinti teisėją nuo pareigø ga-
lima: jeigu teisëjas nuteisiamas ir jo atþvilgiu ásigalioja teismo nuosprendis; 
teisëjø drausminës kolegijos sprendimu. Rajono (miesto) teismo, apygar-
dos teismo teisëjus ið pareigø atleidþia Saeima teisingumo ministro teiki-
mu, Aukðèiausiojo Teismo teisëjà – Saeima Aukðèiausiojo Teismo pirmi-
ninko teikimu, o Aukðèiausiojo Teismo pirmininkà – Saeima Ministrø Ka-
bineto teikimu. Visø grandþiø teismø teisëjus nuo pareigø nuðalina Saeima 
Teisëjø drausminës kolegijos teikimu, o Aukðèiausiojo Teismo pirmininkà 
– Saeima teisëjø drausminës kolegijos, besiremianèios Aukðèiausiojo Tei-
smo plenumo iðvada, teikimu. Teismo tarėjus atleidþia ið tarëjo pareigø ati-
tinkama savivaldybë, vadovaudamasi rajono (miesto) ar apygardos teismø 
pirmininkø pareiðkimu ástatymo numatytais pagrindais. 

Ástatyme nurodoma, kad su teismais susiję: 1) prokurorai. Ðie teisminei 
sistemai priklausantys pareigûnai dalyvauja nagrinëjant bylas teisme ir vyk-
do kitas ástatymo numatytas pareigas. Prokurorø veiklà reglamentuoja Pro-
kuratûros ástatymas; 2) prisiekusieji advokatai. Teisinis jø statusas nustaty-
tas Advokatûros ástatyme, teises ir pareigas teisme átvirtina proceso ástaty-
mai; 3) prisiekusieji notarai. Jø statusas apibrëþtas Notariato ástatyme ir 
veikia prie apygardø teismø. 

Laikoma, kad teisminei sistemai priklauso ðios ástaigos: 1) Prisiekusieji 
teismo vykdytojai. Jie yra prie apygardø teismø ir prilyginami valstybës pa-
reigûnams. Veiklà reglamentuoja Teismo vykdytojø ástatymas; 2) Našlaičių 
teismas, laikomas teisminei sistemai priklausanèia ástaiga, vykdanèia ásta-
tymo numatytas globos ir rûpybos funkcijas; 3) Valsčiaus teismas ágyvendi-
na naðlaièiø teismo funkcijas valsèiuje bei kitus ástatymo numatytus veiks-
mus; 4) Civilinės būklės aktų įrašų skyrius registruoja santuokà, gimimà, 
mirtá, o veiklà reguliuoja specialus ástatymas. 

Teismų savivalda. Ágyvendinant teismø savivaldà svarbiausià vaidmená 
atlieka teisėjų konferencija, kurioje dalyvauja visi teisëjai. Pagrindinës funk-
cijos yra ðios: svarstyti aktualius teismø praktikos klausimus; teikti Aukð-
èiausiojo Teismo pirmininkui pasiûlymus dël teisës normø interpretavimo, 
kurá turëtø atlikti Aukðèiausiojo Teismo plenumas; svarstyti teisëjø mate-
rialinio ir socialinio aprûpinimo bei kitus aktualius teisëjø veiklos klausi-
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mus; slaptu balsavimu rinkti Teisëjø kvalifikacinæ kolegijà, Teisëjø draus-
minæ kolegijà ir jø pirmininkus ketveriems metams. 

Teisëjø kvalifikacinës kolegijà sudaro du Aukðèiausiojo Teismo sena-
to teisëjai, vienas Aukðèiausiojo Teismo Civiliniø ir vienas Baudþiamøjø 
bylø teismo rûmø teisëjas, du apygardø teismø teisëjai, du rajonø (miestø) 
teismø teisëjai ir du þemës knygø skyriø teisëjai. Posëdþiuose gali dalyvauti 
Saeimos juridinës komisijos pirmininkas, teisingumo ministras, generalinis 
prokuroras, Latvijos universiteto Teisës fakulteto dekanas, Latvijos polici-
jos akademijos rektorius, taip pat Latvijos teisëjø asociacijos valdybos at-
stovas. Pagrindinës funkcijos yra: vertinti kandidatø á teisëjo pareigas pasi-
rengimà dirbti, surengti kvalifikaciná egzaminà; organizuoti teisëjø atestaci-
jà; suteikti arba paþeminti teisëjø turimà kvalifikacinæ klasæ (5 kvalifikaci-
nës klasës). 

Teisingumo ministras, ágyvendindamas ministerijos ágaliojimus, vykdo 
ðias funkcijas: teikia Saeimai nustatyti rajonø (miestø) teismø teisëjø skai-
èiø; skiria rajonø (miestø) teismø pirmininkus; teikia Saeimai nustatyti ap-
ygardø teismø teisëjø skaièiø; kartu su Aukðèiausiojo Teismo pirmininku 
teikia Saeimai skirti apygardø teismø pirmininkus; skiria apygardø teismø 
pirmininkø pavaduotojus; apygardos teismo pirmininko teikimu tvirtina 
apygardos teismo teismines kolegijas; remdamasis Teisëjø kvalifikacinës 
kolegijos iðvada parenka rajonø (miestø) teismø ir apygardø teismø teisëjø 
kandidatûras ir teikia Saeimai; bendru sprendimu kartu su Aukðèiausiojo 
Teismo pirmininku gali pratæsti rajono (miesto) teismo ir apygardos teismo 
teisëjø ágaliojimø terminà iki penkeriø metø; nustato teismø tarëjø skaièiø; 
siûlo Saeimai suteikti Garbës teisëjo vardà; nustato teisëjø mantijos ir 
þenklo naudojimo tvarkà kartu su Aukðèiausiojo Teismo pirmininku; skiria 
laikinai eiti rajono (miesto) teismo pirmininko pareigas vienam ið teisëjø; 
paveda laikinai (ne ilgiau kaip 2 metams) eiti rajono (miesto) teismo teisë-
jo pareigas kito rajono (miesto) teismo teisëjui, Garbës teisëjui, apygardos 
teismo teisëjui arba teismo tarëjui; Teisëjø kvalifikacinës kolegijos teikimu 
paveda laikinai eiti apygardos teismo teisëjo pareigas rajono (miesto) tei-
smo teisëjui; teikia Saeimai atleisti ið pareigø rajono (miesto) teismo ir ap-
ygardos teismo teisëjà; teikia Saeimai nuðalinti nuo pareigø teisëjus, ku-
riems ásigaliojo teismo nuosprendis; gali laikinai nuðalinti teisëjà nuo pa-
reigø, jeigu jam iðkelta drausmës byla iki sprendimo ásigaliojimo; priima 
potvarkius dël teisëjø skyrimo laikinai eiti pareigas kitame teisme, Teisin-
gumo ministerijoje, tarptautinëje organizacijoje; gali teikti Teisëjø kvalifi-
kacinei kolegijai siûlymà paþeminti teisëjo kvalifikacinæ klasæ; skiria apy-
gardø teismø þemës knygø skyriø vadovà ir jo pavaduotojà; skiria premijas 
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teisëjams; teikia siûlymus aprûpinti teisëjà gyvenamàja patalpa. Teisingu-
mo ministras vykdo ir kitus ástatymø numatytus ágaliojimus. 

Apibendrinant Teisingumo ministerijos ir ministro funkcijas organi-
zuojant teismø sistemos valdymà darytina iðvada, kad ðios valdymo institu-
cijos galios yra reikðmingos. Ðiuo atþvilgiu Latvijos patirtis skiriasi nuo Lie-
tuvoje ágyvendinamos teismø savivaldos koncepcijos. 
 

XI 
 

Konstitucinis Teismas. 1922 m. vasario 15 d. Latvijos Respublikos 
Konstitucijoje, kurios idëjomis remiasi ðiuolaikinis Latvijos konstituciona-
lizmas, nebuvo numatyta teisminë teisës aktø konstitucinës kontrolës funk-
cija. Ði konstitucinës sistemos problema Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, buvo 
pradëta svarstyti ir imta ágyvendinti atkûrus Latvijos ir Lietuvos nepriklau-
somas valstybes.  

Pirmasis etapas kuriant konstitucinës justicijos organizacinæ formà 
Latvijoje buvo 1992 m. gruodþio 15 d. ástatymo „Apie teisminæ valdþià“ pri-
ëmimas. Ástatymo 2 ir 9 straipsniuose buvo ne tik pripaþintas konstitucinës 
kontrolës neiðvengiamumas ðiuolaikinëje konstitucinëje sistemoje, bet ir 
tai, kad Aukðèiausiame Teisme bus ásteigta kolegija, turësianti spræsti kons-
titucinius ginèus.306 Vëliau buvo prieita prie iðvados, kad konstitucinës 
kontrolës funkcijà turi ágyvendinti atskira konstitucinë institucija – Konsti-
tucinis Teismas. Ðis klausimas buvo sprendþiamas sudëtinguose politiniuo-
se teisiniuose debatuose.307 

1996 m. birþelio 5 d. Saeima priëmë ástatymà, kuriuo pakeitë Konsti-
tucijà, o 85 straipsnis apibrëþë pagrindinius Konstitucinio Teismo statuso 
bruoþus. Nustatyta, kad Latvijoje veikia Konstitucinis Teismas, kuris, ne-
perþiangdamas ástatymo nustatytø kompetencijos ribø, nagrinëja bylas dël 
ástatymø atitikties Konstitucijai, taip pat kitas bylas, kurios ástatymu pe-
rduotos jo kompetencijai. Konstituciniam Teismui suteikta teisë pripaþinti 
netekusiais galios ástatymus ir kitus aktus arba jø dalis. Numatyta, kad 
                                                           

306 Beje, Konstitucinio Teismo įkūrimo idėja buvo reiškiama dar 1989 m. spalį, kai Latvijos tei-
sininkų draugija pateikė Latvijos TSR Aukščiausiajai Tarybai Konstitucijos pakeitimo projektą, ku-
riame buvo numatytas Prezidento instituto atkūrimas ir Konstitucinio Teismo įkūrimas. Tada Aukš-
čiausioji Taryba nepritarė siūlymui dėl Prezidento instituto atkūrimo, tačiau pakeitė tuo metu galio-
jusią Konstituciją ir numatė Konstitucinio Teismo įsteigimą. Žr.: Vedomosti Verchovnovo Soveta i 
Pravitelstva Latvijskoi SSR. 1989. Nr. 48. P. 697. 

307 Endzinš A. The Constitutional Courts of the Republic of Latvia and the Republic of Lithua-
nia. Similarities and differences // Konstitucinė justicija: dabartis ir ateitis. Constitutional justice: 
the present and the future. – Vilnius: Klaipėdos rytas, 1998. P. 370. 
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Konstitucinio Teismo teisëjus ástatymo nustatytam laikui tvirtina Saeima, 
jeigu uþ tai slaptai balsavo ne maþiau kaip 51 Saeimos narys.308  

1996 m. birþelio 5 d. Saeima taip pat priëmë Latvijos Respublikos 
Konstitucinio Teismo ástatymà309, kuris ásigaliojo birþelio 28 d. 1996 m. spa-
lá ir lapkritá Saeima patvirtino 6 Teismo teisëjus, o pirmàjà bylà Konstituci-
nis Teismas iðnagrinëjo 1997 m. balandþio 27 d. 

1997 m. rugsëjo 11 d. Saeima pakeitë kai kuriuos Konstitucinio Tei-
smo ástatymo straipsnius (18 str. – dël pareiðkimo padavimo tvarkos, 23 str. 
– dël atstovavimo Konstituciniame Teisme, 25 str. – dël Konstitucinio Tei-
smo teisëjo nuðalinimo, 29 str. – dël teisminio proceso nutraukimo, 31 str. – 
dël Konstitucinio Teismo sprendimo turinio, 34 str. – dël Konstitucinio 
Teismo teisëjo kitos veiklos ribojimo.310  

Pagal to meto Konstitucinio Teismo statusà ðios institucijos galios bu-
vo ribotos, nes nebuvo numatytas ne tik konstitucinio skundo institutas, bet 
ir kontroliuojamø objektø sàraðas buvo santykinai siauras. Konstitucinio 
Teismo ástatymas ið esmës buvo pakeistas 2000 m. lapkrièio 30 d. ástaty-
mu311. Juo buvo patikslinti Konstitucinio Teismo ágaliojimai, teisminio pro-
ceso tvarka, suformuluota konstitucinio skundo koncepcija. Konstitucinio 
Teismo pirmininko A. Endzinðo teigimu, tokià ástatymo raidà lëmë Latvi-
jos Respublikos Konstitucijos papildymas 8 skirsniu „Pagrindinës þmogaus 
teisës“.312 2003 m. birþelio 19 d. ástatymu buvo patikslinti Konstitucinio 
Teismo ástatymo straipsniai dël teisëjø darbo uþmokesèio. 

Taigi Konstitucinio Teismo statuso pagrindai átvirtinti jau minëtame 
Konstitucijos 85 straipsnyje. Atkreiptinas dëmesys á tai, kad Latvijos Res-
publikos, kitaip nei Lietuvos Respublikos, Konstitucinio Teismo statuso 
konstitucinis pagrindas (85 str.) yra skyriuje „Teismas“. Tai esminë aplin-
kybë, leidþianti teigti, kad Konstitucinis Teismas besàlygiðkai priskiriamas 
teisminei valdþiai. 

Konstitucinio Teismo statuso turinys visapusiðkiau atskleidþiamas 
Konstitucinio Teismo ástatyme. Jame nurodoma, kad Konstitucinis Tei-
smas yra nepriklausoma teisminës valdþios institucija. Neperþiangdama 
Latvijos Respublikos Konstitucijos ir Konstitucinio Teismo ástatymo nusta-
tytos kompetencijos ribø ji nagrinëja bylas dël ástatymø ir kitø norminiø ak-
tø atitikties Konstitucijai, taip pat kitas bylas, kurios ástatymu perduotos jo 

                                                           
308 The Republic of Latvia Saeima and Cabinet Reporter No. 14. 1996. P. 1603. 
309 The Respublic of Latvia Saeima and Cabinet Reporter No. 14. 1996. P. 1650–1663. 
310 Latvijas Vestnesis. No. 242/245. 1997. 
311 Latvijas Vestnesis. November 20. 2000. 
312 Endzinš A. The Constitutional Claim in Latvia // Interpretation and Direct Application of 

the Constitution. – Vilnius: Baltijos kopija, 2002. P. 82. 
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kompetencijai. Savo sprendimus Teismas grindþia Konstitucija ir Konstitu-
cinio Teismo ástatymu. Nors rengiant Konstitucinio Teismo veiklà regla-
mentuojanèius teisës aktus, taip pat teismo veiklos pradþioje buvo mano-
ma, kad, be Konstitucinio Teismo ástatymo, turëtø bûti parengtas ir Teismo 
proceso ástatymas, taèiau ði idëja iki ðiol neágyvendinta.313 Ðiuo metu kons-
titucinio teisminio proceso taisyklës nustatytos Konstitucinio Teismo ásta-
tyme ir Konstitucinio Teismo reglamente, priimtame absoliuèia visø Tei-
smo teisëjø balsø dauguma. Reglamente patikslinami ne tik teisminio pro-
ceso, bet sprendþiami ir teismo struktûros bei organizavimo klausimai. 

Vadinasi, dël Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo statuso, jo 
santykio su kitomis valstybës valdþios institucijomis vertinimo nekyla dide-
liø teoriniø problemø, dël kuriø tradiciðkai diskutuojama konstitucinës tei-
sës moksle. Galima teigti, kad Konstitucinis Teismas, iðreikðdamas teismi-
nës valdþios galias, vykdo ástatymø ir kitø teisës aktø teisëtumo kontrolës 
specifinæ funkcijà. 

Konstitucinio Teismo teisëjai. Latvijos Respublikos, kitaip nei Lietu-
vos Respublikos, Konstitucijoje nenumatytas Konstitucinio Teismo teisëjø 
skaièius, o Konstitucinio Teismo ástatyme nurodoma, kad Teismà sudaro 7 
teisëjai, kuriuos tvirtina Saeima deðimèiai metø. Trys teisëjai tvirtinami ne 
maþiau kaip 10 Saeimos nariø siûlymu, 2 – Ministrø Kabineto siûlymu ir 
dar 2 – Aukðèiausiojo Teismo plenumo siûlymu. Kandidatûras á Konstitu-
cinio Teismo teisëjus Aukðèiausiasis Teismas siûlo ið Latvijos teismø teisë-
jø. Reikëtø atkreipti dëmesá ir á tai, kad Latvijoje, kaip ir daugumoje kitø 
ðaliø, laikomasi tradicijos, pagal kurià, sudarant konstitucinius teismus da-
lyvauja visos trys valstybës valdþios – ástatymø leidþiamoji, vykdomoji, tei-
sminë. Vadinasi, ir Konstitucinio Teismo iðskirtinë sudarymo tvarka api-
bûdina jo aukðtà statusà konstituciniø institucijø sàrangoje, taip pat visø 
valdþiø bendradarbiavimo neiðvengiamumà ágyvendinant valstybës valdþios 
funkcijas. 

Paþymëtinas dar vienas bûdingas Latvijos Respublikos Konstitucinio 
Teismo statuso bruoþas, reiðkiantis, kad Latvijoje nëra Konstitucinio Tei-
smo sudëties nuolatinës rotacijos, kuri átvirtinta Lietuvoje. Manoma, kad 
pagrindinë prieþastis, dël kurios Latvijos ástatymø leidëjas atsisakë nuolati-
nio teisëjø korpuso atnaujinimo principo, buvo ásitikinimas, jog bus sunku 
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rasti gerà specialistà, kuris sutiktø tapti Konstitucinio Teismo teisëju tik 
trejiems metams.314 

Kandidatu į Konstitucinio Teismo teisėjus gali bûti Latvijos pilietis, ági-
jæs aukðtàjá teisiná iðsilavinimà, taip pat turintis ne maþesná kaip 10 metø 
teisininko darbo staþà arba turintis mokslinës pedagoginës veiklos jurisp-
rudencijos srityje 10 metø staþà. Kandidatu á Konstitucinio Teismo teisëjus 
negali bûti asmuo, kuris negali kandidatuoti á bendrosios jurisdikcijos tei-
smo teisëjus. Saeimai pateiktø kandidatø asmens duomenys vieðai skelbia-
mi laikraðtyje „Latvijas Vestnesis“. 

Saeimos patvirtinti Konstitucinio Teismo teisėjai duoda priesaiką. Jà pri-
ima valstybës prezidentas. Priesaika turi teisinio fakto reikðmæ, nes tik pri-
siekæs teisëjas gali pradëti vykdyti savo pareigas. Taèiau bendrosios juris-
dikcijos teismo teisëjui, kuris jau buvo davæs teisëjo priesaikà, ið naujo pri-
siekti nereikia. Taigi ir ðiuo atþvilgiu Konstitucinis Teismas siejamas su tei-
smine valdþia, su jos funkcionavimo konstituciniais pagrindais. Teismo tei-
sëjai teismo posëdþio metu dëvi teisëjo mantijas ir bûna prisisegæ teisëjo 
þenklus. 

Konstitucinio Teismo ástatyme átvirtinta viena pagrindiniø Teismo tei-
sëjø statuso garantijø, t. y. ta, kad teisėjas negali būti atleistas iš pareigų, ið-
skyrus ástatymo numatytus atvejus. Tas pats asmuo negali eiti Konstitucinio 
Teismo teisëjo pareigø ilgiau nei 10 metø ið eilës. Ðios taisyklës iðimtis nu-
mato ástatymas. Jeigu Konstitucinio Teismo teisëju buvo iðrinktas asmuo, 
prieð tai ëjæs bendrosios jurisdikcijos teismo teisëjo pareigas, pasibaigus 
kadencijai Konstituciniame Teisme jis turi teisæ gráþti á ankstesnes pareigas, 
jeigu buvo paskirtas teisëju neribojant ágaliojimø laiko arba nesulaukë tei-
sëjams nustatytos amþiaus ribos. 

Maksimali Teismo teisėjo amžiaus riba yra 70 metų. Teisëjo, kuriam su-
kako 70 metø, ágaliojimai nutrûksta, iðskyrus ðiuos atvejus: 1) jei Saeima 
vietoj jo nepatvirtina kito teisëjo. Ðiuo atveju Teismo teisëjo ágaliojimai 
trunka tol, kol parlamentas patvirtina naujà teisëjà; 2) jei Teismo teisëjas 
dalyvavo byloje, kurioje sprendimas dar nepaskelbtas. Esant tokiai padëèiai 
teisëjo ágaliojimai trunka tol, kol paskelbiamas sprendimas atitinkamoje 
konkreèioje byloje. 

Teismo teisėjo įgaliojimai gali bûti sustabdomi tik ðiais atvejais: 1) jeigu 
Konstitucinis Teismas davë sutikimà pradëti baudþiamàjá teisëjo persekio-
jimà. Tokiu atveju teisëjo ágaliojimø sustabdymas trunka iki nuosprendþio 
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atitinkamoje byloje ásiteisëjimo; 2) jeigu iðkelta drausminë byla dël teisëjo 
padarytø veiksmø, nesuderinamø su Konstitucinio Teismo teisëjo statusu. 
Ðiais atvejais Konstitucinis Teismas gali priimti sprendimà sustabdyti teisë-
jo ágaliojimus ne ilgiau kaip vienam mënesiui. 

Teismo teisėjas atleidžiamas iš pareigų jeigu: 1) negali vykdyti savo pa-
reigø dël sveikatos. Tuomet jis atleidþiamas ið pareigø absoliuèia visø Tei-
smo teisëjø balsø dauguma; 2) yra nuteistas uþ padarytà nusikaltimà ir jei-
gu jo atþvilgiu yra ásigaliojæs nuosprendis; 3) padarë nesuderinamus su tei-
sëjo statusu veiksmus, sistemingai nevykdo savo pareigø ir dël to jam skirta 
drausminë nuobauda. Tokiu atveju jis gali bûti atleidþiamas visø Konstitu-
cinio Teismo teisëjø absoliuèia balsø dauguma. 

Konstitucinio Teismo teisėjo kito darbo ir visuomeninės veiklos ribojimai. 
Teisëjas negali eiti jokiø kitø pareigø arba dirbti kità mokamà darbà, iðsky-
rus pedagoginá, moksliná ir kûrybiná. Jis negali bûti Saeimos, savivaldybës 
tarybos (dûmos) deputatu. Teisëjo veikla yra nesuderinama su naryste poli-
tinëse partijose arba jø koalicijose. Nors teisëjui leidþiama dalyvauti kitø 
visuomeniniø organizacijø, susivienijimø veikloje, taèiau teisëjas ðia teise 
turi naudotis taip, kad nebûtø kenkiama teisëjo garbei ir orumui, Teismo 
nepriklausomumui ir objektyvumui. 

Imuniteto ribos. Be Konstitucinio Teismo sutikimo teisëjo negalima 
patraukti baudþiamojon atsakomybën, areðtuoti. Ðis klausimas sprendþia-
mas visø Konstitucinio Teismo teisëjø absoliuèia balsø dauguma. Teisëjo 
negalima sulaikyti, atvesdinti ir atlikti kratà be Konstitucinio Teismo 
sprendimo. Ðá klausimà sprendþia trijø teisëjø kolegija. 

Drausminė teisėjų atsakomybė. Konstitucinio Teismo teisëjas gali bûti 
patrauktas drausminën atsakomybën, jeigu: 1) padarë paþeidimus, susiju-
sius su ribojama kita profesija ar visuomenine veikla; 2) nevykdo tarnybos 
pareigø; 3) netinkamai elgiasi; 4) padarë administracinës teisës paþeidimà. 
Drausminæ bylà gali iðkelti Konstitucinio Teismo pirmininkas, jo pavaduo-
tojas, trys Teismo teisëjai. Bylà rengia Konstitucinio Teismo pirmininko 
arba jo pavaduotojo paskirtas teisëjas. Tokià bylà nagrinëja visi Konstituci-
nio Teismo teisëjai. Teisëjui gali bûti pareikðta pastaba, papeikimas, iki 
vieneriø metø 20 proc. sumaþintas darbo uþmokestis, jis gali bûti atleistas ið 
pareigø. 

Konstitucinio Teismo pirmininką ir jo pavaduotoją slaptu balsavimu 
renka Konstitucinio Teismo teisëjai, o sprendimas priimamas absoliuèia 
balsø dauguma. Pirmininkas vadovauja Teismo posëdþiams, organizuoja 
Teismo darbà ir atstovauja Teismui. Pirmininko pavaduotojas padeda pir-
mininkui vykdyti savo funkcijas ir pavaduoja pirmininkà, kai jo nëra. Kai 
kurias pirmininko funkcijas gali vykdyti jo paskirtas teisëjas. Pirmininkas ir 
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jo pavaduotojas gali duoti teisëjams tik tokio pobûdþio pavedimus organi-
zaciniais klausimais, kurie yra susijæ su teisëjø tarnybinëmis pareigomis. 

Konstitucinio Teismo kompetencija. Latvijos Respublikos Konstituci-
nis Teismas nagrinëja ðias bylas: 

1. Dël ástatymø atitikties Konstitucijai. 
2. Dël Latvijos tarptautiniø sutarèiø atitikties Konstitucijai. Ðiø sutar-

èiø konstitucingumas gali bûti tikrinamas ir iki jø ratifikavimo Saeimos po-
sëdyje. 

3. Dël kitø norminiø aktø ar jø daliø atitikties aukðtesnës teisinës ga-
lios teisës normoms (aktams). Beje, Konstitucinis Teismas aiðkino, ar 
Saeimos Prezidiumo priimtas teisës aktas (nutarimas) priskirtinas minëtø 
teisës aktø kategorijai. Teismas teigë, kad sprendþiant þinybingumo klau-
simà teisës aktas vertinamas ne tik pagal jo pavadinimà, bet ir pagal turiná. 
Atkreiptas dëmesys ir á tai, kad neiðvengiamai reikia atsiþvelgti ir á instituci-
jos, iðleidusios teisës aktà, kompetencijà. Taèiau jeigu ir buvo paþeista ði 
taisyklë, tai dar nereiðkia, kad aktas neatitinka norminio akto poþymiø, o jo 
teisëtumo negali ginèyti Konstitucinis Teismas. Teismas paþymëjo, kad 
Saeimos Prezidiumo aktø teisëtumo negali tikrinti bendrosios jurisdikcijos 
teismai, todël aiðkinimas, kad ir Konstitucinis Teismas tokiø galiø neturi, 
prieðtarauja demokratinës valstybës principui. Remdamasis ðiais argumen-
tais Teismas pabrëþë, kad Saeimos Prezidiumo norminiø teisës aktø teisë-
tumo (atitikties aukðtesnës galios teisës aktams) tikrinimas yra þinybingas 
Konstituciniam Teismui, juo labiau tada, kai ðis klausimas iðkeliamas kons-
tituciniame skunde dël paþeistos asmens teisës. Saeimos Prezidiumo aktø, 
kuriais remiantis sprendþiami deputatø veiklos klausimai, negalima trak-
tuoti vien tik kaip vidaus norminiø aktø (t. y. laikantis tradicinës sampra-
tos). Vienas ið pagrindiniø poþymiø, pagal kurá teisës aktai skirstomi á vi-
daus ir iðorës, yra konkretaus akto adresatas. Vieðosios teisës subjektas vi-
daus norminius aktus priima nustatydamas savo vidaus tvarkà jam paval-
dþiø institucijø darbo organizavimo klausimais arba paaiðkindamas kurio 
nors iðorës norminio teisës akto taikymo tvarkà. Tokie aktai yra privalomi 
tiktai paèiam leidëjui, jo struktûriniams padaliniams ir darbuotojams. Iðo-
rës norminiai aktai privalomi abstrakèiam asmenø ratui, jais reguliuojami 
vieðosios teisës subjektø, taip pat individø ar kitø vieðosios teisës subjektø 
teisiniai santykiai.315 

                                                           
315 Konstitucinio Teismo 2002 m. vasario 22 d. sprendimas // Judgments of the Constitutional 

Court of the Republic of Latvia. – Rīga: Tiesu namu agentūra, 2003. P. 328–363. 
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4. Dël Saeimos, Ministrø Kabineto, valstybës prezidento, Saeimos pir-
mininko, ministro pirmininko kitø aktø (iðskyrus administracinius teisës 
aktus) atitikties ástatymams. 

5. Dël ministro potvarkio, kuriuo ministras, remdamasis Ministrø Ka-
bineto ágaliojimu, sustabdë savivaldybës tarybos (dûmos) sprendimà.  

6. Dël Latvijos teisës normø atitikties Latvijos tarptautinëms sutar-
tims, kurios neprieðtarauja Latvijos Respublikos Konstitucijai. 

Galima konstatuoti, kad Konstitucinis Teismas ágyvendina lyginamojo-
je konstitucinëje teisëje þinomà vadinamàjà vėlesniąją konstitucinės kontro-
lės formą, t. y. tø aktø, kurie buvo priimti parlamento ir kuriuos oficialiai 
paskelbë valstybës prezidentas. Taèiau negalima neatkreipti dëmesio ir á 
tai, kad Latvijos tarptautiniø sutarèiø konstitucingumo klausimà Konstitu-
cinis Teismas gali spræsti ir iki sutarties ratifikavimo. Beje, panaðiai ðis 
klausimas sprendþiamas ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Taigi ir 
Latvijoje taikoma ribota iðankstinë konstitucinës kontrolës forma, kuri yra 
labiau paplitusi kitose uþsienio ðalyse (pvz., Prancûzijoje). Ðiuo atþvilgiu 
Latvijos Konstitucinis Teismas yra ne parlamento „patarëjas“, o jo „teisë-
jas“.  

Kreipimosi (pareiškimo) į Konstitucinį Teismą teisės subjektai. Ðiai teisei 
pirmiausia bûdinga tai, kad ja gali naudotis platus pareigûnø ir institucijø 
ratas – tuo Latvijos konstitucinë jurisprudencija lyginamojoje konstitucinë-
je teisëje iðsiskiria ið kai kuriø kitø ðaliø. 

1. Dël ástatymø ir Latvijos tarptautiniø sutarèiø atitikties Konstitucijai, 
dël kitø norminiø teisës aktø ar jø daliø atitikties teisës normoms (aktams), 
turinèioms aukðtesnæ teisinæ galià, taip pat dël nacionalinës teisës normø 
atitikties Latvijos tarptautinëms sutartims, kurios neprieðtarauja Konstitu-
cijai, á Konstituciná Teismà turi teisæ kreiptis: 1) valstybës prezidentas; 2) 
Saeima; 3) ne maþiau kaip 20 Saeimos deputatø; 4) Ministrø Kabinetas; 5) 
generalinis prokuroras; 6) Valstybës kontrolës taryba; 7) savivaldybës tary-
ba (dûma); 8) þmogaus teisiø valstybinis biuras; 9) teismas, nagrinëjantis 
civilinæ, baudþiamàjà ar administracinæ bylà;316 10) þemës knygø skyriaus 

                                                           
316 Teismo kreipimasis į Konstitucinį Teismą priimamas tuo atveju, jeigu bendrosios kompe-

tencijos teismas, nagrinėdamas bylą kaip pirmosios arba kasacinės ar apeliacinės instancijojos teis-
mas, mano, jog norma, kuri turi būti taikoma šioje byloje, neatitinka aukštesnės galios teisės nor-
mos (akto). Žemės knygų skyriaus teisėjas, spręsdamas nekilnojamojo turto įtraukimo į žemės kny-
gą klausimą arba susijusį su šiuo klausimu nuosavybės teisės į įtvirtinimą žemės knygoje klausimą, 
gali kreiptis į Konstitucinį Teismą, jeigu mano, kad teisės norma, kuria turi būti pasiremta priimant 
sprendimą, neatitinka aukštesnės galios teisės normos (akto). Šie kreipimaisi turi būti pagrįsti mo-
tyvuotu teismo ar Žemės knygų skyriaus teisėjo sprendimu. Laikomasi teisinės nuostatos, kad tei-
smo, teisėjo kreipimesi galima kelti klausimą tik dėl tokių normų, kurias reikia taikyti byloje, teisė-
tumo. 
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teisëjas, spræsdamas klausimà dël nekilnojamojo turto átraukimo á þemës 
knygà ir dël nuosavybës teisës átvirtinimo þemës knygoje; 11) asmuo, jeigu 
buvo paþeistos Konstitucijoje nustatytos pagrindinës teisës. 

2. Dël Saeimos, Ministrø Kabineto, Saeimos pirmininko, ministro pir-
mininko kitø teisës aktø (iðskyrus administracinius teisës aktus) atitikties 
ástatymams á Konstituciná Teismà gali kreiptis: 1) valstybës prezidentas;    
2) Saeima; 3) ne maþiau kaip 20 Saeimos deputatø; 4) Ministrø Kabinetas. 

3. Savivaldybës taryba (dûma) gali kreiptis á Konstituciná Teismà dël 
ministro potvarkio, kuriuo ministras, remdamasis Ministrø Kabineto ágalio-
jimu, sustabdë savivaldybës tarybos (dûmos) sprendimà, atitikties ástaty-
mui. 

Dël ástatymø, Latvijos tarptautiniø sutarèiø atitikties Konstitucijai, dël 
kitø norminiø teisës aktø ar jø daliø atitikties teisës normoms (aktams), tu-
rinèioms aukðtesnæ teisinæ galià, taip pat dël nacionalinës teisës normø ati-
tikties Konstitucijai neprieðtaraujanèioms Latvijos tarptautinëms sutartims 
savivaldybës taryba (dûma) gali kreiptis á Konstituciná Teismà tik tuo atve-
ju, jeigu ginèijamas teisës aktas susijæs su atitinkamos savivaldybës teisëmis. 

Konstitucinis skundas (pareiðkimas), kaip jau minëjome, buvo átvir-
tintas Latvijos konstitucinës teisës sistemoje 2000 m. lapkrièio 30 d. ástaty-
mu ir ásigaliojo 2001 m. liepos 1 d.  

Su konstituciniu skundu (pareiðkimu) á Konstituciná Teismà gali kreip-
tis visi asmenys, kurie mano, kad jø teises paþeidþia teisës norma, neatitin-
kanti aukðtesnës galios teisës normos. Konstitucinis skundas gali bûti pa-
duotas tik tuo atveju, jeigu iðnaudotos visos kitos galimybës ginant teises 
bendrosiomis gynimo priemonëmis (kreipimasis á aukðtesnæ valdymo insti-
tucijà arba aukðtesná pagal pavaldumà pareigûnà, skundas arba pareiðki-
mas dël ieðkinio bendrosios jurisdikcijos teisme) arba jei tokiø galimybiø 
nëra. 

Ið konstitucinio skundo apibrëþimo, suformuluoto Konstitucinio Tei-
smo ástatyme, iðplaukia, kad ne visø vieðosios teisës aktø teisëtumà asmuo 
gali ginèyti Konstituciniame Teisme. Ðtai konstituciniu skundu negalima 
reikalauti patikrinti, ar teisminës valdþios institucijø sprendimai, administ-
raciniø teisës aktai yra teisëti. Pasirinkdamas toká modelá ástatymø leidëjas 
siekë aukso vidurio ir bandë iðvengti keleto problemø, su kuriomis susidûrë 
kitos ið socialistinës okupacijos iðsiverþusios valstybës. Taigi Latvijos kons-
titucinio skundo modelis yra ypatingas, jis vadinamas imitaciniu (vok. 
unechte) konstituciniu skundu. Toks apibûdinimas pagrástas tuo, kad, viena 
vertus, konstitucinis skundas gali bûti pateikiamas asmens, jeigu jo pagrin-
dinës teisës yra paþeidþiamos, kita vertus, konstitucinis skundas gali bûti 
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pateikiamas tik tada, kai þmogaus teisës yra paþeistos teisës normomis, o 
ne bendrosios jurisdikcijos teismo sprendimu.317 

Atsiþvelgiant á tai, kad konstitucinis skundas gali bûti paduotas tik tuo 
atveju, jeigu iðnaudotos visos kitos galimybës ginant teises bendrosiomis 
gynimo priemonëmis, reikëtø pabrëþti, kad taikomos kai kurios ðios taisyk-
lës iðimtys. Jeigu konstitucinio skundo (pareiðkimo) iðnagrinëjimas yra vi-
suomeniðkai reikðmingas arba jeigu teisiø gynimas bendrosiomis gynimo 
priemonëmis negali uþkirsti kelio skundo autoriaus patirtai þalai, Konstitu-
cinis Teismas gali priimti sprendimà dël skundo nagrinëjimo nelaukdamas, 
kol skundo autorius ágyvendins visas kitas savo teisës gynimo priemones. 
Iðkëlus tokià bylà Konstituciniame Teisme turi bûti sustabdytas atitinka-
mos civilinës, baudþiamosios ar administracinës bylos nagrinëjimas ben-
drosios jurisdikcijos teisme iki Konstitucinio Teismo sprendimo paskelbi-
mo. 

Aiðkindamas teisinæ konstitucinio skundo prigimtá Konstitucinis Tei-
smas pabrëþë, kad terminas „jeigu asmuo galvoja“ reiðkia asmens, o ne tei-
smo nuomonæ, jog teisë yra paþeista. Ástatyme reikalaujama, kad asmuo 
pagrástø savo ásitikinimà. Tai reiðkia, kad iðkelti bylà remiantis konstituci-
niu skundu galima tik tada, kai konstatuojama, jog teisiniai argumentai pa-
grindþia asmens nuomonæ dël teisës paþeidimo. Konstitucinio Teismo ko-
legija, preliminariai nagrinëdama konstitucinio skundo pagrástumà, gali at-
sisakyti iðkelti bylà tik tokiu atveju, kai akivaizdu, jog skundas teisiðkai ne-
pakankamai pagrástas. Nuomonë, kad kolegija, iðkeldama bylà pagal kons-
tituciná skundà, turi konstatuoti asmens teisës paþeidimà, yra klaidinga, nes 
prieðtarauja konstitucinio teisminio proceso esmei. Klausimà, ar yra pa-
þeistos konstitucinio skundo pareiðkëjo pagrindinës teisës, gali konstatuoti 
tik pats Konstitucinis Teismas savo sprendimu.318 

Konstitucinis teisminis procesas pagrástas Konstitucinio Teismo ásta-
tyme átvirtintomis taisyklëmis, o ðios – normomis, kuriomis, atitinkamai 
modifikuotomis ir pritaikytomis konstitucinio teisminio proceso reikmëms, 
vadovaujamasi civiliniame procese. 

Konstitucinio Teismo teisėjų kolegija nagrinëja gautus pareiðkimus ir 
sprendþia klausimà dël bylos iðkëlimo ar atsisakymo iðkelti bylà. Kolegijà 
sudaro trys Teismo teisëjai, kuriuos vieneriems metams skiria Konstitucinis 
Teismas, o sprendimas priimamas visø teisëjø absoliuèia balsø dauguma. 
Kolegijai pirmininkauja Konstitucinio Teismo pirmininkas bei jo pavaduo-

                                                           
317 Endzinš A. The Constitutional Claim in Latvia // Interpretation and Direct Application of 

the Constitution. – Vilnius: Baltijos kopija, 2002. P. 83. 
318 Konstitucinio Teismo 2002 m. vasario 22 d. sprendimas. P. 342–343. 
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tojas, jei jie yra kolegijos nariai. Jeigu jø nëra, kolegija pati iðsirenka pirmi-
ninkaujantájá. Kolegijos posëdþiai yra uþdari, taèiau á juos gali bûti pakviesti 
pareiðkëjai, Konstitucinio Teismo darbuotojai ar kiti asmenys. Kolegija gali 
atsisakyti iðkelti bylà, jeigu: 1) byla neteisminga Konstituciniam Teismui; 2) 
pareiðkëjas neturi kreipimosi teisës; 3) pareiðkimas neatitinka ástatymo nu-
statytø reikalavimø; 4) pareiðkimas paduotas klausimu, dël kurio jau priim-
tas sprendimas.  

Kolegijos sprendimai neskundþiami. 
Bylos rengimo pradiniame etape Konstitucinio Teismo pirmininkas pa-

veda vienam ið teisëjø rengti bylà nagrinëti teisme. Teisëjas, atlikdamas pa-
rengiamuosius veiksmus, gali reikalauti ið pareiðkëjo, taip pat ið pareigûnø 
ir institucijø papildomø dokumentø, paaiðkinimø klausimais, kurie iðkilo 
rengiant bylà. Teisëjas turi teisæ skirti ekspertizes, sprendþia kitus klausi-
mus, susijusius su byla, nustato, kurie asmenys turi bûti kvieèiami á teismo 
posëdá. Siekiant sparèiau nagrinëti bylas ir uþtikrinti visapusiðkà teisminá 
nagrinëjimà kelios bylos gali bûti sujungtos á vienà bylà. Byla turi bûti pa-
rengta per 3 mënesius. Konstitucinio Teismo, kurá sudaro 3 teisëjai, tvar-
komajame posëdyje ðis terminas gali bûti pratæstas 2 mënesiams. Teisëjas, 
kuriam buvo pavesta rengti bylà, suraðo iðvadà. Joje teisëjas gali siûlyti by-
los nagrinëjimo raðytiná procesà. Bylà baigiama rengti Konstitucinio Teis-
mo pirmininko sprendimu, kuriuo byla perduodama nagrinëti teismui, nu-
statoma teismo sudëtis, teismo posëdþio laikas ir vieta. Tvarkomajame teis-
mo posëdyje sprendþiami organizaciniai klausimai, proceso forma (raðyti-
nis ar þodinis) ir kt. 

Konstitucinio Teismo sudėtis. Visos teisëjø sudëties Teismas nagrinëja 
ðias bylas: 1) dël ástatymø atitikties Konstitucijai; 2) dël Saeimos, Ministrø 
Kabineto, valstybës prezidento, Saeimos pirmininko ir ministro pirmininko 
kitø teisës aktø, iðskyrus administracinius teisës aktus; 3) dël nacionaliniø 
teisës normø atitikties Latvijos tarptautinëms sutartims, jeigu jos neprieðta-
rauja Konstitucijai; 4) dël Ministrø Kabineto norminiø aktø atitikties 
Konstitucijai ir ástatymams; 5) dël Latvijos tarptautiniø sutarèiø atitikties 
Konstitucijai. Ðiems Teismo posëdþiams vadovauja Teismo pirmininkas ar-
ba jo pavaduotojas. Visas kitas bylas nagrinëja trys Konstitucinio Teismo 
teisëjai. Juos skiria Konstitucinio Teismo pirmininkas. Tokiai Teismo su-
dëèiai pirmininkauja Teismo pirmininkas arba jo pavaduotojas, o jeigu jø 
Teismo sudëtyje nëra – teisëjai pirmininkaujantájá iðsirenka ið savo tarpo. 

Procesinė bylų nagrinėjimo tvarka (žodinis procesas) nustatyta Konstitu-
cinio Teismo ástatyme ir Konstitucinio Teismo reglamente. Skiriant proce-
sines sankcijas – baudas taikomos civilinio proceso taisyklës. Nesureguliuo-
tus procesinius klausimus Konstitucinis Teismas iðsprendþia pats.  



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

258 

Rašytinis procesas vykdomas tuo atveju, kai baigus rengti bylà tvarko-
majame Teismo posëdyje prieinama prie iðvados, kad bylos dokumentø uþ-
tenka teisminiam nagrinëjimui raðytinio proceso pagrindu. Tokiu atveju by-
la nagrinëjama ir sprendimas priimamas Teismo pasitarimø kambaryje. By-
los dalyviai turi teisæ susipaþinti su bylos medþiaga po 15 dienø, kai prane-
ðama, kad byla iðnagrinëta, ir raðtu iðdëstyti savo nuomonæ dël bylos me-
dþiagos. 

Bylos nutraukimo pagrindai yra ðie: 1) raðtiðkas pareiðkëjo praðymas; 2) 
jei ginèijama teisës norma netenka teisinës galios; 3) jei netenka galios tei-
sës norma, kurios neatitinka kita teisës norma (aktas); 4) jei Konstitucinis 
Teismas konstatuoja, kad sprendimas dël bylos iðkëlimo neatitiko ástatymo 
numatytø reikalavimø; 5) jei paskelbiamas Teismo nutarimas kitoje byloje, 
kurioje ginèijama ta pati teisës norma (aktas); 6) kitais atvejais, kai nëra 
galimybës tæsti teisminá procesà. Nëra pagrindo nutraukti pradëtà teisminá 
procesà, jei pasikeitë renkamosios institucijos sudëtis arba buvo pakeistas 
valstybës institucijos pareigûnas. 

Konstitucinio Teismo sprendimo galia. Konstitucinio Teismo spren-
dimas yra galutinis ir ásigalioja nuo jo paskelbimo. Sprendimas yra priva-
lomas visoms valstybës institucijoms, ástaigoms ir valstybës bei savivaldybiø 
pareigûnams, taip pat bendrosios jurisdikcijos teismams, fiziniams ir juri-
diniams asmenims. Teisës norma (aktas), kurià Konstitucinis Teismas pri-
paþino prieðtaraujanèia aukðtesnës galios teisës normai (aktui), netenka ga-
lios nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo 
sprendimas, jeigu Konstitucinis Teismas nenumatë kitokiø sprendimo ási-
galiojimo sàlygø.319 Jei Konstitucinis Teismas pripaþásta, kad Latvijos tarp-
tautinë sutartis prieðtarauja Konstitucijai, Ministrø Kabinetas privalo ne-
delsdamas priimti sprendimà dël sutarties pakeitimo, denonsavimo, jos 
veikimo sustabdymo arba prisijungimo atðaukimo. Teismo sprendimai 
skelbiami laikraðtyje „Latvijas Vestnesis“ bei Latvijos Respublikos Saeimos 
ir Ministrø Kabineto þiniose. 

                                                           
319 2003 m. spalio 29 d. sprendime (Byla Nr. 2003-05-01) Konstitucinis Teismas nutarė pripa-

žinti, kad Baudžiamojo kodekso 271 straipsnis (Valdžios atstovo ir kito valstybės pareigūno garbės 
ir orumo pažeidimas) neatitinka Konstitucijos 100 straipsnio ir negalioja nuo 2004 m. vasario 1 d., 
jeigu iki to laiko įstatymų leidėjas nesukonkretins pareigūno, kuriam būtina baudžiamoji teisinė gy-
nyba. Atidedamąjį terminą Teismas numatė atsižvelgdamas į tai, kad ginčijama teisės norma taiko-
ma retai ir ji yra prevencinio pobūdžio. Teismas teigė, kad panaikinus šią teisės normą nuo Teismo 
sprendimo paskelbimo visuomenei būtų padaryta didesnė žala negu pasiekta nauda, nes ginčijamos 
normos tikslas yra ginti pagrindines demokratines visuomenės vertybes, numatytas Konstitucijos 
116 straipsnyje (Žmonių teisių gynimo būtinumas, valstybės demokratinė santvarka, visuomenės 
saugumas, gerovė ir moralė. Žr.: Judgments of the Constitutional Court of the Republic of Latvia. 
2003. – Rīga: Tiesu namu agentūra, 2005. P. 397, 398. 
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XII 
 

Þmogaus teisiø ir laisviø konstitucinës doktrinos raida Latvijoje, nors 
ir atspindi bendràsias tendencijas, bûdingas daugeliui Europos valstybiø, 
taèiau iðreiðkia ir specifinius bruoþus, kurie bûdingi ðiuolaikinei Latvijos 
Respublikos politinei sistemai. Paþymëtina, kad 1922 m. vasario 15 d. Lat-
vijos Respublikos Konstitucijoje nebuvo skyriaus, kuriame bûtø átvirtintos 
pagrindinës þmogaus laisvës ir teisës. Ðio konstitucinës teisës instituto turi-
nys, t. y. konkreèios þmogaus teisës ir laisvës, buvo ágyvendintos parlamen-
to leidþiamuose ástatymuose, kituose teisës aktuose.320 Vadinasi, XX am-
þiaus pradþioje, kuriant Latvijos nepriklausomà valstybingumà, daugiausia 
dëmesio buvo skiriama valstybës, jos institucijø struktûrai, sàveikai, o teisi-
nis þmogaus teisiø ir laisviø reguliavimas buvo grindþiamas vadinamuoju 
pozityviojo reguliavimo metodu. 

Þmogaus teisiø ir laisviø konstitucinës teisës instituto turinys visapu-
siðkiau buvo atskleistas ir átvirtintas XX amþiaus pabaigoje, kai buvo atkur-
ta demokratinë nepriklausoma Latvijos valstybë. 1990 m. geguþës 4 d. Lat-
vijos TSR Aukðèiausiosios Tarybos deklaracijoje „Dël Latvijos Respublikos 
nepriklausomybës atkûrimo“ buvo skelbiama, kad Latvijos Respublikos ir 
kitø valstybiø pilieèiams, nuolatos gyvenantiems Latvijos teritorijoje, ga-
rantuojamos socialinës, ekonominës ir kultûrinës teisës, taip pat politinës 
laisvës pagal visuotinai pripaþintas tarptautinës teisës normas dël þmogaus 
teisiø. Ðios laisvës ir teisës taikomos TSRS pilieèiams, kurie pareikð pagei-
davimà gyventi Latvijoje nepriimdami jos pilietybës.321 Tà paèià dienà Lat-
vijos Respublikos Aukðèiausioji Taryba priëmë deklaracijà „Dël Latvijos 
Respublikos prisijungimo prie tarptautinës teisës dokumentø þmogaus tei-
siø klausimais“, kuria pripaþino 1966 m. gruodþio 16 d. Tarptautiná pilieti-
niø ir politiniø teisiø paktà. Ðis Paktas Latvijos Respublikoje pradëjo galio-
ti nuo 1992 m. liepos 14 d.  

1991 m. gruodþio 10 d. Latvijos Respublikos Aukðèiausioji Taryba pri-
ëmë konstituciná ástatymà „Dël þmogaus ir pilieèiø teisiø ir pareigø“,322 ku-
riuo susistemino demokratinëje pasaulio bendrijoje visuotinai pripaþintas 
þmogaus pilietines, politines, socialines, ekonomines, kultûrines teises bei 
laisves ir iðreiðkë jas bendrame konsoliduotame teisës akte. 
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1997 m. birþelio 4 d. Latvijos Respublikos Saeima ratifikavo Europos 
þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijà. Konvencija ási-
galiojo 1997 m. birþelio 13 d. 

Ðiuo metu Latvijos Respublika yra ratifikavusi ir ágyvendina visus pa-
grindinius tarptautinës teisës aktus dël þmogaus teisiø ir laisviø, jie ágyven-
dinami valstybës institucijø teisës aktø kuriamojoje veikloje, socialinëje po-
litikoje. Tarptautinës teisës aktais remiasi Konstitucinis Teismas, bendro-
sios jurisdikcijos teismai spræsdami aktualiausias þmogaus teisiø ir laisviø 
gynimo problemas. Ypaè reikðmingas veiksnys yra Europos Þmogaus Tei-
siø Teismo jurisprudencija, daranti lemtingà átakà kuriant teisines, politi-
nes ir socialines þmogaus teisiø uþtikrinimo prielaidas. 

1998 m. spalio 15 d. Latvijos Respublika Saeima papildë Latvijos Res-
publikos Konstitucijà 8 skirsniu „Pagrindinës þmogaus teisës“. Jame pirmà 
kartà Latvijos konstitucionalizmo istorijoje þmogaus teisiø ir laisviø doktri-
na pateikta aukðèiausiu teisiniu politiniu lygiu.  

Nagrinëjant Latvijos Respublikos Konstitucijà reikëtø atkreipti dëme-
sá ir á tai, kad Konstitucijos 8 skirsnis, nors ir pateikia pagrindiniø teisiø ir 
laisviø katalogà, taèiau kitos konstitucinës normos, neáraðytos á 8-àjá skirsná, 
taip pat reglamentuoja þmogaus teisiø ir laisviø klausimus, átvirtina atitin-
kamos garantijas. Ðtai Konstitucijoje deklaruojama, kad Latvijos valstybës 
suverenitetas priklauso Tautai (2 str.), átvirtintas latviø kalbos konstitucinis 
statusas (4 str.), nustatyta, kad parlamentas renkamas visuotiniuose, ly-
giuose, tiesioginiuose rinkimuose ir slaptu balsavimu (6 str.), átvirtinta pi-
lieèiø ástatymo leidybos iniciatyvos teisë (78 str.) ir kt. 

Tiriant Latvijoje átvirtintà þmogaus teisiø ir laisviø koncepcijà ir pasi-
telkiant skirtingus ðaltinius reikia atkreipti dëmesá á tai, kad viena ið pa-
grindiniø ðaltiniø yra Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendi-
mai, kuriais remdamasis Teismas formuoja vientisà pozicijà þmogaus teisiø 
ir laisviø klausimais, atskleidþia Europos Sàjungos kontekstà, turintá átakos 
ir teoriniams pagrindams, ir praktinei institucinei veiklai uþtikrinant ðiuo-
laikiná þmogaus demokratiná statusà. Konstitucinis Teismas, remdamasis 
vyraujanèiomis tradicijomis, Konstitucijos VIII skirsnio normas aiðkina 
gramatiniu, sisteminiu, istoriniu, teleologiniu analizës metodais, taèiau nu-
statyti jø hierarchijà bûtø sunku. Konstitucinis Teismas taiko bet kurá aið-
kinimo metodà arba tø metodø, kurie reikalingi tam tikru atveju, grupæ.323 
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Konstitucijoje apibendrintai iðreiðkiant þmogaus teisiø ir laisviø politi-
kà skelbiama, kad valstybë pripaþásta ir saugo pagrindines þmogaus teises, 
átvirtintas Konstitucijoje, ástatymuose ir privalomuose Latvijai tarptauti-
niuose susitarimuose (84 str.), pabrëþiama, jog kiekvienas þmogus turi teisæ 
þinoti savo teises. Kitaip nei kai kuriø uþsienio valstybiø teisinëse sistemo-
se, Latvijos Respublikos Konstitucijoje nepabrëþiamas þmogaus teisiø ir 
laisviø prigimtinis pobûdis, kuriuo remiantis grindþiama teisiø ir laisviø 
raidos genezë. Vis dëlto ði pamatinë nuostata yra konstitucinës praktikos 
ðerdis – ji lemia teorines þmogaus teisiø ir laisviø gynimo prielaidas, taip 
pat praktinius valstybës institucijø veiksmus. 

Latvijos Respublikos pilietybës klausimas buvo ir yra viena aktualiau-
siø politiniø teisiniø problemø, sprendþiamø atkûrus Latvijos valstybës ne-
priklausomybæ. Latvijos Respublikos pilietybës ástatymas buvo priimtas 
1994 m. liepos 22 d.324, vëliau jame padaryta nemaþai jo pataisø, kuriø vi-
suma ir apibrëþia ðiuolaikiná pilietybës santykiø teisiná reguliavimà. Paþy-
mëtina, kad pilietybës institutas Latvijos teisinëje sistemoje nekontitucio-
nalizuotas, o ðiø santykiø reguliavimo funkcijà atlieka minëtasis Pilietybës 
ástatymas. 

Ástatyme nurodyta, kad Latvijos pilieèiai yra: 1) asmenys, kurie Latvi-
jos pilieèiai buvo 1940 m. birþelio 17 d., taip pat jø palikuonys, jeigu jie uþ-
siregistravo ástatymø nustatyta tvarka, iðskyrus asmenis, kurie po 1990 m. 
geguþës 4 d. ágijo kitos valstybës pilietybæ. Ðiai kategorijai priklauso: latviai 
ir lyviai, nuolatos gyvenantys Latvijoje ir uþsiregistravæ ástatymuose nusta-
tyta tvarka, neturintys kitos valstybës pilietybës arba gavæ tos valstybës, ku-
rios pilietybæ jie turëjo, leidimà ekspatriuoti, jeigu tai numatyta tos valsty-
bës ástatymuose; 2) moterys, nuolatos gyvenanèios Latvijoje, kurios pagal 
1919 m. rugpjûèio 23 d. Pilietybës ástatymà neteko Latvijos pilietybës, taip 
pat jø palikuonys, jeigu ðie asmenys uþsiregistravo ástatymuose nustatyta 
tvarka, iðskyrus asmenis, kurie po 1990 m. geguþës 4 d. ágijo kitos valstybës 
pilietybæ; 3) asmenys, nuolatos gyvenantys Latvijoje, uþsiregistravæ ástaty-
mø nustatyta tvarka, iðklausæ visà mokymo kursà latviø kalba bendrojo la-
vinimo mokykloje ir ágijæ pagrindiná iðsilavinimà ar bendràjá viduriná iðsila-
vinimà, jeigu jie neturi kitos valstybës pilietybës arba yra gavæ valstybës, 
kurios pilietybæ jie turëjo, leidimà ekspatriuoti. Kartu su tokiu asmeniu 
Latvijos pilietybë suteikiama jo nepilnameèiams vaikams iki 15 metø, kurie 
nuolatos gyvena Latvijoje; 4) asmenys, natûralizacijos ar kitu bûdu ágijæ 
Latvijoje pilietybæ; 5) vaikai, kurie rasti Latvijos teritorijoje ir kuriø tëvai 
neþinomi; 6) vaikai, neturintys tëvø ir gyvenantys vaikø namuose ar mokyk-
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lose-internatuose; 7) vaikai, kuriø tëvai, jiems gimstant, buvo Latvijos pilie-
èiai, nepriklausomai nuo jø gimimo vietos. 

Ástatyme átvirtintose natûralizacijos taisyklëse numatyta, kad natûrali-
zacijos bûdu Latvijos pilietybë gali bûti suteikta asmenims, kurie yra átrauk-
ti á Latvijos gyventojø registrà ir kurie: pareiðkimo dël natûralizacijos pada-
vimo metu ne maþiau kaip 5 metus gyveno Latvijoje pradedant nuo 1990 
m. geguþës 4 d. (asmenims, atvykusiems á Latvijà po 1992 m. liepos 1 d., 
penkeriø metø terminas skaièiuojamas nuo tada, kai buvo gautas leidimas 
nuolat gyventi); moka latviø kalbà; yra susipaþinæ su Latvijos Respublikos 
Konstitucijos ir konstitucinio ástatymo „Þmogaus ir pilieèio teisës ir parei-
gos“ pagrindinëmis nuostatomis; moka Valstybës himno tekstà ir Latvijos 
istorijà; turi legalø pragyvenimo ðaltiná; pasiþadëjo bûti iðtikimi Latvijos 
Respublikai; praneðë apie tai, kad atsisakë buvusios pilietybës ir gavo ið 
valstybës, kurios pilietybæ jie turëjo, leidimà ekspatriuoti arba dokumentà, 
patvirtinantá apie pilietybës netekimà. Buvæ TSRS pilieèiai, iki 1990 m. ge-
guþës 4 d. gyvenæ Latvijoje, turi patvirtinti, kad jie neturi kitos valstybës pi-
lietybës. 

Ástatyme nurodytos natûralizacijos ribojimo sàlygos taikomos asme-
nims, kurie: nekonstituciniais bûdais kovojo prieð Latvijos nepriklausomy-
bæ; nuteisti uþ faðizmo, ðovinizmo, nacionalizmo, totalitarizmo idëjø pro-
pagandà; yra uþsienio valstybës valdþios, valdymo, teisësaugos ástaigø pa-
reigûnai; tarnauja uþsienio valstybës ginkluotosiose pajëgose, vidaus reika-
lø kariuomenëje, saugumo ar policijos (milicijos) struktûrose; buvo KGB 
darbuotojai, informatoriai, agentai, jeigu tai konstatuota ástatymo nustatyta 
tvarka; po 1991 m. sausio 13 d. veikë prieð Latvijos Respublikà bûdami 
TSKP ir kitø organizacijø nariais. 

Latvijos teisinëje sistemoje nepripaþástama dviguba pilietybë. Latvijos 
pilietis, jeigu pagal uþsienio valstybës ástatymus jis gali bûti ir atitinkamos 
uþsienio valstybës pilieèiu, teisiniuose santykiuose su Latvijos Respublika 
vertinamas tik kaip Latvijos pilietis.  

Latvijos pilietybë gali bûti suteikta uþ ypatingus nuopelnus Latvijos 
Respublikai. Toká sprendimà priima Saeima, jis skelbiamas vieðai. Ðiuo at-
veju natûralizacijos reikalavimai netaikomi. 

Latvijos pilietybë gali bûti atimta apygardos teismo sprendimu, jeigu 
asmuo ágijo kitos valstybës pilietybæ, be vyriausybës leidimo tarnauja kitos 
valstybës ginkluotosiose pajëgose, vidaus reikalø kariuomenëje, saugumo, 
policijos (milicijos), teisingumo sistemoje, gaunant Latvijos pilietybæ patei-
kë apie save melagingus duomenis. 

Pilieèiø teisës, atsiþvelgiant á jø tradicinæ sampratà, apima teisæ á gyvy-
bæ, asmens laisvës nelieèiamumà, asmens nelieèiamumà, privataus gyveni-
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mo nelieèiamumà, saviraiðkos laisvæ, teisæ á informacijà, nuosavybës ir bûs-
to nelieèiamumà, lygiateisiðkumà. Ðiuo atþvilgiu vertinant þmogaus teisiø 
katalogà galima konstatuoti, kad Latvijoje pilietinës teisës ne tik deklaruo-
jamos, bet ir uþtikrinamos atitinkamomis garantijomis. 

Þmoniø lygiateisiškumas pripaþástamas vienu pagrindiniø konstituciniø 
principø, kuris aktualus ágyvendinant visas kitas teises ir laisves. Lygiatei-
siðkumo principas taikomas visoms sritims, t. y. pilietinëms, politinëms, so-
cialinëms ekonominëms, kultûrinëms teisëms ir laisvëms. Konstitucijoje 
(91 str.) pabrëþiama, kad þmogaus teisës negali bûti varþomos dël bet ko-
kios diskriminacijos. Konstitucinis Teismas teigë, kad lygybės principas su-
ponuoja draudimà valstybës institucijoms priimti tokias teisës normas, ku-
rios be tvirto pagrindo leidþia skirtingai vertinti asmenis, kuriø, remiantis 
atitinkamai pagrástais kriterijais, padëtis yra vienoda. Taèiau vadovaujantis 
lygybës principu leidþiama ir net reikalaujama skirtingai vertinti asmenis, 
kuriø padëtis vienoda, jeigu taip vertinti yra objektyvus ir protingas pagrin-
das. Konstitucinis Teismas daugelyje bylø vadovavosi ðiais kriterijais: ar tei-
sës norma siekiama legitimaus tikslo, ar fiziniø ir juridiniø asmenø padëtis 
yra vienoda ir palyginama, ar ginèijama teisës norma nustato skirtingà ver-
tinimà ir ar tokiam vertinimui yra objektyvios ir protingos prielaidos.325 

Konstitucijoje skelbiama (91 str.), kad kiekvienas asmuo, gindamas sa-
vo teisæ, turi teisę kreiptis į teisingą teismą. Ðià teisæ sukonkretina baudþia-
mojo, civilinio, administracinio proceso, Teismø sandaros ir kiti ástatymai. 
Konstitucinis Teismas, aiðkindamas ðios konstitucinës normos turiná, at-
kreipë dëmesá á tai, kad teisingo teismo sàvoka apima keletà aspektø. Pir-
miausia teisingas teismas turi bûti suprantamas kaip nepriklausomas ir ob-
jektyvus teisminës valdþios organas, nagrinëjantis bylà. Teisingo teismo 
doktrina kildinama ið valstybës valdþiø atskyrimo, taip pat ið teisëjø nepri-
klausomumo konstituciniø principø.326 Teisingas teismas suponuoja teisinæ 
valstybæ atitinkantá teisminá procesà, kurio metu kaltinamajam turi bûti ski-
riama pakankamai laiko ir priemoniø pasirengti gynybai.327 Teisingas teis-
mas reiðkia ir bylos ðaliø lygias galimybes, t. y. asmenø, dalyvaujanèiø teis-
mo procese, teisæ paaiðkinti bylos aplinkybes neteikiant pranaðumø kuriai 
nors ið ðaliø oponento atþvilgiu. Teisë bûti iðklausytam iðplaukia ið teisinio 
teisingumo principo, numatanèio visas teismo proceso garantijas: visi áro-
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dymai turi bûti prieinami visiems byloje dalyvaujantiems asmenims, jø ga-
limybë iðkviesti liudytojus ir lygios galimybës pateikti jiems klausimus; pa-
reiga iðklausyti kiekvienà ðalá tiktai dalyvaujant kitai ðaliai; atstovavimo tei-
së; galimybë reikðti savo mintis dël visø klausimø, faktø ir teisës normø.328 

Asmens teisë kreiptis á teisingà teismà glaudþiai susijusi su labai svar-
biu, teisingumo procedûrose ágyvendinamu nekaltumo prezumpcijos konsti-
tuciniu dësniu. Konstitucijoje pabrëþiama, kad asmuo laikomas nekaltu, 
kol jo kaltumas neárodomas ástatymø nustatyta tvarka. Nekaltumo pre-
zumpcija reiðkia, kad teismas ir jo pareigûnai, vykdydami savo pareigas, iki 
teismo neturi reikðti prielaidø, kad teisiamas asmuo yra kaltas dël padaryto 
nusikaltimo. Lygiai taip pat turi elgtis ir tardytojas, prokuroras prieð bylà 
perduodami teismui. Teisiamojo kaltë árodoma ir konstatuojama tik teismo 
posëdyje nagrinëjant bylà ið esmës.329 

Konstitucijoje taip pat pabrëþiama, kad asmeniui padaryta materialinë 
ir moralinë þala privalo bûti teisingai atlyginta. Atlyginimo tvarka nustatyta 
ástatyme. 

Kiekvienas asmuo turi teisę turėti advokatą. Konstitucinë teisë turëti 
advokatà reiðkia teisæ á kvalifikuotà teisinæ pagalbà, taip pat valstybës pa-
reigà teikti tokià paramà asmenims, kurie patys neturi galimybiø ágyvendin-
ti ðios teisës. Kiekvienas asmuo, kaltinamas dël padarytos nusikalstamos 
veikos, turi teisæ gauti kvalifikuotà nemokamà teisinæ pagalbà, jeigu jam 
neuþtenka lëðø sumokëti uþ teikiamà pagalbà. Tokià teisæ turi kiekvienas 
nepasiturintis asmuo visose bylose, kuriose turi bûti uþtikrintas atstovavi-
mas, arba tai lemia teisminio nagrinëjimo interesai. Konstitucinis Teismas 
pabrëþë, kad toks teisës á advokatà aiðkinimas yra neiðsamus, jis gali bûti 
pleèiamas, o ne siaurinamas.330 

Viena pagrindiniø konstituciniø vertybiø yra þmogaus laisvë ir ji yra 
nelieèiama. Skelbiant, kad þmogaus laisvë negali bûti varþoma kitaip, kaip 
tik ástatymu (94 str.), þmogaus laisvës suvarþymas labai glaudþiai susieja-
mas su nekaltumo prezumpcijos principu. Pavyzdþiui, taikant asmeniui 
areðtà turi bûti laikomasi baudþiamojo proceso ir kitø ástatymø, tarptauti-
nës teisës normø, nustatanèiø garantijas þmogaus laisvei. Konstitucinis Tei-
smas teigë, kad nors areðtu ir suvarþoma viena ið pagrindiniø þmogaus tei-
siø á laisvæ, teismas ástatymø nustatytais atvejais turi teisæ taikyti toká as-
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mens teisiø suvarþymà. Taèiau Konstitucinis Teismas pabrëþë ir tai, kad 
teismas, priimdamas sprendimà dël areðto bylos teisminio nagrinëjimo me-
tu ir atsiþvelgdamas á nekaltumo prezumpcijà, privalo ávertinti, ar pagrásti 
átarimai dël to, kad teisiamasis padarë nusikalstamà veikà. Konstitucinis 
Teismas atkreipë dëmesá á tai, kad asmená sulaikant ilgiau átarimai dël as-
mens kaltës turi bûti pagrásti dar konkretesniais faktais negu prieð asmens 
sulaikymà turëtais duomenimis. Teismas turi ávertinti teisiamojo asmenybæ, 
ar teisiamasis, bûdamas laisvëje, netrukdys teisminiam tyrimui ir ar jis ne-
sudarys grësmiø visuomenës interesams, jos saugumui. Teismas negali ne-
atsiþvelgti á tai, kad bylos nagrinëjimas dar yra nebaigtas ir kad visos abejo-
nës dël bylos aplinkybiø aiðkinamos teisiamojo naudai.331 

Konstitucijos 95 straipsnyje átvirtinta dar viena visuotinai pripaþinta 
þmogaus teisė į garbę ir orumą. Valstybë prisiima pareigà ginti þmogaus 
garbæ ir orumà kaip kiekvienos laisvos asmenybës neatimamà teisæ. Ið ðios 
teisës iðplaukia kitas netoleruotinas elgesys. Jis iðreikðtas taip: „Prievarta ar 
kitoks þiaurus elgesys prieð þmogø draudþiamas. Niekas negali bûti bau-
dþiamas þiauria ar þmogaus orumà þeminanèia bausme.“ 

Reikëtø atkreipti dëmesá á tai, kad Konstitucinis Teismas, aiðkindamas 
þmogaus teisæ á garbës ir orumo gynimà, áþvelgë kai kuriuos aspektus, atsi-
þvelgdamas á visuomeninæ asmens padëtá. Ðtai vertindamas Baudþiamojo 
kodekso normà dël atsakomybës uþ valdþios atstovo ar kito valstybës pa-
reigûno, vykdanèio tarnybines pareigas, garbës ir orumo paþeidimà Tei-
smas pabrëþë tuos teisinius skirtumus, kurie egzistuoja tarp pareigûno gar-
bës ir orumo teisës turinio ir asmenø, nevykdanèiø ðiø funkcijø. Teismas 
aiðkino, kad Baudþiamojo kodekso norma dël pareigûno garbës ir orumo 
paþeidimo gina ne tiek valstybës pareigûnà tiesiogiai, kiek tà valstybës val-
dymo tvarkà, kuriai pareigûnas atstovauja. Jeigu pareigûno garbës ir oru-
mo paþeidimas nesusijæs su valstybës einamomis pareigomis, tai baudþia-
moji atsakomybë asmeniui gali bûti taikoma pagal kitus Baudþiamojo ko-
dekso straipsnius.332 Remdamasis Europos Þmogaus Teisiø Teismo prakti-
ka Teismas pabrëþë, kad vyriausybës atstovø, palyginti su privaèiø asmenø, 
ribos yra daug platesnës. Demokratinëje sistemoje priþiûrëti ir tikrinti vy-
riausybës veiklà turi ne tik parlamentas ir teismai, bet ir spauda. Nors vy-
riausybë yra dominuojanti, ji turi bûti santûri ir neinicijuoti teisminio nag-
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rinëjimo, ypaè tais atvejais, kai yra prielaidos kreiptis dël oponentø ar 
spaudos nepagrásto puolimo ir kritikos.333 

Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą, átvirtinta Latvijos Respubli-
kos Konstitucijoje (96 str.), apibûdinama ir kaip gyvenamojo bûsto bei ko-
respondencijos nelieèiamumas. Ðios teisës gynimo teisiniai mechanizmai 
numatyti atitinkamuose proceso bei kituose ástatymuose. Akivaizdu, kad ði 
teisë yra susijusi su þmogaus garbe ir orumu, todël ir ðiø teisiø gynimo uþ-
tikrinimas pagrástas teisinës demokratinës valstybës prigimtimi, veikianèia 
teisiø gynimo teisine sistema. 

Þmogaus teisë á iðraiðkos laisvæ apima teisæ gauti, turëti ir skleisti in-
formacijà, taip pat reikðti nuomonæ. Latvijos Respublikoje cenzûra yra 
draudþiama (Konstitucijos 100 str.). 2003 m. birþelio 5 d. sprendime Latvi-
jos Respublikos Konstitucinis Teismas konstatavo, kad þodþio laisvë pri-
skirtina pirmosios kartos þmogaus teisiø kategorijai ir laikoma viena svar-
biausiø þmogaus teisiø. Þodþio laisvë labiau negu kuri nors kita teisë sim-
bolizuoja pilietiniø ir politiniø teisiø vientisumà, todël ði laisvë priskirtina 
tiek pilietiniø, tiek ir politiniø teisiø srièiai. Þodþio laisvë apima labai pla-
èià visuomeninio gyvenimo sritá ir turi bûti vertinama ir individualiu, ir vie-
ðuoju aspektu. Individo teisiø kontekste þodþio laisvë reiðkia, kad kiekvie-
nas asmuo turi teisæ á savo ásitikinimus, teisæ jø laikytis ir laisvai juos reikðti. 
Þodþio laisvë, anot Konstitucinio Teismo, yra prielaida kurti tokià visuo-
menæ, kuri pagrásta abipuse pagarba ir privaèiu asmens gyvenimu, bûti gi-
namu nuo paðalinio poveikio. Þodþio laisvë, atsiþvelgiant á vieðàjá gyveni-
mà, priskirtina kiekvieno asmens teisei laisvai gauti informacijà ir ávairiais 
bûdais reikðti savo ásitikinimus – þodþiu, raðtu, vizualiai, naudojant meninës 
raiðkos formas, per radijà ir televizijà ir pan. Nors þodþio laisvë yra viena 
svarbiausiø þmogaus teisiø, ji nëra absoliuti, nes daro esminá poveiká ki-
toms þmogaus teisëms. Þodþio laisvæ valstybë gali riboti tais atvejais, kai 
jos ágyvendinimas tiesiogiai susijæs su kitø þmoniø teisëmis, taip pat kai þo-
dþio laisvë sudaro nedviprasmiðkà ir tiesioginá pavojø visuomenei. Ðios 
laisvës ribojimas gali bûti grindþiamas vadovaujantis tik ðiais kriterijais: ribo-
jimas gali bûti nustatytas tik ástatymu; ribojimas turi bûti grindþiamas siekia-
mo tikslo legitimumu; ribojimai turi bûti grindþiami proporcingumo princi-
pu.334 

Nuosavybės teisėms ginti skirtas Konstitucijos 105 straipsnis, kuriame 
reglamentuojami ðios þmogaus teisës uþtikrinimo klausimai. Teigiant, kad 
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þmogus turi nuosavybës teises, pabrëþiama, jog naudojantis nuosavybe ne-
galima paþeisti visuomenës interesø. Nuosavybës teisës gali bûti ribojamos 
tik ástatymo numatytais atvejais, o nuosavybë gali bûti paimama tik ástaty-
mo nustatyta tvarka visuomenës poreikiams tenkinti ir teisingai atlyginama. 

Latvijos Respublikos Konstitucijoje átvirtinus teisæ á nuosavybæ, atkû-
rus privaèios nuosavybës institutà savaime iðkilo nuosavybës teisiø á iki 
1940 m. turëtà turtà atkûrimo problema. Restitucijos procese iðkilo tiek so-
cialinës politinës, tiek ir teisinio reguliavimo aktualijos. Konstitucinis Tei-
smas, kuriam ne kartà teko interpretuoti teisës aktø, nustatanèiø nuosavy-
bës teisiø atkûrimà, turinio klausimus, pabrëþë, kad Latvijos valstybë neat-
sako uþ þmogaus teisiø paþeidimus, tarp jø ir turto nacionalizacijà, kurie 
buvo padaryti okupacijos laikotarpiu. Latvijos Respublika neturi galimybiø 
ir neprivalo atlyginti visø okupacinës valdþios padarytø nuostoliø þmo-
nëms. Teismas atkreipë dëmesá á tai, kad nuo þemës nacionalizacijos praëjo 
daug laiko, nacionalizuota þemë buvo naudojama ávairiems tikslams, todël 
atkuriant nuosavybës teises reikia derinti buvusio politinio reþimo padarytà 
þalà su bûtinybe atkurti teisingumà. Todël, atsiþvelgiant á tai, kad ávykusiø 
socialiniø pasekmiø neámanoma visiðkai atkurti, reikia siekti maksimaliai 
derinti buvusiø savininkø teises su bendraisiais visuomenës interesais. Tei-
singumas nereiðkia vienos ðalies visiðko interesø patenkinimo. Teisingumo 
principo turi bûti laikomasi tiek individo, tiek ir visos visuomenës atþvilgiu. 
Konstitucinis Teismas buvo tos nuomonës, jog teisingumo ir proporcingu-
mo (interesø balanso) principas nereikalauja, kad visiems buvusiems þemës 
savininkams bûtø atkurta nuosavybës teisë arba visiðkai kompensuota jos 
vertë. Tokià nuostatà lemia socialiniai ekonominiai pokyèiai, ávykæ okupa-
cijos metu, tad buvusios padëties neámanoma visiðkai atkurti.335 

Politinës teisës ir laisvës. Pagrindinëmis politinëmis teisëmis ir lais-
vëmis Konstitucijoje pripaþástamos: teisë dalyvauti valstybës valdyme, t. y. 
savivaldos valdyme, ir eiti pareigas valstybës tarnyboje; pilieèiø ástatymø 
leidimo iniciatyvos teisë; rinkimø teisë; teisë vienytis á politines partijas, 
asociacijas ir kitokias visuomenines organizacijas, taip pat kitos teisës. 

Teisė eiti pareigas valstybės tarnyboje sukonkretinama 2000 m. rugsëjo 7 
d. Valstybinës civilinës tarnybos ástatyme. Rengiant ðá ástatymà buvo atsi-
þvelgta á daugelá tarptautiniø teisës aktø, tarp jø – á Tarptautiná pilietiniø ir 
politiniø teisiø paktà, Tarptautiná ekonominiø, socialiniø ir kultûriniø tei-
siø paktà. Gero valdymo principas reikalauja, kad valstybëje funkcionuotø 
patikima, kompetentinga ir motyvuota civilinë tarnyba. Todël valstybës 

                                                           
335 Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 25 d. sprendimas // Judgments of the Constitutional 

Court of the Republic of Latvia. – Rīga: Tiesu namu agentūra, 2004. P. 389–406. 



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

268 

tarnybai keliami tokie reikalavimai, kuriø nereikalaujama tradiciniuose 
darbo santykiuose. Spræsdamas bylà, kurioje buvo abejojama dël to, ar yra 
teisëta ástatymo norma, nustatanti valdininko pareigø ëjimo amþiaus ribà, 
Konstitucinis Teismas teigë, kad valdininkai yra valstybës pareigûnai, ku-
riems patikëta vykdyti valstybës uþdavinius valdymo sistemoje. Valdininkus 
ir valstybæ sieja tokie vieðieji teisiniai santykiai, kuriems, kitaip nei darbo 
teisëje, netaikomas ðaliø, sudariusiø darbo sutartá, lygybës principas. Teisi-
niai valstybës tarnybos santykiai atsirado ne darbo ar kitos sutarties, o sky-
rimo á pareigas pagrindu. Atsiþvelgiant á valdininkø vaidmená ir uþdavinius, 
susijusius su valstybës valdymu, valstybë pati ágyvendina valdininkø ágalio-
jimus, nustato valdininkø darbo teisiø gynimà ir darbo uþmokestá, sociali-
nes garantijas, taip pat tarnybos pasibaigimo pagrindus. Konstitucinis Tei-
smas priëjo prie iðvados, kad atsiþvelgiant á valdininko funkcijø pobûdá 
valstybës gali nustatyti tam tikrus jø statuso ribojimus, kurie negalëtø bûti 
taikomi tradiciniuose darbo santykiuose.336 

Rinkimų teisė pagrásta teisinës demokratinës valstybës pagrindais ir ið-
reiðkiama ðiais principais: visuotinës rinkimø teisës, lygios rinkimø teisës; 
tiesioginiø rinkimø; slapto balsavimo; rinkimø rengimo ir vykdymo vieðu-
mo. 1995 m. geguþës 25 d. Saeimos rinkimø ástatyme reglamentuojant rin-
kimø organizavimo klausimus nustatyta, kad aktyvios rinkimø teisës neturi 
átariamieji, kaltinamieji ar teisiamieji, jeigu jiems pritaikytas areðtas. 2003 
m. kovo 5 d. sprendime Konstitucinis Teismas nesutiko su Saeimos tvirti-
nimu, kad asmenys, kurie yra laisvës apribojimo vietose ir izoliuoti nuo vi-
suomenës, negali bûti visiðkai laisvi iðreikðdami savo valià todël, kad negali 
gauti visiðkos prieðrinkiminës informacijos. Teismas atkreipë dëmesá á tai, 
kad asmenys, turintys rinkimø teisæ, taèiau gyvenantys uþsienyje, taip pat 
turi ribotas galimybes susipaþinti su prieðrinkimine informacija. Tokia yra 
ir gydymo ástaigose esanèiø pilieèiø bei kitø pilieèiø padëtis, taèiau ðiems 
pilieèiams neribojama aktyvioji rinkimø teisë. Teismas teigë, kad areðtuoti 
asmenys turi galimybes naudotis þiniasklaidos priemonëmis, todël ir ðiuo 
atþvilgiu nëra pagrindo riboti jø rinkimø teisës.337 

Piliečių įstatymų leidimo iniciatyvos teisė numatyta Konstitucijos 78 
straipsnyje. Ðià teisæ turi ne maþiau kaip deðimtadalis Latvijos pilieèiø, tu-
rinèiø balsavimo teisæ. Pasiûlymas dël Konstitucijos pataisos ar ástatymo 
projekto turi bûti pateikiamas valstybës prezidentui, o ðis pateikia projektà 
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Saeimai. Jei parlamentas nepritaria projektui, jis gali bûti teikiamas nacio-
naliniam referendumui. 

Socialinës, ekonominës, kultûrinës teisës. Konstitucijoje deklaruoja-
mos ðios pagrindinës teisës: teisë gauti teisëtà atlygá, kuris negali bûti ma-
þesnis uþ valstybës nustatytà darbo uþmokesèio minimumà, taip pat teisæ á 
poilsá, laisvalaiká, kasmetines mokamas atostogas; teisë á socialinæ paramà 
senatvëje netekus darbingumo; teisë á iðsilavinimà. Ðios srities teises uþtik-
rina valstybë savo ásipareigojimais visuomenei. Valstybës priedermës socia-
linëje srityje apibûdinamos taip: valstybë gina profesines sàjungas; saugo ir 
globoja ðeimà, tëvø ir vaikø teises; rûpinasi þmoniø sveikata ir garantuoja 
medicinos pagalbà; pripaþásta mokslo ir kultûros atradimø laisvæ; privalo 
uþtikrinti sàlygas gyventi saugioje aplinkoje, gauti informacijà apie asmens 
aplinkà. 

Socialiniø, ekonominiø, kultûriniø teisiø ágyvendinimas daugeliui at-
þvilgiu skiriasi nuo pilietiniø, politiniø teisiø ir laisviø garantijø sistemos, 
nes itin glaudþiai susijæs su visuomenës, valstybës materialiniais finansiniais 
iðtekliais, ûkio galimybëmis bei kitais socialiniais veiksniais. Ðtai kad ir pen-
sinio aprûpinimo problema, kurià, atkûrus Latvijos valstybës nepriklauso-
mybæ, reikëjo keisti ir pagrásti nauja ekonomine socialine tvarka. Siekiant 
ágyvendinti Konstitucijoje deklaruojamà valstybës garantuojamà socialinę 
paramą sulaukusiems senatvės, netekusiems darbo, darbingumo Latvijoje 
radikaliai pakeistas klasikinis kartø socialinio solidarumo principas: dir-
banèiosios kartos uþdirbti pinigai iðmokami pensininkams, taèiau tuo paèiu 
metu egzistuoja ir draudimo principas, reiðkiantis, kad kiekvienas gali pats 
kaupti santaupas savo pensijai. Nors tokia pensijø politika ir negalima ið-
spræsti visø socialiniø klausimø, taèiau ji orientuojama á ðios srities sociali-
nio gyvenimo problemø efektyvesná sprendimà. Naujoji pensijø sistema 
vertintina kaip kurianti nuosavybæ. Ji pagrásta principu, kad remiantis þmo-
gaus ámokomis á atitinkamus fondus sukuriamos atitinkamos dalys, kuriø 
dydá bet kuriuo metu galima konstatuoti. Tokiu atveju atsiranda ir nuosa-
vybës teisë.338 

Konstitucinis Teismas nurodë, kad Latvijoje, kaip ir daugelyje kitø 
valstybiø, teisė gyventi saugioje aplinkoje pripaþinta pagrindine þmogaus tei-
se, kurios ágyvendinimà uþtikrino valstybë teikdama þinias apie aplinkos 
bûklæ, taip pat rûpindamasi jos iðsaugojimu. Konstitucinë norma ásiparei-
goja valstybæ sudaryti ir uþtikrinti veiksmingà aplinkos apsaugos sistemà. 
Kita vertus, Konstitucija suteikia individui teisæ nustatyta tvarka gauti in-
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formacijà apie aplinkos bûklæ ir kartu veikti priimant sprendimus dël gam-
tos iðtekliø naudojimo.339 Vieðosios valdþios subjektai privalo ne tik padëti 
ir uþtikrinti visuomenës átraukimà á sprendimø rengimo ir priëmimo proce-
sà, taèiau efektyviai informuojant visuomenæ apie jos teises ir galimybæ 
gauti informacijà apie aplinkà, vertinti visuomenës nuomonæ, iðreikðtà abi-
pusio bendradarbiavimo procese.340 

2002 m. kovo 19 d. Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo spren-
dime dël bylos, iðkeltos remiantis asmenø konstituciniu skundu dël sociali-
niø teisiø gynimo, buvo plaèiau aiðkinama socialiniø teisiø santykio su ki-
tomis teisëmis problema, jø ribojimo prielaidos.341 Spræsdamas klausimà, 
ar gali ástatymø leidëjas nors ir laikinai riboti dirbanèio pensininko pensijos 
dydá, Teismas pareiðkë, kad jis sutinka su Saeimos atstovo paaiðkinimu, 
kad socialiniø teisiø ágyvendinimas priklauso nuo kiekvienos valstybës eko-
nominës padëties ir turimø iðtekliø. Taèiau jeigu ástatymø leidëjas, naudo-
damasis savo kompetencija kurti bei ágyvendinti socialinæ politikà ir nusta-
tydamas socialiniø teisiø apimtá, áraðë á Konstitucijà socialines teises, o jø 
turiná patikslino ástatymuose, ðios teisës tampa individo teisëmis. Tokiu at-
veju asmuo gali reikalauti, kad valstybë ðias teises ágyvendintø ir jas gintø 
teisme. 

Vadovaudamasis teisinëje valstybëje deklaruojamais proporcingumo ir 
teisës patikimumo principais Teismas, pripaþindamas socialiniø teisiø ribo-
jimo galimybæ, atkreipë dëmesá á tai, kad bûtina protinga pusiausvyra tarp 
asmens, valstybës ir visuomenës interesø. Aiðkindamas proporcingumo 
principo turiná Teismas, kaip ir prieð tai nagrinëtose bylose, pabrëþë tris 
aspektus, pagal kuriuos galima spræsti, ar nebuvo paþeistas proporcingumo 
principas. Pirmiausia reikia vertinti, ar ástatymo leidëjo priemonës atitinka 
legitimø tikslà, kurio yra siekiama. Be to, reikia atsiþvelgti á tai, ar ði prie-
monë yra vienintelë ið tø, kurias bûtø galima pasitelkti sprendþiant konkre-
èià teisinio reguliavimo problemà ir ar nëra kitø bûdø, kurie maþiau ribotø 
asmens teises ir teisëtus interesus. Pagaliau reikia ásitikinti, ar ástatymo lei-
dëjo veikla visuomenei atneða daugiau naudos negu þalos asmens teisëms 
ir teisëtiems interesams. Konstitucinis Teismas pabrëþë, kad jeigu vertinant 
teisës normas ásitikinama, jog jos neatitinka bent vienos ið ðiø nuostatø, da-
rytina iðvada, kad yra paþeistas proporcingumo principas.  
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Teismas, socialiniø teisiø doktrinos kontekste atskleisdamas teisës pa-
tikimumo principà, teigë, kad valstybës ástaigos turi bûti nuoseklios leisda-
mos teisës aktus ir kad privalo atsiþvelgti á visuomenës lûkesèius dël teisës 
patikimumo. Individas turi bûti tikras dël teisinio reguliavimo nekintamu-
mo ir planuoti savo ateitá pagal tà teisæ, kuri sukuriama remiantis teisës 
norma. 

Pagrindinių žmogaus teisių ribojimo klausimas. Konstitucijos 116 str. 
nurodoma, kad asmens teisës, nurodytos Konstitucijos 96 str. (privataus 
þmogaus gyvenimo nelieèiamumas), 97 str. (asmens laisvo kilnojimosi tei-
së), 98 str. (teisë laisvai iðvykti, gráþti á Latvijà, draudimas pilietá iðduoti uþ-
sienio valstybei), 100 str. (iðraiðkos laisvë), 102 str. (teisë jungtis á politines 
partijas), 103 str. (teisë á mitingus, eitynes ir piketus), 106 str. (teisë pasi-
rinkti darbà), 108 str. (teisë á kolektyvinæ darbo sutartá ir teisë streikuoti) 
gali bûti ribojamos ástatymais siekiant apginti kitø þmoniø teisëtus intere-
sus, valstybës demokratiná valdymà, tautos saugumà, gerovæ ir moralæ. Dël 
ðiø prieþasèiø gali bûti apribota ir tikëjimo laisvë, numatyta Konstitucijos 
99 straipsnyje. Konstitucinis Teismas, remdamasis Konstitucijos 1 ir 89 
straipsniais, padarë iðvadà, kad veiksmai, kuriais ribojamos pagrindinës tei-
sës, leidþiami tik tokios apimties, kuri reikalinga siekiant legitimaus tikslo. 
Valstybës valdþia, priimdama norminius teisës aktus, turi numatyti ir pro-
cedûrà, kuria bûtø maksimaliai siekiama, kad bausmë, susijusi su pagrindi-
niø teisiø ribojimu, bûtø taikoma tik visapusiðkai iðtyrus bylos aplinkybes, 
iðklausius kaltinamojo asmens paaiðkinimus.342 
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IX. 
ESTIJOS RESPUBLIKOS  
1992 M. KONSTITUCIJA 

 
 

I 
 

Estijos valstybingumo ir konstitucingumo raida 1918–1992 m. 1918 
m. vasario 24 d. Estijos Nacionalinë Taryba priëmë Nepriklausomybës 
Deklaracijà. Adresuojant jà visiems Estijos þmonëms ir iðreiðkiant jø valià 
buvo paskelbta, kad per amþius Estijos þmonës neprarado nepriklausomy-
bës troðkimo ið kartos á kartà perduodami ðià slaptà viltá. Deklaracija nusta-
të, kad iki to momento, kol Estijos Steigiamasis susirinkimas, iðrinktas vi-
suotiniais, tiesioginiais, slaptais ir proporciniais rinkimais, susirinks ir átvir-
tins konstitucinæ valstybës santvarkà, visa ástatymø leidþiamoji ir vykdomoji 
valdþia bus patikëta Estijos Nacionalinei Tarybai ir jos paskirtai laikinajai 
vyriausybei, o jø veikla bus grindþiama ðiais principais: 

• Visi Estijos Respublikos pilieèiai, nepriklausomai nuo jø religijos, 
kilmës ir politiniø paþiûrø, naudojasi tokia pat ástatymo numatyta 
gynyba ir Respublikos teismams vykdant teisingumà. 

• Visoms etninëms maþumoms, rusams, vokieèiams, ðvedams, þydams 
ir kitiems, reziduojantiems valstybës teritorijoje, garantuojama kul-
tûrinës autonomijos teisë. 

• Visos asmens laisvës, tokios kaip iðraiðkos laisvë, spaudos, religijos, 
susirinkimø, asociacijø laisvë, teisë streikuoti, taip pat asmens ir bûs-
to nelieèiamumas, nepaneigiamai galioja visoje Estijos Respublikos 
teritorijoje ir grindþiamos ástatymais, kuriuos vyriausybë nedelsdama 
privalo parengti. 

• Laikinajai vyriausybei pavedama nedelsiant sukurti teisingumo teis-
mø sistemà, kad bûtø apsaugotos asmenø teisës. Visi politiniai kali-
niai privalo bûti nedelsiant paleisti. 

• Miestø, apygardø ir miesteliø vietinës vyriausybës kvieèiamos tæsti 
neteisëtai nutrauktà darbà. 

• Vieðajai tvarkai palaikyti steigiama milicija, pavaldi vietinëms vy-
riausybëms; miestuose ir kaimo vietovëse telkiami pilieèiø savigynos 
bûriai. 
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• Laikinoji vyriausybë, remdamasi demokratijos pagrindais, neatidë-
liotinai sprendþia agrarines, darbo, socialinio aprûpinimo ir finansø 
problemas.343 

Estijos Nepriklausomybës Deklaracija tapo ne tik teisiniu, bet ir ideo-
loginiu dokumentu, iðreiðkianèiu Estijos þmoniø valià gyventi nepriklauso-
moje, tarptautinës bendruomenës pripaþástamoje valstybëje, kurioje valsty-
bës ir visuomenës gyvenimas grindþiamas ástatymu, pagarbos þmogaus ir 
tautiniø maþumø teisëms bei demokratijos vertybëms principais.  

1918 m. lapkritá prasidëjo Iðsilaisvinimo karas. Estams teko ginti kà tik 
sukurtà valstybæ nuo bolðevikø Raudonosios armijos ir vokieèiø Pabaltijo 
Landesvero. Tebevykstant karui, 1919 m. balandá, estø tauta iðrinko Estijos 
Steigiamàjá susirinkimà, nors jo kompetencijà ir santykius su kitomis vals-
tybës institucijomis nustatantis ástatymas dar nebuvo parengtas. Naujai ið-
rinktas Steigiamasis susirinkimas, suprasdamas, kad kol bus priimta Kons-
titucija bûtina teisiðkai reglamentuoti valstybës valdþios ágyvendinimà, 1919 
m. birþelá priëmë dokumentà, pavadintà „Laikinoji Estijos Respublikos 
valdymo tvarka“. Ðis teisës aktas, kaip ir anksèiau priimta Nepriklausomy-
bës Deklaracija, tapo bûsimosios Estijos Konstitucijos pirmtaku.  

1920 m. birþelio 15 d. Steigiamasis susirinkimas patvirtino pirmàjà Es-
tijos Respublikos Konstitucijà, kurios modeliui turëjo átakos JAV, Prancû-
zijos, Veimaro Respublikos bei Ðveicarijos Konstitucijos. Konstitucijoje Es-
tija buvo skelbiama demokratine parlamentine respublika, kurioje „valdþia 
priklauso þmonëms“. Ðios liberalaus modelio Konstitucijos sukurta politinë 
sistema apibûdinama ástatymø leidþiamosios institucijos – parlamento vir-
ðenybe, todël nenuostabu, kad Konstitucija valstybës valdþiø sistemoje ne-
numatë valstybës vadovo instituto. Vieneriø rûmø Estijos parlamentà (Rii-
gikogu) sudarë 100 nariø, renkamø trejø metø kadencijai visuotiniuose ir 
tiesioginiuose rinkimuose pagal proporcinio atstovavimo sistemà. Vykdo-
moji valdþia priklausë Respublikos vyriausybei, kuriai vadovavo valstybës 
seniûnas. Vyriausybei esminæ átakà darë parlamentas, nes jam Konstitucija 
suteikë teisæ skirti ir atleisti visus vyriausybës narius, taip pat pareikðti ne-
pasitikëjimà Ministrø Kabinetu in corpore arba atskirais jos nariais. Estijos 
Respublikos pilieèiai tiek aktyviàja, tiek pasyviàja rinkimø teise galëjo nau-
dotis sulaukæ 20 metø. Konstitucija numatë, kad pilieèiai valstybës valdyme 
gali dalyvauti pasinaudodami ir kitais tiesioginës demokratijos institutais: 
referendumu ir ástatymø leidybos iniciatyvos teise, kai ði susilaukia ne ma-
þesnës kaip 25 000 pilieèiø paramos. 1920 m. Estijos Konstitucija átvirtino 
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platø asmens pagrindiniø laisviø katalogà, ið kuriø ypatingo tarptautinio 
dëmesio susilaukë tautiniø maþumø kultûrinio savarankiðkumo teisës ir 
principai, vëliau iðplëtoti Tautiniø maþumø kultûrinës autonomijos ástaty-
me. Konstitucijos autoriai, siekdami aukðèiausiu teisiniu lygiu átvirtinti Es-
tijos nepriklausomumo garantijas ir uþtikrinti pirmosios Konstitucijos sta-
bilumà, numatë, kad Konstitucijos nuostatos gali bûti keièiamos tik refe-
rendumu. 

Politiniø partijø ávairovë parlamente, atkakli politinë kova, nuolatiniai 
nesutarimai sudarant ðalies vyriausybæ ir daþna jos kaita (nuo 1920 m. iki 
1934 m. pasikeitë 23 vyriausybës) neiðvengiamai vertë galvoti apie konsti-
tucines reformas. Buvo parengta keletas naujos Konstitucijos projektø, ta-
èiau ið jø didþiausio palaikymo susilaukë deðiniojo sparno radikalaus judë-
jimo – Estijos nepriklausomybës karo veteranø lygos (jos nariai buvo vadi-
nami vapsais) – pasiûlymas, ið esmës apribojantis parlamento galias prii-
mant sprendimus, sumaþinantis Riigikogu nariø skaièiø iki 50, átvirtinantis 
tiesiogiai renkamo valstybës vadovo pareigybæ ir jo veiksmingà átakà, áskai-
tant veto teisæ parlamento priimtiems ástatymams. Vapsø Konstitucijos 
projektas buvo pateiktas svarstyti pasinaudojant ástatymø leidybos iniciaty-
vos teise ir atsiþvelgiant á tai, kad ði politinë jëga buvo tvirtai palaikoma 
tautos, be dideliø sunkumø 1933 m. patvirtintas referendume.  

Priëmus naujà Estijos Respublikos Konstitucijà ávyko esminiai valsty-
bës struktûros ir konstitucinës sàrangos pokyèiai. Ministro pirmininko pa-
reigybë nuðalino valstybës seniûnà nuo vadovavimo Ministrø Kabinetui, ta-
èiau jis tapo tiesiogiai tautos renkamu valstybës vadovu. Ministras pirmi-
ninkas ir vyriausybë tapo priklausomi nuo valstybës seniûno, nes jam buvo 
suteikta konstitucinë teisë sudaryti vyriausybæ, taèiau Riigikogu iðsaugojo 
teisæ pareikðti nepasitikëjimà vyriausybe arba atskirais jos ministrais. Vals-
tybës vadovo vaidmená stiprino ir tai, kad „neatidëliotinais valstybinio bûti-
numo atvejais“ jis galëjo leisti dekretus, turinèius ástatymo galià. Paþymëti-
na taip pat, kad valstybës seniûnas nuo ðiol pasiraðydavo ir promulguodavo 
Riigikogu priimtus ástatymus. Kita vertus, tai suteikë jam galimybæ to neda-
ryti, jei ástatymas, jo nuomone, buvo netinkamas. Valstybës vadovas taip 
pat ágijo teisæ skelbti iðankstinius parlamento rinkimus arba vadovaudama-
sis valstybës interesais pristabdyti jo ágaliojimus. Atsiþvelgiant á minëtus 
konstitucinio reguliavimo pokyèius galima teigti, kad valdþia buvo sutelkta 
valstybës vadovo rankose, o Estijos Respublika ið parlamentinës virto pre-
zidentine. 

Pereinamuoju laikotarpiu (1934 m. sausá ásigaliojus Konstitucijai) bu-
væs Estijos valstybës seniûnas Konstantinas Petsas tapo ministru pirminin-
ku, einanèiu ir valstybës seniûno pareigas. Tai labai iðplëtë jo ágaliojimø ri-
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bas. Pagal Konstitucijà naujos sudëties parlamentas (Riigikogu) ir valsty-
bës seniûnas turëjo bûti iðrinkti per 100 dienø nuo jos ásigaliojimo, taèiau 
rinkimai neávyko, nes 1934 m. kovo 12 d. Konstantinas Petsas, pasinaudo-
damas Konstitucijos suteikta teise, visoje valstybës teritorijoje paskelbë ne-
paprastàjà padëtá. Vëlesniu jo sprendimu iki nepaprastosios padëties at-
ðaukimo buvo atidëti valstybës seniûno ir Riigikogu rinkimai. Pagrindinis 
nepaprastosios padëties paskelbimo ir rinkimø atidëjimo tikslas buvo uþ-
kirsti kelià populiariøjø vapsø atëjimui á valdþià. Ðiuo laikotarpiu taip pat 
buvo uþdrausta vapsø politinës organizacijos – Nepriklausomybës karo ve-
teranø lygos veikla, pradëta jos narius persekioti. 

1934 m. rugsëjá vykusioje Riigikogu sesijoje buvo sukritikuoti valstybës 
seniûno veiksmai dël nepaprastosios padëties paskelbimo ir rinkimø atidë-
jimo. Parlamento nariø nuomone, tam nebuvo bûtinybës. Reaguodamas á 
kritikà valstybës vadovas netrukus priëmë jo sprendimà dël parlamento 
ágaliojimø sustabdymo. Nuo ðio momento prasidëjo vadinamoji Riigikogu 
„tylos era“, apibûdinama parlamentinës demokratijos þlugimo ir perëjimo á 
autoritariná valdymà kategorijomis. De facto neveikiant parlamentui valsty-
bës seniûnas leido ástatymus priimdamas dekretus ir visiðkai kontroliavo 
vyriausybës veiklà, nes jos parlamentinë kontrolë negalëjo bûti ágyvendinta.  

1935 m. pradþioje valstybës seniûnas pareiðkë, jog bûtina keisti esamà 
Konstitucijà, nes ji sudaro prielaidas vienam asmeniui nuspræsti visos vals-
tybës likimà. Tai ið esmës paþeidþia valstybës valdþios institucijø pusiausvy-
rà bei suteikia valstybës seniûnui galimybæ ignoruoti tautos atstovybæ (Rii-
gikogu). 1936 m. vasará ávykusiame referendume Estijos tauta suteikë vals-
tybës seniûnui teisæ suðaukti Nacionaliná susirinkimà, kuris nuspræstø, ko-
kie valstybës valdþios santvarkos pokyèiai yra bûtini. Valstybës seniûnas 
Nacionaliniam susirinkimui svarstyti pateikë naujosios Konstitucijos pro-
jektà, kuris su tam tikromis pataisomis buvo patvirtintas ir iðkilmingai pa-
skelbtas 1937 m. (ásigaliojo 1938 m. sausio 1 d.). Naujoji Konstitucija pirmà 
kartà Estijos istorijoje átvirtino Respublikos prezidento pareigybæ. Pagal 
Konstitucijà prezidentas buvo renkamas 6 metø kadencijai, o jo ágaliojimai 
labai priminë tuos, kurie pagal 1933 m. Konstitucijà buvo suteikti valstybës 
seniûnui. Prezidentui priklausë teisë skirti ir atleisti vyriausybæ bei paleisti 
parlamentà. Abejø parlamento rûmø sprendimu priimti ástatymai ásigalio-
davo tik tada, kai juos patvirtindavo prezidentas, nepasinaudodamas jam 
suteikta suspensyvinio veto teise. Prezidento ágaliojimai neapsiribojo vien 
tik vykdomosios valdþios funkcijomis, nes tarp parlamento sesijø „neatidë-
liotino valstybinio bûtinumo“ atvejais valstybës vadovas turëjo teisæ leisti 
ástatymus priimdamas dekretus. Taèiau susirinkæs á sesijà Riigikogu galëjo 
pakeisti toká prezidento dekretà arba paskelbti já negaliojanèiu. Naujoji 
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Konstitucija ne tik átvirtino daugelá pagrindiniø asmens ir pilieèio teisiø, 
bet ir sudarë galimybes riboti þodþio bei susirinkimø laisves, motyvuojant 
visuomenës saugumo, vieðosios tvarkos ir moralës interesais. Konstitucija 
iki 22 metø padidino aktyviosios rinkimø teisës cenzà (ankstesnis cenzas – 
20 metø). Dar viena Konstitucijos naujovë buvo ta, kad nuo ðiol Estijos 
Respublikos parlamentà (Riigikogu) sudarë 2 rûmai: Deputatø rûmai 
(Þemieji) ir Valstybës Taryba (Aukðtieji). Pirmieji rûmai, susidedantys ið 
80 nariø, buvo renkami tiesioginiuose rinkimuose 5 metams pagal maþori-
tarinæ sistemà. Ðiø rûmø nariais galëjo tapti ne jaunesni kaip 25 metø am-
þiaus asmenys. Valstybës Tarybà sudarë 40 nariø, ið kuriø 10 skyrë Respub-
likos prezidentas, 6 nariai ðias pareigas ëjo ex officio, o kitus 24 rinko teri-
toriniø vienetø valdþios institucijos ir korporatyvinës sàjungos. Kalbant ap-
ie kitus demokratinius institutus atkreiptinas dëmesys á tai, kad Konstituci-
ja eliminavo pilieèiø ástatymø leidybos iniciatyvos teisæ, o referendumas ga-
lëjo bûti organizuotas tik dël Konstitucijos keitimo. 1938 m. pradþioje buvo 
iðrinkti Deputatø rûmai ir suformuota Valstybës Taryba, o naujuoju valsty-
bës prezidentu tapo vienintelis kandidatas Konstantinas Petsas. 

1939 m. rugsëjá Sovietø Sàjunga kategoriðkai pareikalavo Estijos suda-
ryti savitarpio pagalbos paktà, kurá pasiraðius á Estijos teritorijà buvo áves-
tos SSRS ginkluotosios pajëgos. 1940 m. birþelio 16 d. Sovietø Sàjunga ap-
kaltino Estijos vyriausybæ savitarpio pagalbos pakto paþeidimu ir pateikë 
ultimatumà nedelsiant sudaryti naujà Estijos vyriausybæ, taip pat pagrindi-
nëse strateginëse Estijos teritorijos dalyse leisti dislokuoti papildomus 
SSRS kariuomenës dalinius. 1940 m. birþelio 21 d. atsistatydino Juri Uluo-
tso vadovaujama vyriausybë, o prezidentas Konstantinas Petsas patvirtino 
naujà vyriausybæ, kurios sudëèiai pritarë SSRS valdþia. 1940 m. liepà pagal 
Konstitucijai prieðtaraujanèias taisykles buvo iðrinktas naujas parlamentas, 
tiksliau – Þemieji jo rûmai, o Valstybës Taryba, vël paþeidþiant Konstituci-
jos nuostatas, nebuvo sudaryta. Jau liepos 22 d. parlamentas priëmë dekla-
racijà, adresuotà SSRS Aukðèiausiajai Tarybai, kurioje iðreiðkë praðymà 
priimti Estijà á SSRS. Kità dienà, nepaisant Konstitucijoje átvirtintø teisës á 
privaèià nuosavybæ ir nuosavybës nelieèiamumo principø, buvo nacionali-
zuota teisëtø savininkø þemë ir kitas turtas, kurio dydis, valdþios manymu, 
virðijo normalias ribas. 1940 m. rugpjûèio 6 d. Estijos praðymas dël ástojimo 
á SSRS buvo patenkintas, o to paties mënesio 25 d. buvo patvirtinta nauja 
Estijos SSR Konstitucija, átvirtinanti visoms SSRS valstybëms bûdingà 
konstitucinio reguliavimo modelá. Sovietinë okupacija Estijoje buvo susijusi 
su masiniais þmoniø persekiojimais, trëmimais, ávairiomis represijomis. Ða-
lies politinio gyvenimo dominante tapo Komunistø partija, nes kitø politi-
niø partijø ir organizacijø veikla buvo uþdrausta. 
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1941 m. birþelio 22 d. Vokietijos armija pagal planà Barbarossa suren-
gë staigià atakà prieð Sovietø Sàjungà. Karo fronto linijai pasiekus Estijà, 
tø paèiø metø rugpjûtá Sovietø armija buvo priversta pasitraukti ið Estijos 
teritorijos. Dauguma Estijos gyventojø pasitiko Vokietijos karines pajëgas 
kaip iðvaduotojus, taèiau netrukus jiems teko nusivilti. Treèiasis Reichas 
atsisakë pripaþinti Estijos nepriklausomybæ ir inkorporavo Estijà á jo Rytø 
provincijos (Ostland) sudëtá bei sudarë Reicho atstovui pavaldþià vietos vy-
riausybæ (Selbstverwaltung). Nacistinës Vokietijos okupacinis valdymas Es-
tijoje ið esmës nesiskyrë nuo sovietinio – buvo suiminëjami ir kankinami 
vietos gyventojai, persekiojami ir koncentracijos stovyklose kalinami þydø 
bei romø bendruomeniø nariai. 

Vokietijai pralaimint karà, 1944 m. rudená, Estijos teritorijà vël oku-
pavo Raudonoji armija. Nors Vakarø valstybës de jure nepripaþino Baltijos 
ðaliø aneksijos, taèiau nesiëmë aktyviø veiksmø nenorëdamos konfrontuoti 
su Sovietø Sàjunga. Sovietinës okupacijos restauracija ið karto atgaivino 
raudonàjá terorà: areðtus, egzekucijas, deportacijas ir kitus brutalius þmo-
gaus teisiø paþeidimus. Ðie okupantø veiksmai sukëlë vietos gyventojø re-
zistencijà ir partizaniná pasiprieðinimà, taèiau dël negausiø rezistentø ir pa-
rtizanø gretø, menko organizuotumo ir okupacinës valdþios nuolat vykdo-
mo persekiojimo ir slopinimo pasiprieðinimas negalëjo tapti stipria jëga, 
galinèia priversti ið ðalies pasitraukti okupacinæ kariuomenæ ir valdþià. Ter-
oras prieð vietos gyventojus truko iki Stalino mirties, o po 1956 m. tremti-
niams ir politiniams kaliniams netgi buvo leista sugráþti á Estijà. Okupacinis 
laikotarpis iki pat 1985 m. iðlaikë totalitariniam reþimui bûdingà tradiciná 
vienos partijos vyravimo politinëje veikloje modelá, visø valstybës valdþiø 
santalkà Komunistø partijos rankose, buvo grindþiamas kolektyvizacijos 
principais bei akivaizdþiai atspindëjo deklaruojamø konstituciniø institutø 
ir demokratiniø elementø fiktyvumà. 

„Perstroika“, prasidëjusi 1985 m., atëjus á valdþià Michailui Gorbaèio-
vui, tapo naujos politikos eros pradþia. Permainø ir reformø sieká skatino 
Sovietø Sàjungos ekonominës sistemos griûtis, didþiulës kolonijinio karo 
Afganistane iðlaidos, smarkus naftos kainø kritimas pasaulinëje rinkoje ir 
Maskvos nesugebëjimas pereiti á kità JAV „Þvaigþdþiø karø“ programos 
inicijuotà ginklavimosi tarp ðiø didþiøjø valstybiø varþybø etapà. Naujosios 
politikos tikslai – sumaþinti vidinæ sovietinës visuomenës átampà bei ðiek 
tiek liberalizuoti jos politiná ir ekonominá gyvenimà – tapo ir radikaliø vals-
tybingumo permainø Sovietø Sàjungos respublikose postûmiu. 1988 m. ba-
landá Estijoje buvo organizuotas masinis opozicijos judëjimas – Liaudies 
Frontas (Rahvarinne). Desovietizacijos ir pilietinës visuomenës atkûrimo 
procesas prasidëjo. Pagrindinës Estijos nepriklausomybës judëjimo kryptys 
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buvo: radikalioji (Estijos nacionalinë nepriklausomybës partija) ir centro 
nuosaikioji (Liaudies Frontas). Pirmosios krypties ðalininkai reikalavo ne-
atidëliotinai atkurti Estijos nepriklausomybæ ir savarankiðkumà, o centro 
nuosaikieji buvo uþ laipsniðkas reformas ir politinës autonomijos sieká. 
SSRS vadovybë, matydama stiprëjanèias antisovietines nuotaikas, 1988 m. 
viduryje pateikë Konstitucijos pataisø projektà, kuriuo bandyta apriboti sà-
junginiø respublikø ágaliojimus. Ástatymo projektas Estijos Aukðèiausioje 
Taryboje sukëlë audringas diskusijas, kurios baigësi keleto reikðmingø tei-
sës aktø priëmimu: 1988 m. lapkrièio 16 d. buvo priimta deklaracija „Dël 
Estijos SSR suvereniteto“, rezoliucija „Dël sàjungos sutarties“ ir ástatymas 
„Dël Estijos SSR Konstitucijos pakeitimo“. Minëti aktai nustatë ðiuos pa-
grindinius principus: 

• aukðèiausioji valdþia priklauso Estijos SSR institucijoms; 
• SSRS Aukðèiausiosios Tarybos prezidiumui pasiûlyta sudaryti su Es-

tija Sàjungos sutartá; 
• Sovietø Sàjungos ástatymai Estijos teritorijoje galioja tik tuo atveju, 

jei juos Estija pripaþásta; 
• þemë ir turtai, esantys Estijoje, skelbiami jos nuosavybe; 
• pripaþástama privati nuosavybë; 
• pripaþástamas Sovietø Sàjungos ratifikuotas þmogaus teisiø paktas; 
• uþtikrinama konstituciniø teisiø teisminë gynyba.344 
1989 m. sausá Estijos Aukðèiausioji Taryba priëmë kalbos ástatymà, ku-

riame átvirtino estø kalbos, kaip oficialios valstybës kalbos, statusà. Tø pa-
èiø metø vasario 24 d. pirmà kartà sovietinës okupacijos laikotarpiu buvo 
ðvenèiama Estijos nepriklausomybës diena, o Talino Toompea pilies pa-
grindiniame bokðte buvo iðkelta valstybinë mëlynos, juodos ir baltos spalvø 
vëliava.  

1989 m. lapkritá Estijos Aukðèiausioji Taryba paskelbë sprendimà dël 
1940 m. ávykiø Estijoje, kuriame Sovietø Sàjungos veiksmus, nukreiptus 
prieð Estijos Respublikà, ávardijo kaip karinæ agresijà, okupacijà ir aneksi-
jà, o Estijos inkorporavimà á SSRS sudëtá pripaþino neteisëtu. Gruodá Bal-
tijos valstybiø atstovai SSRS Liaudies deputatø suvaþiavime iðkovojo 
reikðmingà pergalæ – Molotovo-Ribentropo paktas buvo paskelbtas netei-
sëtu nuo jo pasiraðymo dienos. 

1990 m. vasario ir kovo mënesiais ávykusiuose laisvuose ir demokrati-
niuose rinkimuose buvo iðrinkta Estijos SSR Aukðèiausioji Taryba ir Esti-
jos Kongresas. Ðiuose rinkimuose dalyvavo asmenys, kurie pagal 1938 m. 
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pilietybës ástatymà turëjo Estijos Respublikos pilietybæ. Netrukus po rin-
kimø, 1990 m. kovo 30 d., Estijos SSR Aukðèiausioji Taryba priëmë rezo-
liucijà „Dël Estijos valstybinio statuso“, kurioje dar kartà paskelbë sovietø 
valdþià neteisëta nuo jos ávedimo momento, patvirtino, jog Estijos okupaci-
ja de jure nenutraukë Estijos Respublikos egzistavimo ir paþymëjo, kad Es-
tija iki ðiol yra SSRS okupuota. Geguþës 8 d. priimtu Estijos valstybës sim-
boliø ástatymu „Estijos Sovietø Socialistinës Respublikos“ pavadinimas 
pripaþintas negaliojanèiu ir paskelbtas naujas oficialus valstybës pavadini-
mas „Estijos Respublika“. Pripaþástant konstitucinio reguliavimo tæstinumà 
nuspræsta ágyvendinti 1937 m. Estijos Konstitucijos 1, 2, 4, 5 ir 6 paragrafus, 
kuriø pirmasis skelbë, kad „Estija yra nepriklausoma ir suvereni respubli-
ka, kurioje aukðèiausioji valdþia priklauso tautai“. Dar po savaitës, geguþës 
16 d., Aukðèiausioji Taryba priëmë „Estijos valdymo pagrindø laikinosios 
tvarkos“ ástatymà ir nuo ðio momento Estijos SSR Konstitucija faktiðkai 
tapo negaliojanti. Tai reiðkë, kad: Estijos valstybinës institucijos tapo nepa-
valdþios SSRS valdþiai; Aukðèiausiajai Tarybai pavesta leisti ástatymus, o 
Estijos Respublikos vyriausybei suteikti vykdomosios valdþios ágaliojimai; 
Estijos ir SSRS tarpusavio santykiai bus grindþiami Tartu taikos sutartimi 
(sudaryta 1920 m. vasario 2 d. pasibaigus Iðsilaisvinimo karui); valstybë vi-
siems Estijos gyventojams ásipareigojo garantuoti visuotinai pripaþástamose 
tarptautinës teisës normose átvirtintas teises, taip pat ir religijos pasirinki-
mo bei jos iðpaþinimo laisves. 

1991 m. rugpjûèio 20 d. (t. y. kità dienà po Maskvoje ávykusio Rugpjû-
èio puèo) Estijos Respublikos Aukðèiausioji Taryba, atsiþvelgdama á anks-
èiau ávykusio referendumo rezultatus (uþ Estijos nepriklausomybæ buvo 
77,8 proc. jame dalyvavusiø pilieèiø), priëmë nutarimà dël Estijos nepri-
klausomybës, taip pat paskelbë kreipimàsi á pasaulio valstybiø parlamentus 
ir vyriausybes. Nepriklausomybës Atstatymo Akte pabrëþta, kad atkuriama 
1918 m. vasario 24 d. paskelbta Estijos Respublikos nepriklausomybë, o 
kreipimesi á pasaulio valstybes kvieèiama pripaþinti atkurtà nepriklausomà 
Estijos Respublikà ir atnaujinti dël okupacijos nutrûkusius diplomatinius 
santykius. 

Kitas jau nepriklausomos ir suverenios valstybës valdþios uþdavinys 
buvo parengti naujà Konstitucijà. Ðiam tikslui pariteto pagrindais (po 30 
atstovø) ið Aukðèiausiosios Tarybos ir Estijos Kongreso nariø buvo sudary-
ta Konstitucinë asamblëja. 1992 m. balandá pagal parlamentinës respubli-
kos principus parengtos Konstitucijos projektas buvo pateiktas Aukðèiau-
siajai Tarybai, kuri Konstitucijos priëmimo klausimà nusprendë teikti refe-
rendumui. 1992 m. birþelio 28 d. ávykusio referendumo metu „uþ“ balsavus 
beveik 408 tûkstanèiams, „prieð“ – ðiek tiek daugiau nei 36 tûkstanèiams 
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buvo priimta naujoji Konstitucija ir jos ágyvendinimo ástatymas. Konstituci-
ja ásigaliojo 1992 m. liepos 3 d.  

Vadovaujantis Konstitucijos ágyvendinimo ástatymu 1992 m. rugsëjo 20 
d. buvo suvienyti Riigikogu ir Respublikos prezidento rinkimai. Ðio ástaty-
mo 4 paragrafas numatë, kad ágyvendinant Konstitucijà Respublikos prezi-
dento rinkimai, kaip iðimtis, ávyks kartu su rinkimais á Riigikogu, t. y. prezi-
dentas bus renkamas visuotiniuose, tiesioginiuose, lygiuose rinkimuose ir 
slaptu balsavimu penkeriø metø kadencijai. Taip pat átvirtinta, kad jei në 
vienas kandidatas negaus daugiau kaip pusës visø rinkimuose dalyvavusiø 
rinkëjø balsø, Respublikos prezidentà iðrinks Riigikogu, ið dviejø daugiau-
sia balsø surinkusiø asmenø. Atsiþvelgiant á tai, kad tiesioginiuose rinki-
muose në vienas ið kandidatø á prezidentus negavo reikiamo balsø skai-
èiaus, neatidëliotinu spalio 5 d. á pirmàjá posëdá susirinkusiø Riigikogu na-
riø darbotvarkës klausimu tapo Respublikos prezidento rinkimai. Ið pir-
mame rinkimø ture daugiausia rinkëjø balsø surinkusiø dviejø kandidatø – 
Lenarto Merio ir Arnoldo Riuitelio – didesnio parlamento palaikymo susi-
laukë Lenartas Meris. Jis ir tapo pirmuoju atkurtos nepriklausomos Estijos 
Respublikos prezidentu. 

1992 m. spalio 7 d. Riigikogu priëmë Deklaracijà dël valstybës konsti-
tucinës valdþios atkûrimo, kuri faktiðkai reiðkë 1990 m. kovà prasidëjusio 
pereinamojo laikotarpio pabaigà. Deklaracijoje dar kartà pabrëþta, kad 
dabartinë Estijos Respublika yra tas pats tarptautinës teisës subjektas, kaip 
ir 1918 m. vasario 24 d. paskelbta Estijos Respublika, kuri 1940 m. tapo 
Sovietø Sàjungos agresijos auka ir buvo neteisëtai inkorporuota á Sovietø 
Sàjungos sudëtá. Tà paèià dienà prezidento ir ministro pirmininko tremtyje 
pareigas einantis Heinrichas Markas pateikë parlamentui (Riigikogu) pa-
reiðkimà dël savo veiklos nutraukimo. Egzilinë vyriausybë nutraukë veiklà 
dël dviejø prieþasèiø: pirma, Estijos Respublika buvo atkurta, o antra, 1937 
m. Konstitucija, kurios pagrindu veikë ði vyriausybë, neteko galios.  

 

II 
 

1992 m. Konstitucijos bruoþai. Estijos Respublikos Konstitucijà suda-
ro preambulë ir pagrindinë dalis, susidedanti ið 168 straipsniø, sujungtø á 
XV skyriø. Konstitucijos preambulëje iðreikðtas Estijos tautos ryþtas ir tvir-
ta valia stiprinti ir plëtoti sukurtà ir 1918 m. vasario 24 d. paskelbtà valsty-
bæ, pagrástà laisvës, teisingumo ir teisës principais, uþtikrinanèià santarvæ 
ðalyje ir iðorinæ taikà, visuomenës paþangà ir gerovæ, estø tautos ir kultûros 
iðsaugojimà amþiams. Pabrëþiant konstitucinio reguliavimo tæstinumà ir 
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nepertraukiamumà preambulëje nurodoma, kad ðià Konstitucijà priëmë 
Estijos tauta referendumu, vadovaudamasi 1938 m. ásigaliojusios Konstitu-
cijos 1 straipsniu. Pagrindinës Konstitucijos dalies I skyriuje („Bendrosios 
nuostatos“) Estija skelbiama nepriklausoma ir suverenia demokratine res-
publika, kurios aukðèiausia galia priklauso tautai, o Estijos nepriklausomy-
bë ir suverenitetas ávardijami kaip amþini ir neatimami. Kituose ðio sky-
riaus straipsniuose nustatomi Estijos teritorinio sutvarkymo, valdþios ágy-
vendinimo vadovaujantis tik Konstitucija ir ástatymais principai, átvirtinama 
valstybës valdþiø veikla, pagrásta jø atskyrimu ir pusiausvyra, nurodomas 
naudingøjø iðkasenø ir gamtiniø iðtekliø priskyrimas nacionaliniam turtui, 
iðreiðkiamas estø kalbos bei mëlynos, juodos, baltos spalvø, kaip valstybinës 
kalbos ir valstybiniø spalvø, statusas. Kiti Konstitucijos skyriai atitinkamai 
reglamentuoja pagrindines teises, laisves ir pareigas (II skyrius), tautos 
klausimus (III skyrius), parlamento, Respublikos prezidento ir vyriausybës 
veiklà (IV, V, VI skyriai), ástatymø leidybos ir jos procedûrø esminius prin-
cipus (VII skyrius), finansø ir valstybës biudþeto pagrindus (VIII skyrius), 
uþsienio politikà ir tarptautines sutartis, valstybës gynimà, valstybës kontro-
læ (IX, X, XI skyriai), teisingumo kanclerio bei teismo statusà ir veiklà 
(XII, XIII skyriai), vietos savivaldos pagrindus, taip pat Konstitucijos kei-
timo tvarkà (XIV, XV skyriai).345 

Skaitant Estijos Respublikos Konstitucijos tekstà matyti, jog aukðèiau-
sias valstybës ástatymas iðreiðkia ðiuos pagrindinius principus: a) parlamen-
tinës demokratijos ir teisinës valstybës (the rule of law); b) valdþiø atskyri-
mo; c) tautos suvereniteto; d) valdymo formos - res publica; e) valstybës 
unitarizmo.  

Vienas ið esminiø teisinës valstybës elementø yra pamatiniø asmens 
teisiø ir laisviø pripaþinimas bei reali jø apsauga. 1992 m. Konstitucijoje 
joms skiriama nemaþai dëmesio. Paþymëtina, kad pati Konstitucijos pa-
grindinës dalies struktûra suteikia ypatingà reikðmæ asmens teisëms, nes jos 
átvirtinamos jau II Konstitucijos skyriuje, pirmiau iðdëstomi tik pamatiniai 
valstybës ir tautos principai. Ðá faktà patvirtina ir tai, kad II skyrius sudaro 
daugiau nei ketvirtadalá visos Konstitucijos teksto (t. y. 48 ið 168 straips-
niø). Viename pagrindiniø Konstitucijos principø postuluojama Estijos pi-
lieèiø, uþsienio pilieèiø ir pilietybës neturinèiø asmenø lygybë (9 str. 1 d.). 
Konstitucija, iðplësdama pagrindines teises ir laisves, suteikia jas ir juridi-
niams asmenims, kiek jos sutampa su ðiø asmenø tikslais bei teisiø, laisviø 
ir pareigø esme (9 str. 2 d.). Pagrindinis valstybës ástatymas nustato lygybæ 
prieð ástatymà ir draudþia bet kokià diskriminacijà. Konstitucijoje átvirtintas 
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teisiø ir laisviø katalogas neapima kitø teisiø ir laisviø, kylanèiø ið Konstitu-
cijos dvasios arba suderintø su ja ir atitinkanèiø þmogaus orumo bei socia-
linio teisingumo, demokratinës, teisinës valstybës principus (10 str.). Ðioje 
teisës normoje galima pastebëti sàsajø su JAV Konstitucijos IX pataisa, 
nustatanèia, kad tam tikrø teisiø iðvardijimas Konstitucijoje neturi bûti ver-
tinamas kaip kitø þmoniø teisiø paneigimas ir sumaþinimas.346 Tarptautinës 
sutartys taip pat vaidina svarbø vaidmená þmogaus teisiø apsaugos sistemo-
je. 1996 m. kovo 13 d. Estija ratifikavo Europos þmogaus teisiø ir pagrindi-
niø laisviø apsaugos konvencijà, o 1998 m. kovo 18 d. buvo ratifikuotas jà 
papildantis protokolas dël mirties bausmës panaikinimo. Verta paminëti, 
kad apskritai Estija yra daugiau nei 20 tarptautiniø sutarèiø ar konvencijø 
þmogaus teisiø apsaugos srityje dalyvë, todël a priori galima teigti, kad jose 
numatytos teisës ir laisvës yra tiek pat reikðmingos ir vienodai ginamos, 
kaip ir tos, kurios tiesiogiai átvirtintos Konstitucijoje.  

Nemaþai pasaulio valstybiø savo Konstitucijose átvirtina pagrindiniø 
teisiø primatà kaip konstituciná principà. Nors Estijos Konstitucija expressis 
verbis nenurodo ðio principo, jis gali bûti aiðkiai iðvestas ið kitø Konstituci-
jos principø, jos struktûros, konstituciniø institutø ir procedûrø. Pavyzdþiui, 
tiesiogine pagrindiniø teisiø virðenybës nuoroda gali bûti Konstitucijos 11 
straipsnyje nustatyta taisyklë, kad teisës ir laisvës gali bûti ribojamos tik 
remiantis Konstitucija, o tokie ribojimai turi bûti bûtini demokratinëje vi-
suomenëje ir neturi iðkreipti ribojamø teisiø ir laisviø esmës. 

Kitas teisinës valstybës elementas – ástatymo virðenybës principas – 
taip pat akivaizdþiai iðreikðtas Estijos Konstitucijos normose. Vienas ið ðio 
principo aspektø yra tiesiogiai atskleistas jau Konstitucijos 3 straipsnio 1 
dalyje. Joje pasakyta, kad valstybës valdþia ágyvendinama tik vadovaujantis 
Konstitucija ir su ja suderintais ástatymais. Tai pirmiausia reiðkia, kad ásta-
tymø leidþiamosios, vykdomosios ir teisminës valdþios veikla yra galima 
neperþiangiant tik konstitucinio teisëtumo ribø, todël kiekvienas sprendi-
mas privalo bûti priimtas remiantis Konstitucija ir jai neprieðtaraujanèiais 
ástatymais, todël jokia diskrecija ar savivalë yra negalima. Ástatymo virðeny-
bës idëja gyva ir kituose Konstitucijos straipsniuose. Antai 102 straipsnis 
nustato, kad Estijos Respublikos ástatymai priimami remiantis Konstitucija; 
Respublikos vyriausybë, vykdydama ástatymus, leidþia nutarimus ir ásaky-
mus (87 str. 6 p.); ministerijai vadovauja ministras, sprendþiantis ministeri-
jos kompetencijai priskirtus klausimus, ástatymø nustatyta tvarka leidþiantis 
potvarkius ir ásakymus, taip pat vykdantis kitas ástatymø suteiktas funkcijas; 
teismai yra nepriklausomi ir savo veikloje remiasi Konstitucija bei ástaty-
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mais (146 str.). Estijos Aukðèiausiojo Teismo Konstitucinës kontrolës sky-
riaus teisëjai daugelyje savo sprendimø suteikë ðiam principui konkretø tu-
riná. 1994 m. sausio 12 d. sprendime teisëjø kolegija nurodë, kad pagal ásta-
tymo virðenybës principà, kuris yra visuotinai pripaþástamas tarptautinës 
teisës principas, ir remiantis Estijos Respublikos Konstitucijos 3 straipsnio 
nuostata pagrindinës teisës ir laisvës gali bûti apribotos tik vadovaujantis 
ástatymu. Vëlesniuose sprendimuose plëtodamas ðio principo turiná Teis-
mas nurodë, kad pagal Konstitucijos 11, 26, 33 ir 43 straipsnius pagrindinës 
teisës ir laisvës gali bûti apribotos tik remiantis Konstitucija ir ástatymo 
numatytomis procedûromis. Savo sprendimu suponuodamas ástatymø lei-
dëjo prievolæ Teismas pabrëþë, kad pats parlamentas (Riigikogu) turës nu-
spræsti, kokiais konkreèiais atvejais specialios priemonës galës bûti taiko-
mos; jis taip pat privalës nustatyti nuoseklius teisiø apribojimus, nedele-
guodamas ðios uþduoties Saugumo policijos pareigûnams arba Aukðèiau-
siojo Teismo teisëjams. Galiausiai teisëjø kolegija nurodë, kad pagal Kons-
titucijà ástatymø leidëjui suteiktos teisës ir nustatytos pareigos negali bûti 
deleguotos vykdomajai valdþiai net ir laikinai arba numatant sàlygà, kad 
delegavimo kontrolæ vykdys teismas.  

Ástatymo virðenybës principas taip pat reikalauja pakankamø asmens 
teisiø apsaugos garantijø ir teisiniø mechanizmø, galinèiø apsaugoti já nuo 
valdþios savivalës. Ðiuo tikslu Estijos Respublikos Konstitucija nustato, kad 
kiekvienas asmuo, kurio teisës ar laisvës yra paþeistos, turi teisæ kreiptis á 
teismà (15 str. 1 d.), o jeigu neteisëti veiksmai padaro jam þalos, asmuo turi 
teisæ á moralinës ir materialinës þalos atlyginimà (25 str.). Konstitucija taip 
pat garantuoja, kad kiekvienas asmuo savo bylos teisminio nagrinëjimo me-
tu turi teisæ reikalauti, kad bet kuris ástatymas, kitas teisës aktas ar veiks-
mas, susijæs su jo byla, bûtø pripaþintas prieðtaraujanèiu Konstitucijai. Ta-
èiau kalbant apie þmogaus teisiø ir laisviø apsaugà paminëtini ne tik nacio-
naliniai, bet ir tarptautiniai jø apsaugos teisiniai instrumentai. Estijai ratifi-
kavus Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijà 
kartu buvo pripaþinta ir Europos Þmogaus Teisiø Teismo jurisdikcija, kuri 
uþtikrino papildomas pagrindiniø teisiø apsaugos garantijas Estijos Res-
publikoje. 

Pereinant prie valdþiø atskyrimo principo konstitucinio átvirtinimo pa-
brëþtina, kad ðis klausimas buvo aktualus per visà Estijos nepriklausomybës 
laikotarpá. Pavyzdþiui, 1920 m. Konstitucija buvo kritikuojama dël to, kad 
joje nebuvo tinkamai suderintos parlamento ir vyriausybës galios, taip pat 
priekaiðtaujama dël akivaizdaus parlamento dominavimo. 1937 m. Konsti-
tucija pasiþymëjo kitu kraðtutinumu – prezidento, parlamento ir vyriausy-
bës galiø pusiausvyra buvo paþeista ir sudarytos prielaidos prezidento insti-
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tucijos virðenybei aukðèiausiø valstybës valdþios institucijø sàrangoje, tie-
siogiai atveriant kelià autoritariniam reþimui. Atsiþvelgiant á neigiamà isto-
rinæ patirtá, valdþioms atskirti ir jø galiø pusiausvyrai nustatyti buvo skiria-
ma nemaþai dëmesio rengiant 1992 m. Estijos Respublikos Konstitucijà. 
Todël neatsitiktinai ðis principas deklaruojamas jau pirmame Konstitucijos 
skyriuje, kuris dël ypatingos jo keitimo tvarkos (vadovaujantis Konstitucijos 
162 str. ðio skyriaus nuostatos keièiamos tik referendumu) yra vadinamas 
privilegijuotu. Taigi Konstitucijos 4 straipsnis nurodo, kad parlamento, 
Respublikos prezidento, vyriausybës ir teismø veikla pagrásta valdþiø atsky-
rimo ir pusiausvyros principu. Ði norma apima keletà elementø ir nustato, 
kad: Estijos Respublikoje yra trys konstitucinës valdþios – ástatymø lei-
dþiamoji, vykdomoji ir teisminë; valstybës valdþios funkciðkai ir institucið-
kai yra atskirtos; valstybës vadþios yra suderintos (tarp jø yra pusiausvyra); 
valstybës valdþios yra abipusiðkai priklausomos viena nuo kitos. Valdþiø at-
skyrimo principas detalizuojamas bei ágyvendinamos kitose Konstitucijos 
normose, nustatanèiose valstybës institucijø kompetencijà ir ágaliojimus. 
Konstitucijos 59 straipsnis nurodo, kad ástatymø leidþiamoji valdþia pri-
klauso parlamentui, 86 straipsnis skelbia, jog vykdomoji valstybës valdþia 
priklauso Respublikos vyriausybei, 146 straipsnis teisingumo vykdymà pa-
veda teismui. Ðiø normø turiná aiðkiausiai atskleidþia konstitucinæ prieþiûrà 
vykdanèio Estijos Aukðèiausiojo Teismo jurisprudencija. 1996 m. gruodþio 
20 d. sprendime Teismas paþymëjo, kad pagal Konstitucijà vieðosios val-
dþios ágyvendinimo konstitucinis ir demokratinis pagrindas yra tai, kad jis 
privalo bûti pagrástas teise (Preambulë), valdþiø atskyrimo ir pusiausvyros 
(4 str.), demokratijos (10 str.) bei teisinës valstybës principais. Tuo tikslu, 
siekiant apsaugoti kiekvieno asmens teises, ástatymø leidybos ir vykdomo-
sios valdþios funkcijos turi bûti atskirtos bei tiksliai apibrëþtos, o ðiø funkci-
jø vykdymas privalo atitikti Konstitucijà ir pripaþintus teisës teorijos prin-
cipus. Kompetencijos dviprasmiðkumas arba valdþios pertekliaus teisinë 
tikrovë kelia á pavojø tiek valstybës valdþios ágyvendinimui, tiek ir kiekvie-
no teisëms bei laisvëms.  

Tautos suvereniteto principas áprasmintas Konstitucijos 1 straipsnyje, 
skelbianèiame, kad Estija yra nepriklausoma ir suvereni demokratinë res-
publika, o jos aukðèiausia galia priklauso tautai. Ðis principas pirmiausia 
pabrëþia tautà kaip valstybës valdþios turëtojà ir ðaltiná bei jos vaidmená – t. 
y. þmonëms suteiktà teisæ nustatyti politinës valdþios struktûrà. Taèiau 
svarbu paþymëti, jog ðis procesas turi bûti tiesiogiai susijæs su legitimumu ir 
valia, kylanèia ið tautos. Kita vertus, ðis principas reiðkia, kad tauta turi 
konstitucines galias. Tauta yra ir bus valstybës valdþios turëtoja, nors vyk-
dyti ðià valdþià pavesta ástatymø leidþiamajai, vykdomajai ir teisminei val-
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dþiai. Tauta taip pat ágyvendina savo valdþià ávairiomis formomis, numaty-
tomis Konstitucijoje.  

Estijos Konstitucijos III skyriuje, pavadintame Tauta, nustatyta, kad 
aukðèiausià valstybinæ galià tauta vykdo per pilieèius, galinèius balsuoti pa-
rlamento rinkimuose ir referendume (56 str.). Paþymëtina, kad Konstituci-
ja numato atvejus, kai sprendimas tam tikru klausimu gali bûti priimtas tik 
referendumu bei reglamentuoja sritis, kurios negali bûti referendumo ob-
jektas. Pavyzdþiui, Konstitucijos 162 straipsnyje átvirtinama, jog pirmojo ir 
penkioliktojo Konstitucijos skirsnio nuostatos gali bûti keièiamos tik refe-
rendumu, o 106 straipsnyje numatoma, kad klausimai, susijæ su biudþetu, 
mokesèiais, finansiniais valstybës ásipareigojimais, nepaprastosios padëties 
ávedimu ir atðaukimu, tarptautiniø sutarèiø ratifikavimu, negali bûti svars-
tomi referendume.  

Nagrinëjant Konstitucijoje átvirtintus tiesioginës demokratijos institu-
tus, per kuriuos tauta, bûdama aukðèiausios suverenios galios turëtoja, tie-
siogiai dalyvauja priimant svarbiausius valstybës sprendimus, pasigendama 
daugelio pasaulio valstybiø pripaþinto konstitucinio demokratinio instru-
mento – ástatymø leidybos iniciatyvos teisës átvirtinimo. Ðis klausimas ren-
giant 1992 m. Estijos Konstitucijos projektà susilaukë dideliø diskusijø. 
Nemaþai Konstitucijos rengëjø laikësi nuomonës, kad Konstitucija turi 
numatyti ástatymø leidybos iniciatyvos teisæ, átvirtintà 1920 m. Estijos Kons-
titucijoje. Ðios Konstitucijos 31 straipsnis skelbë, jog 25 000 balsavimo teisæ 
turinèiø pilieèiø gali siûlyti, kad ástatymas bûtø priimtas, pakeistas arba pri-
paþintas netekusiu galios. Taèiau siûlymai pagrindiniame ðalies ástatyme 
numatyti tokià pilieèiø teisæ nesusilaukë tvirto palaikymo. Konstitucinë 
Asamblëja nepritarë ðios teisës átvirtinimui motyvuodama tuo, kad kiekvie-
nam Riigikogu nariui bus suteikta galimybë pateikti ástatymo projektà ir 
kad tas narys, bûdamas tautos atstovu ir suprasdamas tam tikros visuome-
nei aktualios problemos reikðmingumà, inicijuos atitinkamas ástatymø lei-
dybos procedûras.  

Trumpai aptariant kità Konstitucijos iðreiðkiamà principà pabrëþtina, 
kad respublikos valdymo forma buvo átvirtinta visose Estijos konstitucijose, 
arba, kitaip sakant, Estijos valstybë niekada ir nenaudojo jokios kitos vals-
tybës valdymo formos. Kaip jau minëta, Konstitucijos 1 straipsnis nustato, 
kad Estija yra demokratinë respublika. Bûtina paþymëti, kad nei 1920 m., 
nei 1937 m. Estijos konstitucijose nebuvo vartojamos sàvokos „demokrati-
në respublika“. Jø tekstuose Estija buvo skelbiama „nepriklausoma ir suve-
renia respublika“. Dabar galiojanèios Konstitucijos projekto pirminiame 
variante taip pat nebuvo respublikos paþyminio – „demokratinë“, taèiau á 
Konstitucijos tekstà jis buvo átrauktas vëliau, svarstant projektà. Demokra-
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tinës respublikos principas Konstitucijos kontekste gali bûti iðreikðtas kaip 
tautos ir valstybës valdþios sàjunga, kurioje tauta yra kertinis vieðosios val-
dþios akmuo. 

Valstybës unitarizmo principas átvirtinamas Estijos Konstitucijos 2 
straipsnyje – Estija savo sandara yra vientisa valstybë, jos teritorija, terito-
riniai vandenys ir oro erdvë yra vientisa ir nedaloma visuma. Ðis principas 
taip pat reiðkia, kad pagal Konstitucijà Estijos Respublikoje negali bûti au-
tonominiø nacionaliniø teritoriniø vienetø. Analogiðkas ðio konstitucinio 
principo turinys buvo atskleistas ir Estijos Aukðèiausiojo Teismo Konstitu-
cinës kontrolës skyriaus 1993 m. birþelio 28 d. ir rugsëjo 6 d. sprendimuose, 
susijusiuose su Narvos ir Sillamae miestø tarybø mëginimais sukurti auto-
nominius teritorinius vienetus.347 Nagrinëdamas ðias bylas Aukðèiausiasis 
Teismas paþymëjo, kad nacionalinës teritorinës autonomijos ákûrimas yra 
ne teritorinio administracinio vieneto, o valstybës interesas ir jis turi bûti 
iðspræstas numatytais bûdais. Taigi vietos valdþios sprendimas surengti re-
ferendumà dël autonomijos pranoksta jos kompetencijà ir prieðtarauja 
Konstitucijos 154 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Konstitucijos 50 straipsnis 
tautinës kultûros puoselëjimo tikslais suteikia tautinëms maþumoms teisæ 
kurti savivaldos ástaigas Nacionaliniø maþumø kultûros autonomijos ásta-
tymo nustatytomis sàlygomis ir tvarka. Konstitucija nenumato nacionali-
nës-teritorinës autonomijos. 

 
 

III 
 

Parlamentas (Riigikogu). Estijos vieneriø rûmø parlamentà, reziduo-
jantá Toompea pilyje Taline, sudaro 101 narys, renkamas ketveriø metø 
kadencijai laisvuose rinkimuose pagal proporcinæ rinkimø sistemà, remian-
tis visuotine, tiesiogine ir lygia rinkimø teise bei slaptu balsavimu. Riigiko-
gu nariu gali bûti renkamas ne jaunesnis kaip 21 metø ir balsavimo teisæ tu-
rintis Estijos Respublikos pilietis. Pasyviàja parlamento rinkimø teise nega-
li naudotis asmenys, teismo pripaþinti neveiksniais ar teismo sprendimu 
nuteisti ir atliekantys bausmæ laisvës atëmimo vietose. Parlamento nario 
pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis pareigomis valstybës ámonëse 
ir organizacijose. Riigikogu narys negali bûti Respublikos prezidentu, mi-

                                                           
347 Decision No. 2 of the Constitutional Review Panel of the Supreme Court, Review of Pro-

posal of the Legal Chancellor Made under §142 (2) of the Constitution to Repeal the Decision No. 
15/163 of the Narva City Council of 28 June 1993 Attitude Towards the Aliens Act (11 August 
1993). – RT I 1993, 59, 841. 
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nistru, teisëju, Europos parlamento nariu, teisingumo kancleriu, vietos val-
dþios institucijø nariu, miesto meru ir kitu valstybës pareigûnu ar tarnauto-
ju.   Parlamento nará paskyrus á Respublikos vyriausybæ jo ágaliojimø laikas 
yra sustabdomas ir atnaujinamas tik tada, kai asmuo atleidþiamas ið parei-
gø vyriausybëje. Parlamento nario, jam dirbant vyriausybëje, pareigas eina 
já pakeièiantis parlamento narys.  

Per 10 dienø nuo rinkimø á parlamentà rezultatø paskelbimo Respub-
likos prezidentas kvieèia naujos sudëties Riigikogu á pirmàjá posëdá. Naujos 
kadencijos parlamento pirmajam posëdþiui, iki bus iðrinktas Riigikogu 
pirmininkas, vadovauja Nacionalinio rinkimø komiteto pirmininkas arba jo 
pavaduotojas. Pirmojo posëdþio metu iðrenkamas parlamento pirmininkas 
ir du vicepirmininkai. Ið ðiø trijø parlamento nariø susideda Riigikogu val-
dyba – kolegiali vadovaujanti institucija, kuri organizuoja Riigikogu darbà 
ir uþtikrina jo administravimà. Kalbant apie kitus parlamento struktûrinius 
elementus pasakytina, kad jame veikia nuolatiniai komitetai (ðiuo metu jø 
yra 11), taip pat gali bûti sudaromos ávairios laikinosios komisijos. Riigiko-
gu procedûros ástatymas taip pat numato, kad ne maþiau nei penki ið tos 
paèios politinës partijos sàraðo iðrinkti Riigikogu nariai gali jungtis á frakci-
jas.  

Estijos Konstitucijos 59 straipsnis nustato, kad ástatymø leidþiamoji 
valdþia priklauso parlamentui, taèiau be ðios pagrindinës savo funkcijos 
Riigikogu taip pat priima nutarimus dël referendumø; renka Respublikos 
prezidentà; ratifikuoja ir denonsuoja tarptautines sutartis; ágalioja kandida-
tà á ministro pirmininko postà suformuoti Respublikos vyriausybæ; tvirtina 
valstybës biudþetà ir jo vykdymo ataskaità; Respublikos prezidento siûlymu 
skiria Aukðèiausiojo Teismo pirmininkà, Estijos banko tarybos pirmininkà, 
valstybës kontrolieriø, teisingumo kanclerá, kariniø pajëgø vadà ar vyriau-
siàjá vadà; Aukðèiausiojo Teismo pirmininko siûlymu skiria Aukðèiausiojo 
Teismo narius; skiria Estijos banko tarybos narius, vyriausybës teikimu 
sprendþia klausimus dël valstybiniø paskolø naudojimo ir kitø finansiniø 
valstybës ásipareigojimø prisiëmimo; daro pareiðkimus, deklaracijas ir reið-
kia apeliacijas Estijos tautai, kitoms valstybëms ir tarptautinëms organiza-
cijoms; teikia valstybinius apdovanojimus, karinius ir diplomatinius laips-
nius; gali pareikðti nepasitikëjimà Respublikos vyriausybei, ministrui pir-
mininkui ar ministrui; áveda Respublikoje nepaprastàjà padëtá; Respubli-
kos prezidento teikimu áveda karo padëtá, skelbia mobilizacijà ar jos pabai-
gà; sprendþia kitus valstybës klausimus, kuriø Konstitucija nepriskiria Res-
publikos prezidentui, Respublikos vyriausybei, kitoms valstybinëms ástai-
goms ar savivaldybëms. 
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Keletà pastabø bûtø galima pasakyti ir apie parlamento vykdomà vy-
riausybës politinæ kontrolæ. Ið galimø ðios kontrolës mechanizmø paminë-
tini: 1) interpeliacijos teisė. Pagal Konstitucijos 74 straipsná parlamento na-
riai turi teisæ pateikti paklausimus Respublikos vyriausybei ir jos nariams. Á 
paklausimus turi bûti atsakyta parlamento posëdyje per 20 sesijos dienø;       
2) rezoliucijos teisė. Tai parlamento teisë kreiptis á vyriausybæ arba jos nará 
dël tam tikrø veiksmø atlikimo ar atliekamø veiksmø nutraukimo. Taèiau 
ðis kreipimasis nëra teisiðkai ápareigojantis. Konstitucijos 65 straipsnio 11 
punktas átvirtina, kad parlamentas skelbia pareiðkimus, deklaracijas ir reið-
kia apeliacijas Estijos tautai, kitoms valstybëms ir tarptautinëms organiza-
cijoms. Taigi, nors Konstitucija tiesiogiai ir nenurodo, taèiau ðiuo atveju 
darytina iðvada, kad toks parlamento pareiðkimas, adresuotas vyriausybei, 
nëra privalomas. Visai kitos teisinës pasekmës kyla, kai parlamentas, vado-
vaudamasis Konstitucijos 103 straipsnio nuostata ir remdamasis sprendi-
mu, priimtu jo nariø balsø dauguma, kreipiasi á vyriausybæ siûlydamas inici-
juoti parlamento rekomenduoto projekto priëmimà; 3) tyrimo teisė. Ðiuo 
atveju kalbama apie parlamento teisæ sudaryti laikinàjà tyrimo komisijà tu-
rint tikslà iðtirti aukðèiausiø vykdomosios valdþios pareigûnø veiklà; 4) bal-
savimas dėl nepasitikėjimo. Estijos Konstitucijos 65 straipsnio 13 punktas 
nustato, kad parlamentas gali pareikðti nepasitikëjimà Respublikos vyriau-
sybe, ministru pirmininku ar ministru; 5) biudžeto tvirtinimas. Parlamentas 
priima ástatymà dël visø valstybës pajamø ir iðlaidø biudþeto, kurio projektà 
ne vëliau kaip prieð tris mënesius iki naujø biudþetiniø metø pradþios pa-
rlamentui teikia Respublikos vyriausybë. 

 

IV 
 

Respublikos prezidentas. Estijos Respublikos prezidento institucijos 
statusas istoriniu poþiûriu nebuvo pastovus. Jos átaka ir autoriteto laipsnis 
laikui bëgant keitësi keletà kartø (pavyzdþiui, pagal 1920 m. Konstitucijà 
Respublikos prezidento pareigybës ið viso nebuvo, o valstybei atstovavo 
Riigikogu pirmininkas ir Valstybës seniûnas, ëjæs vyriausybës vadovo pa-
reigas. 1937 m. Konstitucija jau labai aiðkiai nustatë prezidentinës respub-
likos valdymo modelá, kuris uþtikrino prezidento dominavimà valstybës 
valdyme ir valstybës institucijø sistemoje). 

Pagal dabar galiojanèià 1992 m. Konstitucijà Estijos Respublikos pre-
zidentu gali bûti iðrinktas ne jaunesnis kaip 40 metø amþiaus Estijos pilietis 
pagal kilmæ. Valstybës vadovo pareigos nëra suderinamos su jokiomis ki-
tomis renkamomis arba skiriamomis pareigomis. Konstitucija taip pat nu-
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mato iðrinkto prezidento pareigà jo ágaliojimø metu sustabdyti savo veiklà 
politinëse partijose. Prezidentas renkamas penkeriø metø kadencijai, o tas 
pats asmuo negali bûti renkamas Respublikos prezidentu daugiau kaip du 
kartus ið eilës. 

Estijoje átvirtintas parlamentinës respublikos valdymo modelis supo-
nuoja ðiam modeliui bûdingà prezidento rinkimø tvarkà ir jo ágaliojimus. 
Pagal Konstitucijà Respublikos prezidentà renka parlamentas arba rinkimø 
kolegija. Kandidatà á Respublikos prezidento postà turi siûlyti ne maþiau 
kaip penktadalis parlamento nariø. Kiekvienas Riigikogu narys gali siûlyti 
ne daugiau kaip vienà kandidatà. Eiliniai Respublikos prezidento rinkimai 
vyksta ne anksèiau kaip likus 60 dienø ir ne vëliau kaip likus 10 dienø iki 
Respublikos prezidento kadencijos pabaigos. Renkant Respublikos prezi-
dentà parlamente gali vykti ne daugiau kaip trys rinkimø turai. Antras ir 
treèias turai vyksta tuo atveju, jei pirmojo balsavimo metu në vienas ið re-
gistruotø kandidatø nesurenka dviejø treèdaliø visø parlamento nariø balsø 
daugumos. Antras prezidento rinkimø turas yra rengiamas kità dienà po 
pirmojo balsavimo. Antrajam turui yra pateikiamas naujas kandidatø sàra-
ðas. Jei ir ðio balsavimo metu në vienas ið kandidatø nesurenka reikiamos 
balsø daugumos (dviejø treèdaliø visø parlamento nariø), tà paèià dienà 
yra rengiamas treèiasis rinkimø turas, kuriame prezidentas renkamas ið 
dviejø kandidatø, antrame ture surinkusiø daugiausia balsø. Treèiajame 
rinkimø ture neiðrinkus Respublikos prezidento Riigikogu pirmininkas per 
vienà mënesá ðaukia rinkimø kolegijà. Rinkimø kolegijà sudaro parlamento 
nariai ir savivaldybiø tarybø atstovai. Savivaldybiø tarybø atstovø skaièius 
rinkimø kolegijoje nustatomas pagal Estijos nacionaliniame rinkimø regist-
re esantá ðio administracinio teritorinio vieneto balsavimo teisæ turinèiø pi-
lieèiø skaièiø (atsiþvelgdamos á pilieèiø skaièiø savivaldybiø tarybos gali de-
leguoti 1, 2, 4 arba 10 atstovø). Vietos savivaldos institucijø (tarybø) atsto-
vais rinkimø kolegijoje gali bûti Estijos pilieèiai – savivaldybës tarybos na-
riai. Savivaldybiø tarybø atstovai á rinkimø kolegijà turi bûti iðrinkti ne vë-
liau kaip prieð 7 dienas iki Respublikos prezidento rinkimø datos. Kandi-
datà á Respublikos prezidento postà gali siûlyti ne maþesnë kaip ið 21 rin-
kimø kolegijos nario sudaryta grupë. Pirmojo rinkimø kolegijoje vykstanèio 
rinkimø turo metu balsuojama uþ tuos kandidatus, kurie dalyvavo Riigiko-
gu vykusiø prezidento rinkimø treèiajame ture, ir tuos, kuriuos kandidatais 
pasiûlo nustatytas rinkimø kolegijos nariø skaièius. Pirmajame ture ávyku-
sio balsavimo metu iðrinktu laikomas tas kandidatas, kuris gauna daugiau 
nei pusës visø rinkimø kolegijos nariø balsø daugumà. Jei në vienas ið kan-
didatø nesurenka reikalaujamos daugumos, tà paèià dienà yra rengiamas 
kitas rinkimø turas, kurio metu prezidentas renkamas ið daugiausia balsø 
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surinkusiø dviejø kandidatø. Jei ir ðio turo metu kandidatas á prezidentus 
negauna reikalaujamo balsø skaièiaus, ne vëliau kaip po 14 dienø nuo ne-
sëkmingai rinkimø kolegijoje pasibaigusiø prezidento rinkimø, neeilinius 
prezidento rinkimus rengia Riigikogu348. 

Jau minëta, kad prezidento ágaliojimø apimtá lemia valstybës valdymo 
modelis. Atsiþvelgiant á tai, kad Estija yra parlamentinë respublika, nega-
lima tikëtis, jog prezidentas disponuos plaèiomis konstitucinëmis teisëmis, 
o prezidento institucija uþims vyraujanèià padëtá valstybës institucijø siste-
moje. Estijos Respublikos Konstitucija numato, jog Respublikos preziden-
tas atstovauja valstybei tarptautiniuose santykiuose; vyriausybës teikimu 
skiria ir atðaukia Estijos Respublikos diplomatinius atstovus, taip pat prii-
ma uþsienio valstybiø diplomatiniø atstovø ágaliojamuosius ir atðaukiamuo-
sius raðtus; skelbia eilinius ir pirmalaikius parlamento rinkimus; suðaukia 
naujai iðrinktus Riigikogu narius á pirmàjá posëdá; teikia siûlymus parla-
mento pirmininkui dël neeiliniø sesijø suðaukimo; skelbia ástatymus ir pasi-
raðo ratifikavimo raðtus; leidþia dekretus; inicijuoja Konstitucijos pataisas; 
Konstitucijos nustatyta tvarka skiria ministrà pirmininkà, skiria ir atleidþia 
vyriausybës narius; teikia parlamentui Aukðèiausiojo Teismo pirmininko, 
Estijos banko tarybos pirmininko, valstybës kontrolieriaus, teisingumo 
kanclerio ir kariniø pajëgø vado arba vyriausiojo vado kandidatûras; Esti-
jos banko tarybos siûlymu skiria Estijos banko prezidentà; Aukðèiausio 
Teismo siûlymu skiria teisëjus; vyriausybës ir gynybos pajëgø vado siûlymu 
skiria ir atleidþia gynybos pajëgø karinæ vadovybæ; teikia valstybës apdova-
nojimus, karinius ir diplomatinius laipsnius; prezidentas yra aukðèiausias 
Estijos nacionalinës gynybos vadas; teikia siûlymus parlamentui dël karo 
padëties ávedimo, mobilizacijos paskelbimo ar atðaukimo, nepaprastosios 
padëties paskelbimo; uþpuolus Estijà skelbia karo padëtá ir mobilizacijà bei 
skiria vyriausiàjá gynybos pajëgø vadà; teikia malonæ nuteistiesiems; Kons-
titucijos nustatyta tvarka inicijuoja baudþiamàjá kaltinimà teisingumo kanc-
leriui. Konstitucija suteikia valstybës vadovui teisæ vetuoti Riigikogu priim-
tus ástatymus átvirtindama, kad Respublikos prezidentas turi teisæ neskelbti 
parlamento priimto ástatymo ir per 14 dienø motyvuotai gràþinti já parla-
mentui pakartotinai svarstyti. Jei parlamentas pakartotinai priima gràþintà 
ástatymà be prezidento siûlomø pataisø, Respublikos prezidentas arba pa-
skelbia ástatymà, arba kreipiasi á Aukðèiausiàjá Teismà siûlydamas ástatymà 
paskelbti prieðtaraujanèiu Konstitucijai. Jei teismas ástatymà pripaþásta ne-
prieðtaraujanèiu Konstitucijai, prezidentas já paskelbia. Konstitucija taip 
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pat numato, kad jei parlamentas negali susirinkti á posëdá, Respublikos 
prezidentas, jeigu tai neatidëliotinai reikalinga, turi teisæ leisti dekretus, tu-
rinèius ástatymo galià, kuriuos pasiraðo parlamento pirmininkas ir ministras 
pirmininkas. Parlamentui susirinkus á posëdá, prezidentas pateikia dekretus 
parlamentui ir ðis nedelsdamas priima ástatymà dël jø patvirtinimo arba at-
ðaukimo. 

 
V 
 

Respublikos vyriausybë. Estijos Respublikos Konstitucija vykdomàjà 
valstybës valdþià paveda Respublikos vyriausybei, kuri vykdo valstybës vi-
daus ir uþsienio politikà; vadovauja vyriausybës ástaigoms ir koordinuoja jø 
veiklà; vykdo ástatymus, rezoliucijas, Respublikos prezidento dekretus; tei-
kia parlamentui ratifikuoti ir denonsuoti tarptautines sutartis; rengia vals-
tybës biudþeto projektà ir teikia já parlamentui; vykdo valstybës biudþetà ir 
teikia parlamentui jo vykdymo ataskaità; leidþia nutarimus ir ásakymus; pa-
laiko ryðius su uþsienio valstybëmis ir t. t.  

Respublikos vyriausybæ sudaro ministras pirmininkas ir ministrai. Pa-
gal ðiuo metu galiojantá Estijos Respublikos vyriausybës ástatymà Estijoje 
veikia 12 ministerijø: Ðvietimo ir moksliniø tyrimø, Teisingumo, Gynybos, 
Aplinkos, Kultûros, Ekonomikos reikalø ir ryðiø, Þemës ûkio, Finansø, 
Regionø reikalø, Vidaus reikalø, Socialiniø reikalø, Uþsienio reikalø349. 
Ástatymas taip pat numato, kad Respublikos prezidentas, ministro pirmi-
ninko siûlymu gali paskirti ministrus „be portfelio“, kurie nevadovaus mi-
nisterijoms, taèiau atliks specialius pavedimus arba funkcijas. Respublikos 
prezidentas taip pat turi teisæ skirti ministrà vadovauti dviem ministeri-
joms. Vyriausybës ástatymas apibrëþia jos nariø skaièiø nurodydamas, kad 
Respublikos vyriausybë negali bûti sudaryta daugiau nei ið 15 nariø. Kal-
bant apie vyriausybës nariø teisiná statusà paþymëtina, kad jie negali eiti 
jokiø pareigø valstybinëse ástaigose ir organizacijose, taip pat priklausyti 
privaèios komercinës ámonës valdybai ar jai vadovauti. Baudþiamojon atsa-
komybën Respublikos vyriausybës nariai gali bûti patraukti tik teisingumo 
kanclerio siûlymu, jei tam pritaria dauguma parlamento nariø. 

Atskleidþiant vyriausybës formavimà, be abejonës, pirmiausia tenka 
pradëti nuo ministro pirmininko skyrimo procedûros. Pagal Konstitucijà 
Respublikos prezidentas per 14 dienø nuo Respublikos vyriausybës atsista-
tydinimo skiria ministrà pirmininkà, kurio pareiga – suformuoti naujà vy-
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riausybæ. Kandidatu á vyriausybës vadovo postà paprastai tampa daugumà 
parlamente laimëjusios partijos atstovas arba valdanèiajai politiniø partijø 
koalicijai priimtinas kandidatas. Per 14 dienø nuo paskyrimo sudaryti naujà 
vyriausybæ ministras pirmininkas teikia praneðimà parlamentui apie bûsi-
mosios vyriausybës formavimà. Ministras pirmininkas, parlamentui atviru 
balsavimu suteikus ágaliojimus formuoti vyriausybæ, per 7 dienas pateikia 
vyriausybës nariø sàraðà Respublikos prezidentui ir prezidentas per 3 die-
nas paskiria vyriausybæ.  

Jei prezidento paskirtas ministras pirmininkas negauna Riigikogu na-
riø daugumos pritarimo, nesuformuoja vyriausybës arba atsisako jà sufor-
muoti, Respublikos prezidentas turi teisæ teikti kità ministro pirmininko 
kandidatûrà. Jei per 7 dienas valstybës vadovas to nepadaro arba paskirtas 
ministras pirmininkas vël negauna ágaliojimø ið parlamento, taip pat jei 
ministras pirmininkas nesuformuoja vyriausybës ar atsisako tai padaryti, 
teisë teikti ministro pirmininko kandidatûrà pereina parlamentui. Tokiu 
atveju parlamentas teikia Respublikos prezidentui ministro pirmininko 
kandidatûrà, o ðis – prezidentui vyriausybës nariø sàraðà. Jei sàraðas per 14 
dienø nuo teisës teikti ministro pirmininko kandidatûrà perëjimo parla-
mentui nepateikiamas, Respublikos prezidentas skelbia pirmalaikius pa-
rlamento rinkimus. 

Apibûdinus esminius Respublikos vyriausybës sudarymo momentus 
derëtø atskleisti ir Konstitucijoje nustatytus pagrindinius teisinius mecha-
nizmus, leidþianèius vyriausybei daryti átakà ástatymø leidþiamajai valdþiai. 
Pirmiausia paminëtina, kad pagal Konstitucijos 103 straipsná Respublikos 
vyriausybë turi ástatymø leidybos iniciatyvos teisæ. Kaip rodo praktika, bû-
tent vyriausybë pateikia didþiàjà dalá ástatymø projektø (75–80 proc.). Kitas 
atsvaros mechanizmas átvirtintas Konstitucijos 97 straipsnio 4 dalyje, kurio-
je sakoma, kad pareiðkus nepasitikëjimà vyriausybe arba ministru pirmi-
ninku Respublikos prezidentas per tris dienas vyriausybës siûlymu gali pa-
skelbti neeilinius parlamento rinkimus. Kita, ne taip jau daþnai valstybiø 
Konstitucijose pasitaikanti vyriausybës poveikio parlamentui priemonë – 
numatyta Konstitucijos 98 straipsnyje. Jis skelbia, kad Respublikos vyriau-
sybë, teikdama ástatymo projektà parlamentui, turi teisæ projekto priëmimà 
sieti su balsavimu dël pasitikëjimo vyriausybe. Jei parlamentas nepriima 
ástatymo projekto, Respublikos vyriausybë atsistatydina. Nepaisant konsti-
tuciniø garantijø, ástatymø leidþiamoji ir vykdomoji valdþios tampa glau-
dþiau susijusios tarpusavio ryðiais, jeigu vyriausybës formuojamos politiniø 
koalicijø pagrindu. Tuomet konkreèios politinës partijos ar politinës grupës 
gali kontroliuoti ir parlamento, ir vyriausybës veiklà. Ávertinant tai, kad to-
kios tendencijos negali bûti absoliuèiai eliminuojamos ir siekiant iki mini-
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mumo sumaþinti valdþios sutelkimà, sukuriamas veiksmingas administraci-
nës ir konstitucinës justicijos mechanizmas, garantuojantis abiejø valdþiø 
konstituciná funkcionavimà. 
 
 

VI 
 

Teismai. Asmens teisiø ir laisviø apsauga neiðvengiamai susijusi su jø 
teisminës gynybos uþtikrinimu. Estijos Respublikos Konstitucija kiekvie-
nam asmeniui, kurio teisës ir laisvës yra paþeistos, garantuoja teisæ kreiptis 
á teismà, teisæ dalyvauti nagrinëjant jo bylà teisme, taip pat paduoti aukð-
tesnës instancijos teismui apeliaciná skundà dël teismo sprendimo, priimto 
jo byloje.  

Konstitucija átvirtina teismo proceso vieðumo principà numatydama 
konkreèias aplinkybes, kai ðio principo taikymas gali bûti apribotas (sie-
kiant apsaugoti komercinës veiklos paslaptis, moralæ, ðeimos ir asmeniná 
gyvenimà arba uþtikrinti nepilnameèio, nukentëjusiojo ar teisingumo inte-
resus), taip pat nustato nekaltumo prezumpcijà teigdama, kad asmuo nega-
li bûti laikomas kaltu iki teismo kaltinamojo nuosprendþio ásiteisëjimo jo 
atþvilgiu, skelbia draudimà bausti uþ tà paèià veikà du kartus (ne bis in 
idem) ir pan. 

Minëtiems principams uþtikrinti bei asmens teisëms ir laisvëms garan-
tuoti sukuriama teisinë sistema, kurioje galutinis þodis tenka teismui. To-
dël neatsitiktinai teismui suteikiama iðimtinë teisë vykdyti teisingumà ir 
átvirtinamas teismo nepriklausomumas bei paklusimas tik Konstitucijai ir 
ástatymams.  

Estijos Respublikos teismø sistemà sudaro apskrièiø, miestø ir admi-
nistraciniai teismai, apygardø teismai ir Aukðèiausiasis Teismas. Specialiø 
kategorijø byloms spræsti Konstitucija leidþia steigti specializuotus teismus, 
taèiau draudþia sudaryti ypatinguosius teismus. Minëti apskrièiø, miestø ir 
administraciniai teismai yra pirmosios instancijos teismai. Ðiuo metu Esti-
joje veikia 14 apskrièiø teismø – 2 miestø (Talino ir Narvos) ir 4 administ-
raciniai teismai (Talino, Tartu, Piarnu ir Johvi). Apskrièiø ir miestø teismai 
nagrinëja civilines ir baudþiamàsias bylas, o administracinius ginèus spren-
dþia administraciniai teismai. Atkreiptinas dëmesys, kad administraciniai 
teismai yra atskirti nuo bendrosios kompetencijos teismø tik pirmojoje tei-
sminëje instancijoje, nes civilines, administracines ir baudþiamàsias bylas 
apeliacine tvarka nagrinëja trys apygardø teismai (Talino, Tartu ir Viru). 
Apygardos teismai atsiþvelgiant á nagrinëjamø bylø rûðá suskirstyti á skyrius 
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(civiliniø, administraciniø, baudþiamøjø bylø). Aukðèiausia teisminë ins-
tancija Estijoje yra Aukðèiausiasis Teismas, kurio buveinë yra Tartu mieste. 
Aukðèiausiasis Teismas perþiûri teismø sprendimus kasacine tvarka ir vyk-
do konstitucinæ kontrolæ. 

Estijos Respublikos Konstitucija ir Teismø ástatymas nustato, kad tei-
sëjai yra skiriami iki gyvos galvos, o ið pareigø jie gali bûti paðalinti tik tei-
smo sprendimu. Teismø ástatymo 48 straipsnyje nurodoma, kad maksima-
lus teisëjo amþius yra 67 metai. Teisëju gali tapti Estijos Respublikos pilie-
tis, ágijæs aukðtàjá teisiná iðsilavinimà, mokantis estø kalbà, pasiþymintis 
aukðta morale ir asmeniniais gebëjimais dirbti teisëju. Kandidatas á pirmo-
sios instancijos teismo teisëjus privalo bûti atlikæs teisëjo praktikà ir iðlai-
kæs teisëjo egzaminà. Apygardos teismo teisëju gali bûti skiriamas patyræs 
ir pripaþintas teisininkas, iðlaikæs teisëjo egzaminà, iðskyrus tà atvejá, kai 
apygardos teismo teisëju skiriamas asmuo, prieð tai ëjæs teisëjo pareigas. 
Ástatymas draudþia skirti teisëju asmená, nuteistà dël nusikaltimo; paðalintà 
ið teisëjo, notaro ar antstolio pareigø; paðalintà ið Estijos advokatø asocia-
cijos; atleistà ið vieðosios tarnybos dël drausminio nusiþengimo; taip pat 
bankrutavusá asmená.  

Pirmosios instancijos ir apeliacinës instancijos teismø teisëjus skiria 
Respublikos prezidentas Aukðèiausiojo Teismo en banc siûlymu. Aukðèiau-
siojo Teismo pirmininkà skiria parlamentas Respublikos prezidento teiki-
mu, o ðio Teismo teisëjus taip pat skiria Riigikogu ið tø kandidatø, kuriuos 
jam pateikia Aukðèiausiojo Teismo pirmininkas. Teisëjø pareigos nëra su-
derinamos su jokiomis kitomis renkamomis ar skiriamomis pareigomis, ið-
skyrus pedagoginæ ar mokslinæ veiklà, taèiau ði veikla neturi trukdyti teisë-
jui atliti oficialias pareigas ir bûti nepriklausomam vykdant teisingumà. 
Teismø ástatymas numato, kad teisëjas negali bûti Riigikogu, savivaldybiø 
tarybø nariu, politiniø partijø nariu, bendrovës steigëju, valdybos ar stebë-
tojø tarybos nariu, uþsienio bendrovës skyriaus vadovu ir t. t.  

Teisëjø imuniteto nuo baudþiamosios atsakomybës panaikinimo klau-
simas reglamentuojamas Konstitucijos 153 straipsnyje. Jame numatyta, kad 
teisëjas baudþiamojon atsakomybën gali bûti patrauktas tik Aukðèiausiojo 
Teismo siûlymu ir Respublikos prezidento sutikimu. Aukðèiausiojo Teismo 
pirmininkas ir jo nariai baudþiamojon atsakomybën gali bûti patraukti tik 
teisingumo kanclerio siûlymu ir daugumos Riigikogu nariø pritarimu. 

Pagal Konstitucijà teismai vykdo ástatymø leidþiamosios ir vykdomo-
sios valdþiø kontrolæ, kuri pirmuoju atveju pasireiðkia tuo, kad: Aukðèiau-
siasis Teismas, vykdydamas konstitucinæ kontrolæ, turi teisæ ástatymà ar kità 
teisës aktà pripaþinti prieðtaraujanèiu Konstitucijai ir paskelbti já negalio-
janèiu (152 str. 2 d.); teismas, spræsdamas bylà, netaiko Konstitucijai prieð-
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taraujanèiø ástatymø (152 str. 1 d.); Aukðèiausiasis Teismas gali pripaþinti 
Riigikogu nará negalinèiu toliau eiti pareigø parlamente. Tokio sprendimo 
pagrindu nutrûksta parlamento nario ágaliojimai (64 str. 2 d. 4 p.). 

Teisminës valdþios átaka ástatymø vykdomajai valdþiai ágyvendinama: 
administraciniams teismams kontroliuojant vykdomosios valdþios veiksmø 
teisëtumà, kad bûtø apsaugotos asmens teisës ir laisvës (15 str., 148 str. 1 
d.); teismams tikrinant, ar vykdomosios valdþios priimti teisës aktai atitinka 
Konstitucijà (15 str., 152 str. 1 d.); Aukðèiausiajam Teismui sprendþiant, ar 
Respublikos prezidento bûklë leidþia jam toliau eiti savo pareigas (83 str. 1 
d.). 

Kita vertus, teisminë valdþia nëra visiðkai izoliuota nuo kitø valdþiø 
átakos. Pagal Konstitucijà ástatymø leidþiamoji valdþia gali turëti átakos tei-
sminei valdþiai ðiais bûdais: a) leidþiant ástatymus (65 str. 1 d.), b) tvirtinant 
valstybës biudþetà (t. y. numatant biudþeto ástatyme atitinkamus jo asigna-
vimus, skiriamus teismams finansuoti ir pan.), c) skiriant Aukðèiausiojo 
Teismo pirmininkà ir Aukðèiausiojo Teismo teisëjus (150 str. 1 d. ir 2 d.).  

Konstitucija taip pat nustato mechanizmà, sudarantá galimybes vyk-
domajai valdþiai daryti átakà teismams. Pavyzdþiui, ðis poveikis ámanomas 
rengiant valstybës biudþeto projektà ir já vykdant (87 str. 1 d. 5 p.), darant 
átakà teismø veiklai srityse, nesusijusiose su tiesioginiu teisingumo vykdy-
mu, per nepriklausomas prieþiûros institucijas – Valstybës kontrolæ ar Tei-
singumo kanclerá (133 str. 1 d. 2 p. ir 139 str. 3 d.), Respublikos prezidentui 
skiriant teisëjus (150 str. 3 d.), rengiant ástatymø projektus (103 str. 1 d.      
4 p.). 

Taigi remiantis Estijos Respublikos teisës sistemoje átvirtintais konsti-
tucinio reguliavimo pagrindais galima teigti, kad ástatymø leidþiamosios, 
vykdomosios ir teisminës valdþios kompetencija bei ágaliojimai yra aiðkiai 
atskirti, o teisingumo vykdymas, kaip viena ið pagrindiniø valstybës funkci-
jø, yra grieþtai atskirtas nuo kitø valdþiø poveikio. 

 

VII 
 

Konstitucinë kontrolë. Kitaip nei ðiuolaikinëse konstitucijose, Estijos 
pagrindiniame ástatyme nëra atskiro skyriaus ar poskyrio, reglamentuojan-
èio konstitucinæ kontrolæ. Kita vertus, Estijoje nëra ir atskiro Konstitucinio 
Teismo. Penkiø Konstitucijos straipsniø, iðdëstytø skirtinguose jos skyriuo-
se, nuostatos susijusios su konstitucine kontrole: 15 str. (II skyriuje – „Pa-
grindinës teisës, laivës ir pareigos“), 107 str. (VII skyriuje – „Ástatymø lei-
dyba“), 142 str. (XII skyriuje – „Teisingumo kancleris“), 149 str. ir 152 str. 
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(XIII skyriuje – „Teismas“). Tai lyg ir parodo, kad Konstitucinei asamblë-
jai rengiant dabartinës Konstitucijos projektà buvo nemaþai politiniø ginèø 
ir nesutarimø dël kitø konstituciniø institutø (pavyzdþiui, Respublikos pre-
zidento rinkimø klausimu), dël to konstitucinës kontrolës „technika“ neat-
kreipë Konstitucijos kûrëjø dëmesio. Pagal Konstitucijà konstitucinës kont-
rolës funkcijà vykdo: a) Respublikos prezidentas, skelbdamas Riigikogu 
priimtus ástatymus; b) teisingumo kancleris, priþiûrintis ástatymø leidþia-
mosios ir vykdomosios valdþios, taip pat vietos savivaldos institucijø lei-
dþiamø teisës aktø atitiktá Konstitucijai ir ástatymams; c) teismai, ypaè 
Aukðèiausiasis Teismas. Ðiø institucijø vykdoma konstitucinë kontrolë gali 
bûti suprantama dviem poþiûriais. Konstitucinæ kontrolæ suprantant plaèià-
ja prasme galima sakyti, kad Respublikos prezidentas, teisingumo kancleris 
ir visi teismai vykdo konstitucinæ prieþiûrà vertindami teisës aktus, lygin-
dami juos su Konstitucijos nuostatomis ir pasinaudodami atitinkamomis 
teisinëmis priemonëmis, jei nustatomas Konstitucijos ir kitø teisës aktø 
prieðtaravimas. Taèiau konstitucinæ kontrolæ, suprantant jà siauruoju po-
þiûriu, vykdo tik aukðèiausia teisminë instancija, nes autoritetingas spren-
dimas, ar teisës aktas prieðtarauja Konstitucijai, priklauso iðimtinai Aukð-
èiausiajam Teismui. 

Respublikos prezidento vykdoma konstitucinë prieþiûra, galima sakyti, 
yra labiausiai apribota, palyginti su kitais ðià funkcijà atliekanèiais subjek-
tais. Vadovaujantis Konstitucijos 107 straipsnio 2 dalimi prezidentas turi 
suspensyvinio veto teisæ Riigikogu priimtiems ástatymams. Ið esmës prezi-
dentas, prieð skelbdamas parlamento priimtà ástatymà, patikrina, ar ástaty-
mas atitinka esmines teisines Konstitucijos nuostatas, ar skelbti pateiktas 
ástatymas yra autentiðkas (t. y. tekstas, priimtas Riigikogu), ar parlamentas, 
priimdamas ástatymà, laikësi Konstitucijoje nustatytø procedûriniø reikala-
vimø. 

Paþymëtina, kad prezidentas neturi teisës tikrinti referendumu priimtø 
ástatymø konstitucingumo. Konstitucijos 105 straipsnio 3 dalies nustato, 
kad ástatymà, priimtà referendumu, nedelsdamas skelbia Respublikos pre-
zidentas. Kita vertus, ar referendumu priimti ástatymai atitinka Konstituci-
jà gali bûti patikrinta ex post, t. y. juos paskelbus. 

Kitas konstitucinæ prieþiûrà vykdantis valstybës pareigûnas yra jau mi-
nëtas teisingumo kancleris, kuris, kaip nustatyta Konstitucijoje, yra nepri-
klausomas asmuo, priþiûrintis ástatymø leidþiamosios ir vykdomosios val-
dþios, vietos savivaldos institucijø leidþiamø teisës aktø atitiktá Konstituci-
jai ir ástatymams. Jeigu teisingumo kancleris nusprendþia, kad ástatymø lei-
dþiamosios ir vykdomosios valdþios, vietos savivaldos institucijø leidþiami 
teisës aktai prieðtarauja Konstitucijai ar ástatymams, jis siûlo toká aktà pri-
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ëmusiai institucijai per 20 dienø suderinti já su Konstitucija arba ástatymais. 
Jei institucija nepaiso tokio teisingumo kanclerio siûlymo, teisingumo 
kancleris kreipiasi á Aukðèiausiàjá Teismà siûlydamas ðá aktà pripaþinti ne-
galiojanèiu. Tam tikri konstitucinës prieþiûros ágaliojimai teisingumo kanc-
leriui yra suteikti ir vertinant nacionaliniø teisës aktø ir tarptautiniø sutar-
èiø prieðtaravimus. Pavyzdþiui, teisingumo kanclerio ástatymas numato, kad 
teisingumo kancleris, padaræs iðvadà, jog nacionalinis teisës aktas prieðta-
rauja tarptautinei sutarèiai, gali pasiûlyti nacionaliná teisës aktà priëmusiai 
institucijai apibrëþtam terminui sustabdyti ðio akto galiojimà (15 str. 2 d.).  

Dar viena institucija, galinti inicijuoti konstitucinæ kontrolæ, yra tei-
smas. Konstitucinë kontrolë gali bûti atliekama teisme nagrinëjant tiek ci-
vilinæ, tiek baudþiamàjà, tiek ir administracinæ bylà. Konstitucijos 15 ir 152 
straipsniai laikytini pagrindiniais jos straipsniais, nustatanèiais teismø teisæ 
vykdyti konstitucinæ justicijà. Pirmuoju atveju teismas gali pripaþinti prieð-
taraujanèiu Konstitucijai bet kurá ástatymà, kità teisës aktà ar veiksmà, ant-
ruoju – teismas netaiko ástatymø, prieðtaraujanèiø Konstitucijai. Atsakymas 
á klausimà, kada Teismas skelbia teisës aktà prieðtaraujanèiu Konstitucijai, 
o kada jo paprasèiausiai netaiko, pateikiamas Konstitucinës kontrolës teis-
minës procedûros ástatyme. Ðio ástatymo 5 straipsnyje nurodoma, kad jei 
teismas, nagrinëdamas bylà, padaro iðvadà, jog byloje taikytinas ástatymas 
ar kitas teisës aktas prieðtarauja Konstitucijai, jis privalo pripaþinti tà teisës 
aktà prieðtaraujanèiu Konstitucijai ir jo netaikyti, t. y. tokiu atveju teismas 
atlieka abu veiksmus. Priëmæs toká sprendimà teismas informuoja Aukð-
èiausiàjá Teismà bei teisingumo kanclerá ir tuo pagrindu yra pradedama 
konstitucinës kontrolës procedûra. Viena vertus, kiekvienas teismas turi 
teisæ atlikti ástatymo, kito teisës akto ar veiksmo konstituciná ávertinimà, 
kiekvienas teismas gali paskelbti juos antikonstituciniais ir jø netaikyti, ta-
èiau, kita vertus, galutiná sprendimà ðiuo klausimu priima Aukðèiausiasis 
Teismas. Þemesniøjø teismø sprendimas konkreèioje byloje nepaðalina to-
kio teisës normø akto ið teisës aktø sistemos, nes tik Aukðèiausiajam Teis-
mui Konstitucija suteikia teisæ jai prieðtaraujanèius ástatymus skelbti nega-
liojanèiais. Atkreiptinas dëmesys á tai, kad teismo inicijuota konstitucinë 
kontrolë turi vienà didelá trûkumà. Pavyzdþiui, þemesniosios instancijos  
teismui savo sprendime pripaþinus teisës aktà prieðtaraujanèiu Konstituci-
jai ir atsisakius já taikyti toje byloje neatmetama galimybë, jog Aukðèiausia-
jam Teismui iðtyrus minëto teisës akto konstitucingumà gali bûti nuspræsta, 
kad jis atitinka Konstitucijos nuostatas. Taigi anksèiau priimtas þemesnio-
sios instancijos teismo sprendimas lieka galioti, nors sprendþiant tà bylà 
nebuvo taikytas ástatymas, kuris, kaip paaiðkëjo vëliau, neprieðtarauja 
Konstitucijai. Bûtinybë teismui suteikti teisæ sustabdyti bylos nagrinëjimà, 
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kol Aukðèiausiasis Teismas priims sprendimà dël teisës akto atitikties 
Konstitucijai, buvo pabrëþta teisës ekspertø iðvadose rengiant Konstituci-
nës kontrolës teisminës procedûros ástatymo projektà, taèiau á tai nebuvo 
atsiþvelgta350. Be abejonës, procesinës normos numato galimybæ atnaujinti 
bylà, taèiau tokia praktika prasilenkia su proceso koncentruotumo, opera-
tyvumo, teisës á tinkamà teismà principais, nes kiekvienas asmuo, gindamas 
paþeistas teises, siekia ámanomai greito sprendimo savo byloje ir padëties, 
buvusios iki jo teisiø paþeidimo, skubaus atkûrimo.  

Ið esmës Estijos Aukðèiausiasis Teismas vienais atvejais yra panaðus á 
aukðèiausià teisminæ instancijà bendrosios teisës tradicijos ðalyse, kitais – á 
kontinentinës teisës sistemos valstybëms bûdingà konstituciná teismà. 

Norint aiðkiau apibûdinti Estijos Aukðèiausiojo Teismo vykdomà 
konstitucinæ kontrolæ bûtina atskleisti paties teismo sudëtá, struktûrà ir tei-
smines procedûras. Estijos Respublikos Teismø ástatymas nustato, kad 
Aukðèiausiàjá Teismà sudaro 19 teisëjø. Veikia keturi teismo skyriai: 1) Ci-
viliniø bylø; 2) Baudþiamøjø bylø; 3) Administraciniø bylø; 4) Konstituci-
nës kontrolës. Konstitucinës kontrolës skyriø sudaro devyni Aukðèiausiojo 
Teismo teisëjai, kuriuos paskiria Aukðèiausiasis Teismas en banc (visos su-
dëties teismas). Ðio skyriaus pirmininkas yra Aukðèiausiojo Teismo pirmi-
ninkas. Aukðèiausiojo Teismo vidaus taisyklës nustato, kad teisëjai á Kons-
titucinës kontrolës skyriø skiriami penkeriems metams ir ne daugiau kaip 
dviem kadencijoms. Konstitucinës kontrolës procedûrà gali inicijuoti: a) 
Respublikos prezidentas, jei Riigikogu pakartotinai priima vetuotà ástaty-
mà be prezidento siûlomø pataisø; b) teismas, jei spræsdamas bylà nustato, 
kad ástatymas arba kitas teisës aktas prieðtarauja Konstitucijai ir jei atsisa-
ko já taikyti, c) teisingumo kancleris, jei nusprendþia, kad ástatymø leidþia-
mosios ir vykdomosios valdþios, vietos savivaldos institucijø iðleistas aktas 
prieðtarauja Konstitucijai, o ðá teisës aktà priëmusi institucija atmeta teisin-
gumo kanclerio siûlymà suderinti já su Konstitucijos nuostatomis; taip pat 
jei teisingumo kancleris nusprendþia, kad dar neásigaliojusi Estijos Respub-
likos tarptautinë sutartis prieðtarauja Konstitucijai. Taigi Estijoje taikoma 
tiek prevencinë, tiek ir represyvioji konstitucinë kontrolë.  

Bûtent tokio konstitucinës justicijos modelio Estijoje átvirtinimà jo au-
toriai ir ðalininkai motyvavo galimybe sumaþinti valstybës administracines 
iðlaidas, eliminuoti galimus aukðtesnës instancijos bendrosios kompetenci-
jos ir administraciniø teismø konfliktus aiðkinant Konstitucijà ir ástatymus, 
galimybe uþtikrinti integruotà ir nuoseklø teisminës praktikos raidà, ið-

                                                           
350 Roosma P. Constitutional Review under 1992 Constitution. – Tallinn: Juridica, 1998. P. 35–

42. 
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vengti konstitucinës kontrolës politizavimo ir efektyviai ágyvendinti vienà ið 
pagrindiniø konstitucinës kontrolës funkcijø – aukðèiausios atstovaujamo-
sios institucijos (parlamento) priimamø sprendimø atitiktá Konstitucijoje 
átvirtintoms normoms ir principams.  
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UKRAINOS KONSTITUCIJA 
 

 
I 

 
Bendroji Ukrainos valstybës charakteristika ir valstybingumo raida. 

Norint geriau paþinti ir suvokti Ukrainos, kaip ir bet kurios kitos valstybës, 
Konstitucijà reikëtø susipaþinti su ðios ðalies geografine padëtimi ir prisi-
minti kai kurias istorines aplinkybes. Ukraina yra rytinëje Europos dalyje ir 
jos valstybinë siena ribojasi su Rusija, Lenkija, Slovakija, Vengrija, Rumu-
nija ir Moldova. Pietuose jos pakrantes skalauja Juodosios ir Azovo jûros 
vandenys. Ukrainos teritorija – 603,7 tûkst. kv. km. – sudaryta ið 24 srièiø ir 
vienos autonomijos – Krymo.351 Ukrainoje yra apie 48,8 mln. gyventojø. 
Valstybës teritorinës sandaros forma – unitarinë valstybë. Ði nuostata átvir-
tinta Ukrainos Konstitucijos 2 straipsnyje. Nuo 1945 m. spalio 24 d. Ukrai-
na – JTO narë. Ukraina ástojo á Europos Tarybà 1995 m. lapkrièio 9 d., ta-
èiau dar nëra nei ES narë, nei oficialiai pradëjusi derybas dël narystës jo-
je,352 nors tokius savo siekius nedviprasmiðkai deklaruoja.  

1990 m. rugsëjo 20 d. priimta deklaracija dël valstybinio Ukrainos su-
vereniteto. Ukrainos nepriklausomybë buvo paskelbta 1991 m. rugsëjo 24 
d. ir tø paèiø metø gruodþio 1 d. aiðkia 90 proc. balsø dauguma buvo pat-
virtinta visuotiniame referendume.353 Po keleriø metø karðtø ginèø ir deba-
tø 1996 m. birþelio 28 d. buvo patvirtinta naujoji Ukrainos Konstitucija, o 
senoji – priimta dar 1978 m. – neteko galios.  

Ukrainos nacionalinë tapatybë dar tiktai formuojasi. Jos formavimuisi 
turëjo átakos tiek senosios Kijevo Rusios, tiek Lietuvos Didþiosios Kuni-
gaikðtystës, o vëliau – ir Lenkijos karalystës, galiausiai – ir „maskoliðko-
sios“ Rusijos imperijos paveldas. Ukrainos pakraðèiams dar nuo Kijevo 
Rusios laikø átakos turëjo ir vengrai, ir ávairios tiurkø tautos. Dar didesniø 
problemø ðio kraðto nacionaliniam integralumui ir tapatybei kilo dël nau-
jausiøjø laikø pokyèiø: prie 1917 m. ákurtos Ukrainos TSR (nuo 1922 m. 
tapusios TSRS sàjungine respublika) buvo prijungta ligi tol nieko bendra 

                                                           
351 http://www.google.lt/search?q=cache:1LBS2JsCTE4J:www.inturlita.lt 
352 Constitutions of Europe. Texts Collected by the Council of Europe Venice Commission. – 

Leiden-Boston, 2004. Vol. II. P. 1943. 
353 Ten pat. 
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su Ukraina neturëjusi, etniðkai miðri Odesos sritis, o 1954 m. ið Rusijos 
TFSR perduotas iki to laiko nuo kraðto senbuviø – totoriø – „apvalytas“ ir 
rusø apgyvendintas Krymas. 

Tiesa, Ukraina kartu su Baltarusija ir Rusija yra sudariusios sutartá dël 
susijungimo á Nepriklausomø valstybiø sandraugà (NVS), bet visos ðios ða-
lys turi savo valdþios institucijas, atskiras finansines sistemas ir nacionalines 
valiutas. Ukrainos nacionalinë valiuta – grivina. Ukraina deklaruoja siekius 
tapti Europos Sàjungos ir NATO nare, taip pat nepamirðta nuolat dekla-
ruoti iðtikimybës demokratijos vertybëms ir siekiø integruotis á Vakarø pa-
saulá bei jo vertybiø sistemà. 

Ukrainos Konstitucijos 1 straipsnyje átvirtinta, kad „Ukraina – suvere-
ni ir nepriklausoma, demokratinë, socialinë ir teisinë valstybë“. Pasakytina, 
kad minëtoji definicija daugiau apibûdinama kaip deklaratyvi ir politinë 
nei teisinë. O. N. Litvinovas paþymi, kad kai kurioms valstybëms visiðkai 
suprantamas siekis lygiuotis á vakarø valstybes ir jø teisinës valstybës idealà, 
taèiau kai kalbama apie Rytø kultûros ðalis ar ðalis bei tautas, kurios visà 
laikà formavosi „ant ribos“, t. y. balansuodamos tarp Rytø ir Vakarø (Uk-
raina taip pat balansavo tarp pietvakariø), tai jø orientacija á Vakarø mode-
lá ðiandien daug kam atrodo utopinë354.  

Ukrainos Respublikai Vakarø teisinës valstybës modelis yra priimti-
nas, nes jame pagrindinë figûra yra þmogus ir jo teisës. Taèiau jau parengtø 
normø perkëlimas ne visada turi átakos arba lemia tinkamà ar teigiamà re-
zultatà. Tai ypaè matyti mûsø dienomis. Pavyzdþiui, laisvës sàvoka, priimta 
be tam tikro kritinio màstymo, yra ne kuriamojo, o griaunamojo prado 
uþuomazga. Deja, daþnai þmogus, pirmà kartà gavæs þodþio ir saviraiðkos 
laisvæ, ima ja naudotis tam, kad iðreikðtø su moralës nuostatomis prasilen-
kianèias mintis, veiksmus ir vaizdinius. Taigi itin svarbu suprasti pereina-
mojo laikotarpio valstybiø specifikà ir kritiðkai nagrinëti jø konstitucines 
nuostatas bei vertinti konstitucijø „materialumo“ laipsná. 

Daugelis autoriø, nagrinëdami Ukrainos Respublikos teisinës valsty-
bës plëtrà, sieja já su SSRS þlugimu bei atitinkamomis ðio proceso pasek-
mëmis – nepriklausomø valstybiø susikûrimu. SSRS þlugimo pradþia gali-
me laikyti 1990 m. vasarà Rusijos liaudies deputatø suvaþiavime priimtà 
deklaracijà apie Rusijos Federacijos valstybiná suverenitetà. Ðis SSRS þlu-
gimo procesas baigësi 1991 m. gruodþio 1 d. Ukrainoje ávykusiu referen-
dumu. Absoliuti pilieèiø dauguma balsavo uþ Ukrainos nepriklausomybæ. 

                                                           
354 Litvinov O. N. Ideia pravovogo gosudarstva i Ukraina (opit kulturno – istoričiskogo analiza) 

// Jurisprudencija. 2001. T. 19. S. 38. 
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Politinis Ukrainos savarankiðkumas nors ir sukrëtë Maskvà, bet paska-
tino ir kitas „sàjungines“ respublikas galutinai apsispræsti. Dokumentai, 
kuriuos Beloveþo girioje 1991 m. gruodþio 8 d. pasiraðë trys „slavø“ respub-
likos, tik oficialiai áformino jau ávykusá SSRS þlugimà. Ið pradþiø buvo nu-
matyta, kad B. Jelcinas ir Baltarusijos Aukðèiausios Tarybos pirmininkas S. 
Ðuðkevièius bandys ákalbëti tuometiná Ukrainos vadovà L. Kravèiukà iðsau-
goti bent koká Sàjungos variantà. B. Jelcinas ir S. Ðuðkevièius rimtai vylësi, 
kad dar ámanoma kà nors padaryti, bet Ukrainos prezidentas L. Kravèiukas 
net nenorëjo girdëti þodþio „Sàjunga“ ir kategoriðkai atsisakë vykti á Mask-
và. Todël buvo nuspræsta L. Kravèiukà, kaip azartiðkà medþiotojà, privilioti 
á Beloveþo girià surengus didelæ medþioklæ. Ir dabar komunistai bei imperi-
jos atgaivinimo ðalininkai bando aiðkinti, kad Beloveþo susitarimai – netei-
sëti, vadina juos iðdavyste ir pan. Taèiau juridiðkai viskas buvo padaryta 
nepriekaiðtingai. Mat Sovietø Sàjunga 1922 m. oficialiai buvo ákurta ketu-
riø respublikø – Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos ir tada buvusios Uþkauka-
zës Federacijos – sutartimi. Bet Uþkaukazës Federacija nustojo egzistavusi 
1936 m. Tad 1922 m. „signatarai“ turëjo absoliuèià juridinæ teisæ sunaikinti, 
kà patys buvo sukûræ, ir visas juridines teises spræsti SSRS likimà. Taip at-
sirado dokumentas, kurio pagrindà sudarë du punktai: valstybës SSRS ákû-
rëjas konstatuoja jø sukurtos valstybës pabaigà; Rusija, Ukraina ir Baltaru-
sija skelbiasi naujos struktûros – Nepriklausomø valstybiø sandraugos 
(NVS) – sukûrimo iniciatorëmis.  

Priëmus ðá nutarimà buvo nuspræsta kreiptis á Kazachstano prezidentà 
N. Nazarbajevà ir praðyti jo nedelsiant atvykti á Beloveþo girià prisijungti 
prie B. Jelcino, L. Kravèiuko ir S. Ðuðkevièiaus pasiraðytos sutarties. Taèiau 
N. Nazarbajevas neatvyko – tuo metu jis buvo Maskvoje, M. Gorbaèiovo 
rezidencijoje. Kaip teigia Kremliaus virtuvës uþkulisiø tyrinëtojai, 
M.Gorbaèiovas uþ N. Nazarbajevo neprisijungimà prie Beloveþo sàmokslo 
þadëjo jam SSRS ministro pirmininko postà... Nesulaukæ N. Nazarbajevo, 
B. Jelcinas, L. Kravèiukas ir S. Ðuðkevièius pasiraðë SSRS likvidavimo ir 
NVS sukûrimo sutartá. Tada buvo nuspræsta praneðti tai telefonu M. Gor-
baèiovui ir tuometiniam JAV prezidentui D. Buðui vyresniajam. Su D. Bu-
ðu kalbëjosi B. Jelcinas, su M. Gorbaèiovu – S. Ðuðkevièius. Beje, gana ilgai 
Beloveþo „sàmokslininkai“ negalëjo prisiskambinti á Kremliø, nes jau nuða-
linto KGB vadovo V. Kriuèkovo þmonës vis dar kontroliavo Kremliaus te-
lefoniniø ryðiø sistemà.  

Suþinojæs apie Beloveþo girioje pasiraðytus susitarimus M. Gorbaèio-
vas iðkart kreipësi á armijos vadovybæ. Iki pat savo atsistatydinimo 1991 m. 
gruodþio 25 d. M. Gorbaèiovas nuolat skambino kariniø apygardø vadams 
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praðydamas pagalbos, taèiau marðalai ir generolai ignoravo M. Gorbaèiovo 
praðymus. 

Juridiðkai likviduoti Sovietø Sàjungà baigë Rusijos, Ukrainos ir Balta-
rusijos Aukðèiausiosios Tarybos, faktiðkai vienbalsiai ratifikuodamos Belo-
veþo sutartá dël SSRS likvidavimo ir NVS ákûrimo355. 

Ukraina dalyvauja daugelyje NVS sutarèiø bei programø, NVS Tarp-
valstybiniame ekonomikos komitete, taèiau atsisakë prisijungti prie esmi-
nës, 1992 m. geguþës mënesá Taðkente pasiraðytos Kolektyvinio saugumo 
sutarties. Ukraina nedalyvauja ir NVS muitø sàjungoje, 2000 m. ásteigtoje 
Eurazijos ekonominëje bendrijoje bei kituose svarbesniuose NVS projek-
tuose.356 Pastaruoju metu Ukraina vis aktyviau dairosi á Vakarus nei á NVS 
ar Rusijà. 
 

II 
 

Konstitucijos struktûra. Ukrainos Respublikos Konstitucija sudaryta 
ið Preambulës ir XV skirsniø, padalintø á 161 straipsná. Preambulëje nuro-
doma, kad „Ukrainos Verchovna Rada, ukrainietiðkos liaudies – visø tau-
tybiø Ukrainos pilieèiø – vardu iðreikðdama suverenià tautos valià, remda-
masi ðimtmetine ukrainietiðko valstybingumo kûrimo istorija bei ágyvendin-
tos ukrainietiðkos nacijos apsisprendimo teise, iðreikðdama susirûpinimà 
dël þmogaus ir pilieèio teisiø bei jo vertø gyvenimo sàlygø uþtikrinimo, dël 
pilietinio sutarimo Ukrainos þemëje stiprinimo, siekdama plëtoti ir stiprinti 
demokratinæ, socialinæ, teisinæ valstybæ, suprasdama atsakomybæ Dievui, 
savo sàþinei, buvusioms, esamoms ir bûsimoms kartoms, vadovaudamasi 
1991 m. rugpjûèio 24 d. Ukrainos nepriklausomybës paskelbimo aktu, pat-
virtintu 1991 m. gruodþio 1 d. visos liaudies balsavimu, priima ðià Konstitu-
cijà – Pagrindiná Ukrainos Ástatymà“. Beje, daþnai Ukrainos teisininkai bei 
ávairiø moksliniø straipsniø autoriai Konstitucijà ir vadina Pagrindiniu Ásta-
tymu, nors tikrinis dokumento pavadinimas – „Ukrainos Konstitucija“, o 
Preambulës pabaigoje esantys þodþiai „Pagrindinis Ukrainos Ástatymas“ 
veikiau parodo Konstitucijos virðenybæ prieð kitus Ukrainos ástatymus, o ne 
ávardija ðá visai valstybës teisinei sistemai itin svarbø dokumentà. 

Konstitucijos I skirsnis – „Bendrosios nuostatos“, sudarytas ið 20 
straipsniø, átvirtina bendrus valstybës ir jos valdþios organizavimo princi-

                                                           
355 http://www.xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20011214/pasa_02.html+ukrainos+KONSTI-

TUCIJA&hl=lt&ie=UTF-8 
356 Toritsyn A., Miller E. A. From East to West, and Back Again: Economic Reform and Uk-

rainian Foreign Policy // European Security. Spring 2002. Vol. 11. No. 1. P. 115. 
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pus, taip pat tokius pagrindinius Konstitucijos principus kaip suverenitetas, 
valdþiø padalijimas, teisës virðenybë ir kt., apibrëþia þmogaus ir valstybës 
santykius, nustato valstybës teritorinës sandaros formà (unitarinë valstybë), 
valdymo formà, valstybës simbolikà ir atributus (vëliavà, herbà, himnà, 
valstybinæ kalbà). II skirsnis „Þmogaus ir pilieèio teisës, laisvës bei parei-
gos“ yra itin didelës apimties (48 straipsniai), jame átvirtinti lygiateisiðku-
mo, nediskriminavimo, teisiø neatimamumo principai. Plaèiai reglamen-
tuojamos visos þmogaus ir pilieèio teisës: socialinës, ekonominës, politinës 
ir dvasinës kultûrinës. Skelbiamas valstybës ir Baþnyèios bei ðvietimo (mo-
kyklos) ir Baþnyèios atskyrimo principas. Kaip pilietinës pareigos ávardija-
mos pareiga ginti Tëvynës nepriklausomybæ ir teritoriná vientisumà, gerbti 
valstybinæ simbolikà, atlikti karinæ tarnybà (65 str.), nedaryti þalos gamtai 
ir kultûriniam paveldui bei atlyginti padarytà þalà (66 str.), mokëti ástatymø 
nustatytus mokesèius ir rinkliavas, kasmet teikti mokesèiø inspekcijai turto 
ir pajamø deklaracijas (67 str.), nenukrypstamai laikytis Ukrainos Konsti-
tucijos ir ástatymø, nepaþeisti kitø þmoniø teisiø ir laisviø, garbës ir orumo 
(68 str.). 

III skirsnis átvirtina pagrindinius tiesioginës demokratijos institutø ágy-
vendinimo principus, o IV–VI skirsniai (net 46 straipsniai) iðsamiai regla-
mentuoja parlamento (vadinamo Verchovna Rada), prezidento ir vyriau-
sybës (Ministrø Kabineto) kompetencijà ir veiklos principus. VII ir VIII 
skirsniai („Prokuratûra“ ir „Teisingumas“) yra nedidelës apimties, sudaryti 
tik ið 11 straipsniø. IX skirsnis (2 straipsniai) nustato teritorinæ Ukrainos 
sàrangà, X skirsnis (net 6 straipsniai) átvirtina Autonominës Krymo Res-
publikos statusà, o XI skirsnyje átvirtinti vietos savivaldos pagrindai. XII 
skirsnis skirtas Ukrainos Konstitucinio Teismo institutui, XIII–XV skirs-
niai apima Konstitucijos keitimo reglamentavimà, baigiamàsias ir perei-
namàsias nuostatas. Konstitucijos sudedamàja dalimi taip pat laikytinas 
1996 m. birþelio 28 d. Ukrainos ástatymas „Dël Ukrainos Konstitucijos pri-
ëmimo ir jos ásigaliojimo“. Pastaruoju ástatymu Verchovna Rada patvirtino 
priimanti Konstitucijà ir pripaþino netekusia galios 1978 m. balandþio 20 d. 
Ukrainos Konstitucijà (Pagrindiná Ástatymà) su visomis jos pataisomis ir 
pakeitimais. Ðiuo ástatymu taip pat buvo pripaþinta netekusia galios labai 
svarbi pereinamojo laikotarpio ir iki tol buvusi reikalinga konstitucinë Ver-
chovnos Rados ir Ukrainos prezidento sutartis dël pagrindiniø valstybinës 
valdþios ir vietos savivaldos organizavimo bei funkcionavimo principø. 

Taigi ásigaliojus naujajai Ukrainos Konstitucijai neteko galios iki tol 
galiojusi dar sovietmeèiu priimta 1978 m. Konstitucija. 
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III 
 

Pagrindiniai Konstitucijos principai:  
• Demokratinė valstybė. Demokratine vadinama valstybë, kurios val-

dymas ir veikla atitinka tautos valià bei yra uþtikrinamos visuotinai pripa-
þintos þmogaus ir pilieèio teisës ir laisvës. Demokratinë valstybë – esminis 
pasaulietinës visuomenës elementas, grindþiamas þmoniø laisvëmis. Tokio-
je valstybëje visø institucijø valdþios ðaltinis – liaudies suverenitetas, kurá 
jos demokratiniø ir laisvø rinkimø bûdu perduoda minëtoms institucijoms. 
Ðios demokratinës valstybës ir liaudies suvereniteto idëjos átvirtintos Uk-
rainos Konstitucijos 1 ir 5 straipsniuose, bet taip pat atsispindi ir kitose 
Konstitucijos nuostatose. 

Neuþtenka valstybæ vien tik deklaruoti esant demokratine (nes tai da-
ro ir autoritarinës, ir net totalitarinës valstybës), daug svarbiau uþtikrinti 
jos sutvarkymà ir veiklà atitinkanèius demokratinës valstybës institutus. 
Demokratinës valstybës sàvoka neatsiejama nuo konstitucinës ir teisinës 
valstybiø sàvokø. Paþymëtina, kad demokratinë valstybë galima tik ten, kur 
yra susikûrusi laisva pilietinë visuomenë. Demokratinë valstybë negali eiti 
etatizmo keliu, ji turi laikytis grieþtai nustatytø ribø dël nesikiðimo á eko-
nominá ir dvasiná gyvenimà.  

Kai kuriø autoriø nuomone, svarbiausias demokratinës valstybës insti-
tutais galima vadinti atstovaujamàjà demokratijà bei þmogaus teisiø ir lais-
viø uþtikrinimà357.  

Atstovaujamoji demokratija. Ji ágyvendinama tautai renkant rinkimuo-
se valdþios institucijas, kurios atstovauja savo pilieèiams ir naudojasi iðim-
tine teise priimti ástatymus. Ukrainoje tokia demokratijos forma ágyvendi-
nama vykdant rinkimus á parlamentà – Verchovnà Radà, taip pat rinkimais 
formuojant vietos savivaldos valdþios organus.  

Žmogaus teisės ir laisvės – itin svarbus demokratinës valstybës poþymis. 
Bûtent per já parodomas valstybës ir politinio reþimo ryðys. Ðis institutas 
gali bûti átvirtintas, garantuojamas bei gerbiamas tik esant demokratiniam 
reþimui, nes tik bûtent tokiomis sàlygomis teisës ir laisvës tampa realios. 
Jokie tikslai ar deklaracijos negali suteikti valstybei demokratiðkumo, jei 
joje nëra de facto uþtikrinamos ir ginamos þmogaus ir pilieèio teisës bei 
laisvës. Ukrainos Konstitucija átvirtina visas pagrindines pasaulinëje teisi-
nëje praktikoje þinomas teises ir laisves, taèiau, kaip paþymi tos ðalies kons-
titucinës teisës specialistai, daugumai ið jø ágyvendinti dar reikia sukurti ati-

                                                           
357 Baglaij M. V. Konsttitucionoe pravo Rosijskoj Federaciji. – Moskva, 2002. S. 108. 
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tinkamas sàlygas358. Antra vertus, daugelis politologø ir apþvalgininkø pri-
paþásta per pastaruosius 2005-uosius metus esant didelës paþangos spaudos 
laisvës uþtikrinimo, þmogaus teisiø pagarbos srityse. Taip Konstitucija 
tampa vis labiau faktinë ir materiali, taip stiprinama jos átaka valstybës rai-
dai ir teisinës sistemos stabilumui, didinama visuomenës pagarba svarbiau-
siajam ir pagrindiniam ðalies ástatymui.  

Valstybės sandara. Ukraina yra unitarinë valstybë ir tai átvirtina Ukrai-
nos Respublikos Konstitucijos 2 straipsnis. Pagal administraciná teritoriná 
suskirstymà iðskiriami ðie Ukrainos teritoriniai vienetai: Krymo Respubli-
ka, sritys, rajonai, miestai, miestø rajonai, kaimai ir gyvenvietës. Ið viso Uk-
rainoje yra 24 sritys, o Sevastopolio miestas turi specialø statusà. „Suvere-
nitetas galioja visoje Ukrainos teritorijoje“359 ir tai reiðkia, kad sudëtinë 
Ukrainos teritorijos dalis – Krymo Autonominë Respublika negali atsiskirti 
ir joje taip pat galioja Ukrainos Konstitucija. „Ukrainos teritorija tarp 
esanèiø jos valstybës sienø yra vientisa ir nedaloma“, – teigiama Ukrainos 
Konstitucijos 2-ajame straipsnyje.  

Kad aiðkiau suvoktume Krymo Autonominës Respublikos statusà, rei-
kia prisiminti autonomijø formas. Teritorinë autonomija iðsiskiria tuo, kad 
jos subjektas turi iðorinius valstybës poþymius: vyriausybæ, Konstitucijà ir 
pilietybæ. Vietinë autonomija tokiø teisiø neturi. Egzistuoja ir nacionalinë 
teritorinë autonomija, bûdinga teritoriniams vienetams, kuriuose gausu ki-
tø tautybiø atstovø ar iðsiskiriantiems savo buities ypatumais.  

Ukrainos regioninës valdþios struktûra, ðaliai tapus nepriklausoma, 
daug kartø keitësi. Ði evoliucija laipsniðkai pakeitë visà valdþios struktûrà, 
taèiau vietos savivaldoje ið dalies yra likæ sovietinës sistemos bruoþø. 1991 
m. Ukrainoje egzistavusià sovietinæ sistemà sudarë: Rada (ástatymø lei-
dþiamoji valdþia) ir vykdomasis Rados komitetas (vykdomoji valdþia). Tuo 
tarpu vietinës valdþios struktûra buvo identiðka ðiuo metu egzistuojanèiai 
sistemai regionuose, miestuose, kaimuose, rajonuose, gyvenvietëse. Kaip ir 
kitose Sovietinëse Respublikose, vietinës tarybos buvo renkamos 4 me-
tams. 1990 m., sugriuvus egzistavusiai politinei vertikalei, ðios tarybos tapo 
vietos valdþios centrais, turinèiais tam tikrà autonomijà. Taigi Ukrainai ta-
pus nepriklausoma Respublika buvo átvirtinta prezidentinio valdymo for-
ma. Laipsniðkai keitësi ir regioninis valdymas. Vietiniø tarybø funkcijos 
buvo apribojamos ir stiprinama vykdomoji valdþia. Anksèiau egzistavusius 
vykdomuosius komitetus apskrityse pakeitë prezidento skiriami apskrities 
vykdomosios valdþios vadovai, vadinami prezidento atstovais, kurie vado-
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359 Novyje konstituciji stran SNG i Baltiji. – Moskva, 1997. S. 508. 
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vauja apskrities administracijai. Tokie regioninës valdþios pokyèiai pakeitë 
vadinamàjà „integruotà“ sovietinæ sistemà ir atskyrë vykdomàjà bei legisla-
tyvinæ valdþias. Taèiau tokia sistema egzistavo iki 1994 m., t. y. iki eiliniø 
prezidento ir vietinës valdþios rinkimø. Toká neilgà ðios sistemos egzistavi-
mà suponavo teisinës sistemos nebuvimas. Taigi po 1994 m. vël ávyko þy-
mûs regioninës valdþios pokyèiai. Dar sovietø laikais iðrinktos apskrièiø ra-
dos, kuriø politinis statusas ákûrus prezidento atstovo institucijà buvo su-
menkintas, paskelbë savo atstovø visuotinius rinkimus, juose buvo tiesio-
giai renkamas regiono ástatymø leidþiamosios valdþios vadovas. Vël atku-
riami apskrities vykdomieji komitetai. Tuo tarpu prezidento atstovø insti-
tucijos praranda savo ágaliojimus. 1995 m. ðalyje antrà kartà pradedama 
kurti prezidentui pavaldþios vykdomosios valdþios institucijø valdþia. Suku-
riamas vietinës valdþios institutas ir paskiriami apskrièiø valstybës valdþios 
administracijos vadovai. Taèiau miestuose padëtis ið esmës nesikeièia, nes 
valdþia lieka vietos savivaldos rankose. Miestus valdo miestø radø pirmi-
ninkai ir miestø vykdomøjø komitetø vadovai – jie pradedami vadinti me-
rais. 

Centro ir regionø santykiai. Ukraina savo teritorine sandara ir struk-
tûra nëra vienanarë valstybë. Savo sudëtinga teritorine struktûra ji labiau 
primena Rusijos Federacijà arba Vokietijà. Tokiose valstybëse teritorinis 
vientisumas grindþiamas dviem ið esmës prieðingais modeliais. Tai federa-
tyvinis valstybës ir unitarinës valstybës modeliai. Federatyvinëje valstybëje 
numatoma politinë nevienanariø daliø (federacijos subjektø) autonomija, o 
unitarinëje valstybëje tokios teisës valstybës teritorijos dalys neturi. Abu ðie 
modeliai turi savo pranaðumø ir trûkumø. Federalizmas, esant silpnai tei-
sinei bazei ir neefektyviam centrui, veda á separatizmà, unitarizmas kelia 
regionø, labiausiai iðsiskirianèiø ið „vidurkio“, nepasitenkinimà. Ukrainos 
nacionalinë idëja remiasi unitarizmu arba kyla ið jo, nes yra iðvestinë ið 
„imperatyvo“, kad jauna valstybë turi konsoliduoti nacijà tam, kad iðgyven-
tø, iðliktø. Ukrainoje buvo iðkilusi ir ðalies „federalizavimo“ idëja, taèiau 
politiniam procesui didelës átakos ji nepadarë. Ði idëja buvo uþgniauþta 
valstybës biurokratijos ir nacionalinës valstybinës orientacijos jëgø.  

Nors unitarizmo idëjos buvo plaèiai palaikomos, Ukrainai nepavyko 
iðvengti Krymo autonomijos klausimo. Kryme aktyviai veikë prorusiðkos 
politinës jëgos, o ðio regiono padëties kontrolë buvo susilpnëjusi, todël pa-
siskelbusá save Respublika Krymà teko priimti kaip ypatingà Ukrainos dalá, 
turinèià specialius ágaliojimus. De facto Krymo Respublika tapo federatyvi-
niu unitarinës Ukrainos elementu. Naujosios Ukrainos Konstitucijoje tam 
teko paskirti atskirà X skirsná ir priimti atskirà ástatymà dël Krymo Res-
publikos teisinës padëties. Taigi Ukrainos Konstitucija skelbia Krymo Res-
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publikà neatskiriama Ukrainos teritorijos dalimi, nors tuo paèiu metu 
Krymui suteikiama teisë turëti savo Konstitucijà, kurià, tiesa, turi patvirtin-
ti ir Ukrainos Verchovna Rada. Krymo Respublikos Konstitucija nustato 
valdþios organø sàrangà vadovaujantis parlamentinës respublikos princi-
pais, Respublikoje veikia Aukðèiausioji Taryba ir Ministrø Taryba, kurio 
Pirmininkà skiria ir atleidþia Krymo Aukðèiausioji Taryba Ukrainos prezi-
dento sutikimu.  

Krymo Autonominës Respublikos ágaliojimai apima þemës ûkio nor-
miná reguliavimà, vieðøjø darbø, amatø ir verslo, statybos ir namø ûkio, tu-
rizmo, kultûros, vieðojo transporto, keliø, vandens tiekimo, þûklës ir me-
dþioklës, sanitarijos ir medicinos tarnybø norminá reguliavimà. Svarbu tai, 
kad Ukrainos prezidentas gali sustabdyti Krymo Respublikos Aukðèiausio-
sios Tarybos priimto norminio teisës akto galiojimà bei kreiptis dël jo áver-
tinimo á Konstituciná Teismà. 

Apibendrinant galima pabrëþti, kad Krymo Respublika, bûdama Uk-
rainos teritorijos dalimi, turi ganëtinai plaèià autonomijà, savo Konstitucijà 
(kurià Verchovna Rada patvirtino 1998 m. gruodþio 31 d.), centro deleguo-
tos ir todël ribotos kompetencijos ástatymø leidybos ir vykdomosios val-
dþios organus. Be to, veikia centro ásikiðimo mechanizmas – prezidento at-
stovo institutas. Taigi jau pats Krymo Respublikos autonomijos egzistavi-
mas, atsiþvelgiant á jos ribotumà, leidþia teigti, kad Ukrainos teritorinë 
sandara yra netipiðka, netaisyklinga, „asimetriðka“, palyginti su áprastine 
unitarinës valstybës sàranga. 

Paþymëtina ir tai, kad Kijevui ir Sevastopoliui politiniame þemëlapyje 
tenka ypatingas vaidmuo. Pagal Konstitucijà jie abu turi ypatingà statusà, já 
detalizuoja Ukrainos ástatymai. Nuo sovietmeèio Kijevas buvo savarankið-
kas teritorinis administracinis vienetas, nepriklausantis Kijevo srièiai. Ta-
pæs nepriklausomos valstybës sostine jis ðià padëtá iðsaugojo ir turi savo 
valdþios organus. Kartu 1999 m. Kijeve buvo ávestas renkamo administraci-
jos vadovo institutas ir Kijevas tapo vieninteliu Ukrainos regionu, kuriame 
pirmasis asmuo yra renkamas tiesioginiuose, visaliaudiniuose rinkimuose. 
Tokia padëtis tapo ámanoma priëmus ástatymà „Dël Ukrainos sostinës“. 
1999 m. geguþës 30 d. Kijeve ávyko pirmieji miesto vadovo (mero) rinkimai.  

Pagrindinë Ukrainos dalis – 24 sritys neturi jokiø ypatingø (regioninës 
autonomijos) ágaliojimø ir yra centralizuotos, unitarinës valstybës teritori-
jos dalis.  

• Teisinė valstybė. Taip apibûdinama valstybë, kurioje visi teisiniai san-
tykiai ágyvendinami laikantis teisës virðenybës principo, o valstybinë valdþia 
pagrindiniu savo tikslu laiko þmogaus teisiø ir laisviø uþtikrinimà. Kad vals-
tybë bûtø teisinë, neuþtenka vien tik deklaruoti tai, ji turi funkcionuoti kaip 
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garantija arba apsauga nuo administracinio kiðimosi á visuomenës vidaus 
reikalus. Teisinë valstybë – tai veikiau filosofinë samprata. Tokia valstybës 
santvarka turëtø bûti idealas, kurio privalu siekti. Ukrainos Konstitucijoje 
teisinës valstybës samprata yra tiesiogiai átvirtinta ir jos Preambulëje, ir 1-
ame straipsnyje. Be to, teisinës valstybës statusà paþymi ir tokie poþymiai 
kaip þmogaus ir pilieèio tiesiø bei laisviø prioritetas (Konstitucijos 3 str.), 
garantuojamas paþeistø teisiø ir laisviø teisminis gynimas, teismo nepri-
klausomumas, Konstitucijos ir teisës virðenybë (Konstitucijos 8 str.), val-
dþiø padalijimas (Konstitucijos 6 str.) ir kt. 

Antai labai svarbu, kad Ukrainos Konstitucijos 3 straipsnyje átvirtina, 
jog „þmogus, jo gyvybë ir sveikata, garbë ir orumas, nelieèiamybë ir saugu-
mas pripaþástami Ukrainoje aukðèiausiàja socialine vertybe“. Tame paèia-
me straipsnyje átvirtinta ir nuostata, jog „þmogaus teisiø ir laisviø átvirtini-
mas bei uþtikrinimas yra svarbiausia valstybës pareiga“. Taip pat ypaè svar-
bi Konstitucijos 8 straipsnio nuostata, átvirtinanti, jog „Konstitucijos nor-
mos yra tiesioginio taikymo normos. Garantuojama þmogaus ir pilieèio tei-
së kreiptis á teismà dël konstituciniø teisiø ir laisviø gynimo, remiantis tie-
siogiai Ukrainos Konstitucija“. Sieká sukurti teisinæ valstybæ ypaè aiðkiai 
apibûdina naujosios Ukrainos Konstitucijos 22 straipsnio nuostata, numa-
tanti, kad „priimant naujus ar keièiant galiojanèius ástatymus neleidþiama 
maþinti ir siaurinti egzistuojanèiø teisiø bei laisviø ar jø turinio“360. 

• Socialinė valstybė. Taip vadinama valstybë, kuri prisiima pareigà rû-
pintis socialiniu teisingumu, uþtikrinti savo pilieèiø socialinæ apsaugà. Uk-
rainos Konstitucijoje „socialinës valstybës“ sàvoka vartojama Preambulëje 
ir 1 straipsnyje. Be to, Konstitucijos 13 straipsnyje numatyta, kad valstybë 
uþtikrina socialinæ ekonomikos pakraipà. Ukrainos Konstitucijos 43–45 
straipsniai numato dirbanèiøjø teises, o 46 straipsnis átvirtina socialinës ap-
saugos pagrindus, ið jø ir teisæ á aprûpinimà netekus darbingumo, maitinto-
jo, taip pat nedarbo atveju, teisæ á pensijà. Konstitucijos 49 straipsnyje nu-
statyta teisë á valstybës finansuojamà sveikatos apsaugà, medicinos pagalbà 
ir medicinos draudimà.  

Suverenitetas. Suverenitetas – ne tik nacionalinës, bet ir tarptautinës 
teisës sàvoka. Suverenitetas – valstybës poþymis, elementas, nusakantis 
valstybës virðenybæ, savarankiðkumà ir nepriklausomybæ vykdyti savo funk-
cijas valstybës viduje (vidinis suvereniteto aspektas) ir uþ jos ribø (iðorinis 
suverenitetas). Valstybë, kad bûtø pripaþinta tarptautinës teisës subjektu, 
bûtinai turi turëti suverenitetà. Jis atspindi valstybës galimybæ savarankið-
kai, be jokio paðalinio ásikiðimo vykdyti savo politikà.  

                                                           
360 Novyje konstituciji stran SNG i Baltiji. – Moskva, 1997. S. 513. 
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Valstybë gali tinkamai iðreikðti savo liaudies valià, uþtikrinti jos teises 
ir laisves tik tada, kai ji yra suvereni. Naujosios Ukrainos Konstitucijoje ðis 
principas átvirtintas Preambulëje, 1, 2 ir 5 straipsniuose, kur pasakyta, kad 
Ukraina – suvereni valstybë, jos suverenitetas apima visà ðalies teritorijà ir 
priklauso tautai, kuri yra vienintelis valdþios ðaltinis. Tarptautinëje teisëje 
suvereniteto principas glaudþiai siejamas su valstybës teritorijos bei sienø 
nelieèiamumo principu. Naujojoje Ukrainos Konstitucijoje ði sàsaja taip 
pat átvirtinta 2 straipsnyje. 

Suverenitetas, atsiþvelgiant á jo turiná, gali bûti nagrinëjamas ir ðiais 
trimis aspektais: valstybinis suvereniteto, tautos suvereniteto ir nacijos su-
vereniteto. Valstybës suverenitetà apibûdina valstybinio, tautos ir naciona-
linio suvereniteto santykis. Deklaracija „Dël Ukrainos valstybinio suvereni-
teto“ skelbia Ukrainos suverenitetà kaip Respublikos valdþios virðenybæ ir 
savarankiðkumà, nedalomumà valstybës teritorijoje ir santykiuose, nepri-
klausomybæ ir lygiateisiðkumà iðoriniuose (tarptautiniuose) santykiuose. 
Tautos suverenitetas – tautos visavaldiðkumas. Ukrainos Respublikos pilie-
èiai, nepriklausomai nuo jø tautybës, sudaro Ukrainos tautà, kuri yra vie-
nintelis valstybinës valdþios ðaltinis Respublikoje. Tautos visavaldiðkumas 
ágyvendinamas remiantis Konstitucija – ir tiesiogiai, ir per tautos atstovus, 
iðrinktus á Aukðèiausiàjà bei vietines tarybas. Visos Tautos vardu gali kal-
bëti ir jai atstovauti tik Aukðèiausioji Taryba. Ukraina uþtikrina aukðèiau-
siàjà valdþià, jos vienybæ ir vientisumà visoje ðalies teritorijoje. Nacionalinis 
suverenitetas pasireiðkia per nacijos teisæ á apsisprendimà ir savo valstybin-
gumo pasirinkimà. Tauta – suvereniteto valdovas ir valdþios ðaltinis. Tie-
sioginio tautos valdymo ir tiesioginës demokratijos teisinës organizacinës 
formos yra referendumai ir rinkimai. Tai nustato Ukrainos Konstitucijos 69 
straipsnis ir Referendumo ástatymo 1 straipsnis. Ði nuostata numato, kad 
siekiant uþtikrinti tiesioginá tautos valdymà ir tiesioginá pilieèiø dalyvavimà 
sprendþiant valstybës ir vietos savivaldos reikalus Ukrainoje rengiami refe-
rendumai. Referendumas – tai bûdas balsuojant Ukrainos pilieèiams priim-
ti Ukrainos ástatymus, taip pat priimti sprendimus kitais visai valstybei 
svarbiais arba vietinës reikðmës klausimais.  

Valdžių padalijimas. Valdþiø padalijimas – vienas labiausiai iðplëtotø 
principø konstitucinëje doktrinoje. Sàvokos „valdþiø padalijimas“ ir „val-
dþiø atskyrimas“ nëra tapaèios. Pirmoji þymi horizontalø, antroji – vertika-
lø valdþiø atribojimà (valstybës valdþios atskyrimà nuo vietos savivaldos)361. 
Ukrainos Konstitucijoje ðis principas átvirtintas 6 straipsnyje. Jame sakoma, 
kad valstybëje valdþia padalijama á ástatymø leidþiamàjà, vykdomàjà ir tei-

                                                           
361 Birmontienė T. ir kt. Lietuvos Konstitucinė teisė. – Vilnius, 2002. P. 259. 
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sminæ, o visos minëtos valdþios, vykdydamos savo funkcijas, remiasi ástaty-
mais ir Konstitucija. Ástatymø leidþiamàjà valdþià ágyvendina parlamentas 
(Verchovna Rada), vykdomàjà valdþià – Ministrø Kabinetas ir prezidentas 
(vykdomoji valdþia srityse, rajonuose bei Kijevo ir Sevastopolio miestuose 
yra ágyvendinama vietinës valdþios), o teisminæ – teismai.  

Ukrainos Konstitucija numato ne tik valdþiø padalijimo, bet ir valdþiø 
atskyrimo principo ágyvendinimà. Ukrainos Respublikos Konstitucijos 7 
straipsnis pripaþásta vietos savivaldos teisæ, o ðio principo ágyvendinimas 
smulkiai aptariamas Konstitucijos XI skirsnyje.  
 

IV 
 

Naujosios 1996 m. Ukrainos Konstitucijos priëmimo aplinkybës. Iki 
pat vadinamosios „naujosios“ Ukrainos Konstitucijos priëmimo referen-
dumu 1991 m. galiojo Ukrainos SSR Konstitucija. Konstitucijos priëmimas 
vainikavo ilgà ir sudëtingà konstituciná procesà, turintá savo istorijà ir ið-
skirtinà á tris pagrindinius etapus.  

Pirmasis Ukrainos konstitucinio proceso etapas apima laikotarpá nuo 
1990 m. liepos 16 d. iki 1993 m. spalio 26 d. Ðiuo laikotarpiu pradëtas reng-
ti naujas Ukrainos Konstitucijos projektas. Minëto proceso pradþia susijusi 
su Ukrainos Verchovnos Rados 1990 m. liepos 16 d. priimta „Deklaracija 
dël Ukrainos valstybës suvereniteto“. Deklaracija paskelbë Ukrainos vals-
tybës suverenitetà esant aukðèiausia, savarankiðka, visiðka ir nedaloma 
Respublikos valdþia jos teritorijoje bei nepriklausomybæ ir lygiateisiðkumà 
iðorës santykiuose. Ðiuo teisës aktu buvo ágyvendinta Ukrainos tautos neat-
imama teisë á laisvà apsisprendimà, paskelbti pagrindiniai tautos valdþios 
bei valstybës valdþios organizavimo ir ágyvendinimo principai. Taip pat 
skelbiama, kad valdþia ágyvendinama laikantis valdþiø padalijimo (á ástaty-
mø leidþiamàjà, vykdomàjà ir teisminæ valdþià) principo ir tai yra pirmas 
ðaltinis, kuriame ðis principas átvirtintas ágyvendinant Ukrainos valstybës 
valdþià. „Deklaracija dël Ukrainos valstybës suvereniteto“ átvirtina naujus 
þmogaus ir pilieèio teisinio statuso principus, skelbiamas visiðkas Ukrainos 
suverenitetas dvasinio, kultûrinio, ekonominio ir kitose gyvenimo srityse, 
nustatomi pagrindiniai tarptautiniø santykiø principai, átvirtinamos þmo-
giðkosios vertybës, visuotinai pripaþintoms tarptautinës teisës normoms su-
teikiama virðenybë prieð valstybës vidaus (nacionalines) teisës normas.  

1990 m. spalio 24 d. Verchovna Rada priëmë nutarimà „Dël komisijos 
naujai Ukrainos SSR Konstitucijai parengti“, kuriuo ðiai Komisijai buvo 
pavesta sudaryti darbo grupes atskiriems Konstitucijos projekto skyriams 
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parengti. Verchovnos Rados Prezidiumui buvo pavesta pateikti 1990 m. 
gruodþio mënesá sesijoje svarstyti naujosios Konstitucijos koncepcijà.  

1990 m. lapkrièio 1 d. pirmajame naujosiosios Konstitucijos rengimo 
Komisijos posëdyje, kuriam vadovavo Verchovnos Rados vadovas L. Krav-
èiukas, buvo pabrëþiama, kad rengiama valstybës Konstitucija – Pagrindinis 
ástatymas – konstituciniu lygiu átvirtins pagrindines „Deklaracijos dël Uk-
rainos valstybës suvereniteto“ nuostatas ir taps patikimu pamatu kuriant 
suverenià teisinæ valstybæ. Siekiant operatyviai iðspræsti klausimus, susiju-
sius su naujos Konstitucijos ir jos koncepcijos rengimu, buvo sukurta moks-
lininkø ir liaudies deputatø darbo grupë.  

1990 m. gruodþio 4 d. ávyko eilinis Verchovnos Rados Konstitucinës 
komisijos posëdis, kuriame jau buvo svarstomas parengtas naujosios Kons-
titucijos koncepcijos projektas. Projektà parengë Komisijos sudaryta darbo 
grupë. 1991 m. vasará Komisija, atsiþvelgdama á deputatø, ekspertø, teisi-
ninkø pastabas, apsvarstë patobulintà ðios koncepcijos projektà. Komisijos 
posëdyje pirmininkas L. Kravèiukas pabrëþë, kad „ðis laikotarpis yra labai 
sudëtingas, padëtis Sovietø Sàjungoje ir Respublikoje nuolat keièiasi. Visai 
neseniai buvo priimtas Krymo autonomijos atkûrimo ástatymas, rengiama 
nauja Sàjunginë sutartis (dël NVS ákûrimo), politinëje arenoje kuriasi nau-
jos partijos. Minëti veiksniai stabdo naujos Ukrainos Konstitucijos priëmi-
mà“. Daugelis posëdyje dalyvavusiø deputatø nesutiko su tokiu padëties 
vertinimu ir ragino paspartinti Konstitucijos rengimo bei priëmimo darbà. 
Taip pat buvo pabrëþiama, jog naujojoje Konstitucijoje reikia aiðkiai dekla-
ruoti Ukrainos iðtikimybæ þmogiðkosioms vertybëms, tarptautinës teisës 
normoms. Konstitucijoje pagrindinis turëjo bûti humaniðkos, demokrati-
nës, teisinës ir pilietinës valstybës principas, tokios valstybës atrama turëjo 
tapti valdþiø padalijimo principo átvirtinimas.  

1991 m. kovo 18 d. Ukrainos (SSR) Verchovnos Rados Prezidiumas, 
siekdamas plataus ir visapusiðkai parengto naujosios Konstitucijos projekto 
aprobavimo, priëmë nutarimà „Dël Respublikinës konferencijos „Naujo-
sios Ukrainos SSR Konstitucijos koncepcija ir principai“ surengimo“. Kon-
ferencija ávyko 1991 m. balandþio 18–20 d. ir joje buvo pateikta keletas 
svarbiø ir konkreèiø rekomendacijø.  

1992 m. geguþës 22 d. Verchovna Rada ávertino naujosios Konstituci-
jos koncepcijà, pavedë Komisijai uþbaigti projekto tobulinimà ir pateikti 
galutiná koncepcijos variantà, priimtà 1991 m. birþelio 19 d. 

Koncepcijoje buvo átvirtinti ðie pagrindiniai bendrieji metodologiniai 
koncepcijos ir paèios Konstitucijos principai: 

1. Naujoji Ukrainos Respublikos Konstitucija turi remtis Deklaracija 
dël Ukrainos valstybës suvereniteto, átvirtinti, iðplëtoti ir sukonkre-
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tinti jos nuostatas. Visoje Konstitucijoje turi atsispindëti teisinës 
valstybës principas.  

2. Konstitucija daugiausia dëmesio turi skirti þmogui, kaip paèiai svar-
biausiai socialinei vertybei, jo teisëms ir laisvëms bei jø garantijoms. 
Pagrindinis konstitucinio reguliavimo objektas – pilieèiø, valstybës 
ir visuomenës santykiai. Ðiø ir kitø santykiø konstitucinis reguliavi-
mas turi bûti nukreiptas á þmogaus orumà atitinkanèiø gyvenimo sà-
lygø garantavimà ir pilietinës bendruomenës kûrimà.  

3. Konstitucija turi nustatyti þmogiðkøjø vertybiø prioritetà, átvirtinti 
socialinio teisingumo principus, uþtvirtinti demokratiná ir humanið-
kà Ukrainos þmoniø pasirinkimà aiðkiai iðreikðti Ukrainos atitiktá 
visuotinai pripaþintoms tarptautinës teisës normoms. 

4. Naujosios Konstitucijos nuostatos – tiesioginio veikimo (taikymo). 
Neleistinas atsisakymas taikyti jos nuostatas dël to, kad nëra jas su-
konkretinanèiø ástatymø ir kitø norminiø teisës aktø. 

5. Nauja Konstitucija turi bûti stabili. Tam tikslui numatytinas grieþtas 
Konstitucijos keitimo ir papildymo mechanizmas.  

6. Uþtikrinant Konstitucijos stabilumà ir efektyvumà turi bûti sukurtas 
konstituciniø ástatymø institutas numatant nuorodas á tokius ástaty-
mus paèios Konstitucijos tekste. 

1992 m. liepos 1 d. Verchovna Rada apsvarstë naujosios Konstitucijos 
projektà, parengtà pagal patvirtintà koncepcijà. Buvo priimtas sprendimas 
pateikti projektà svarstyti visuomenei.  

1993 m. spalio 3 d. Verchovna Rada priëmë nutarimà, kuriuo nurody-
ta naujosios Konstitucijos projektà patobulinti atsiþvelgiant á vieðo visuo-
menës svarstymo metu ir svarstymo Verchovnoje Radoje metu gautas pas-
tabas. Baigusi tobulinti projektà, 1993 m. spalio 23 d., Komisija pateikë ga-
lutiná jo variantà. Taigi ði data laikoma pirmojo Ukrainos konstitucinio 
proceso etapo pabaigos diena. 

Po to konstitucinis procesas sulëtëjo. Politinë padëtis, susidariusi ðaly-
je tuo metu, beveik sustabdë konstituciná procesà. Itin paaðtrëjo ástatymø 
leidþiamosios ir vykdomosios valdþiø grandþiø santykiai. Prasidëjo iðanks-
tiniø (pirmalaikiø) rinkimø á Verchovnà Radà ir prezidento rinkimø ren-
gimo procesas. Rinkimai á Verchovnà Radà buvo surengti 1994 m. kovà, o 
prezidento rinkimai – birþelá.  

Antrajame Ukrainos konstitucinio proceso etape (1994 m. rugsëjo 20 
d. – 1995 m. birþelio 8 d.) buvo tæsiamas pradëtas darbas. 1994 m. rugsëjo 
20 d. Verchovna Rada nutarimu „Dël Konstitucinës komisijos sudëties“ 
sumaþino Komisijos nariø skaièiø, paskyrë Komisijai vadovauti Verchov-
nos Rados pirmininkà A. Morozà ir prezidentà L. Kuèmà. Verchovna Ra-
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da ir prezidentas á Komisijà delegavo po 15 nariø, Krymo Autonominës 
Respublikos Verchovna Rada – 1, teisminës institucijos ir Generalinë pro-
kuratûra – 7 Komisijos narius. Konstitucinës komisijos sudëtis atspindëjo 
ávairias valstybës valdþios grandis.  

1994 m. spalio 10 d. Verchovna Rada patvirtino visos Konstitucinës 
komisijos sudëtá. Bûtent ðios sudëties Komisija ir parengë naujosios Ukrai-
nos Konstitucijos projektà.  

Treèiasis konstitucinio proceso etapas Ukrainoje, apimantis laikotarpá 
nuo 1995 m. birþelio 8 d. iki 1996 m. birþelio 28 d., susijæs su Konstitucijos 
projekto tobulinimo uþbaigimu ir naujosios Ukrainos Konstitucijos prië-
mimu. 

1995 m. birþelio 19 d. abu paskirtieji Konstitucinës Komisijos vadovai, 
siekdami ávertinti visus alternatyvius Konstitucijos projektus (jø buvo net 
10) ir pagreitinti Konstitucijos projekto parengimà, sudarë darbo grupæ, 
kuri ir parengë Konstitucijos projektà. 1996 m. kovo 11 d. Konstitucinë 
komisija ðá projektà patvirtino, o kovo 20 d. pateikë svarstyti Parlamentui 
(Verchovnai Radai).  

Parlamentas (VR) 1996 m. geguþës 5 d. priëmë nutarimà, kuriuo frak-
cijø ir deputatø grupiø proporcinio atstovavimo principu sudarë Laikinàjà 
specialiàja komisijà ir pavedë jai baigti tobulinti Konstitucijos projektà. Ði 
Komisija iðnagrinëjo daugiau kaip du tûkstanèius pasiûlymø ir baigë Kons-
titucijos projekto tobulinimo darbà.  

1996 m. liepos 4 d. Verchovna Rada apsvarstë parengtà Konstitucijos 
projektà ir po pirmojo svarstymo jam pritarë, taèiau kairiosios ideologijos 
deputatai prieðtaravo kai kurioms Konstitucijos nuostatoms ir ypaè nuosta-
toms dël privaèios nuosavybës bei prezidento – valstybës vadovo – statuso. 

1996 m. liepos 26 d. Ukrainos prezidentas L. Kuèma iðleido ásakà su-
rengti visuotiná referendumà dël Konstitucijos. Toks netradicinis preziden-
to þingsnis ir Verchovnos Rados „stimuliavimas“ paskatino jà dirbti kelias 
paras ir 1996 m. liepos 28 d. naujoji Ukrainos Konstitucija 315 parlamento 
deputatø balsø buvo priimta, o Respublikos prezidentas pripaþino savo ása-
kà dël referendumo surengimo netekusiu galios.  

 

V 
 

1996 m. Ukrainos Konstitucijos bendroji charakteristika. Bendrosios 
nuostatos. Konstitucijoje átvirtintas valdþiø padalijimas á ástatymø leidþia-
màjà, vykdomàjà ir teisminæ, nustatyta valdþios sàranga ir struktûra, átvir-
tinta vietos savivaldos teisë. Ukraina apibûdinama kaip pusiau prezidenti-
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në respublika. Parlamentas – Verchovna Rada – yra vienintelis ástatymø 
leidybos organas. Verchovna Rada yra vieneriø rûmø parlamentas ið 450 
deputatø, renkamø ketveriems metams visuotiniuose, lygiuose ir slaptuose 
rinkimuose. Pagrindinë Verchovnos Rados veikla – ástatymø leidyba ir 
valstybës biudþeto tvirtinimas.  

Ukrainos prezidentas yra valstybës vadovas. Jis turi ágaliojimus at-
stovauti valstybei ir vadinamas valstybës suverenumo, Ukrainos teritorinio 
vientisumo, Konstitucijos vykdymo, pilietiniø teisø ir laisviø gerbimo garan-
tu. Jis renkamas tiesioginiuose rinkimuose penkeriems metams ne daugiau 
kaip dviems kadencijoms.  

Ministrø kabinetas (vyriausybë) yra aukðèiausioji Ukrainos vykdomoji 
valdþia. Ministrø Kabinetas atsakingas Ukrainos prezidentui ir atskaitingas 
Verchovnai Radai. Jis vykdo valstybës vidaus ir uþsienio politikà, uþtikrina 
Konstitucijos, kaip ir prezidento aktø, vykdymà, rengia ir ágyvendina Uk-
rainos nacionalines ekonomikos, mokslo ir technologijø, socialinës ir kultû-
rinës plëtros programas. Ministras pirmininkas vadovauja Ministrø Kabine-
tui, nukreipia jà ágyvendinti Verchovnos Rados patvirtintos vyriausybës 
programà.  

Teisminë valdþia Ukrainoje priklauso iðimtinai teismams. Jai vadovau-
ja Konstitucinis Teismas, vienintelis vykdantis konstitucinæ prieþiûrà Uk-
rainoje, ir bendrosios kompetencijos teismai. Ukrainos Aukðèiausiasis Tei-
smas yra aukðèiausia teisminë institucija bendrojoje teismø sistemoje.  

Valstybës sàranga ir valstybës forma Ukrainoje: samprata ir santykis. 
Valstybës valdymo forma pagrásta valdþiø padalijimu á ástatymø leidþiamà-
jà, vykdomàjà ir teisminæ valdþias bei atskiriant centrinës valdþios instituci-
jø ir vietos savivaldos institucijø kompetencijà. Ðis valdþiø padalijimo prin-
cipas átvirtintas Ukrainos Konstitucijoje ir grindþiamas Konstitucijos virðe-
nybe prieð Ukrainos ástatymus. 

Pagrindiniai Ukrainos valstybës sàrangos principai atsiþvelgiant á 
Konstitucijos pirmøjø straipsniø nuostatas – suverenumas ir nepriklauso-
mybë, demokratija ir socialinë valstybës pakraipa, vientisumas (unitarinë 
valstybë) ir teisës virðenybë (teisinë valstybë). Valstybës (teritorinës) san-
daros forma – tai jos teritorinis sutvarkymas, valstybiniø saitø sistema vals-
tybëje ir tarp jos daliø bei teritoriniø vienetø teisinë padëtis. Ukrainos teri-
torinë sandara grindþiama valstybës teritorijos vienybës, nedalomumo, ne-
lieèiamybës ir vientisumo principais. Sprendþiant bet kokius valstybës teri-
torinës sandaros klausimus vadovaujamasi valstybës interesais, toje teritori-
joje gyvenanèiø pilieèiø nuomone, regioninës ir vietos savivaldos plëtros 
poreikiais. Unitarinës Ukrainos valstybës teritorija turi administraciná teri-
toriná suskirstymà á sritis, rajonus ir miestus, rajonus miestuose, kaimus ir 
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gyvenvietes. Ukrainos sudëtinë dalis yra Krymo Autonominë Respublika, 
kurios teisinæ padëtá nustato Verchovnos Rados 1995 m. kovo 17 d. priim-
tas ástatymas „Dël Krymo Autonominës Respublikos“. Minëtas ástatymas 
átvirtina, kad Krymo Autonominë Respublika yra administracinë-teritorinë 
autonomija – Ukrainos sudëtinë dalis. Krymo Autonominë Respublika sa-
varankiðkai sprendþia Ukrainos Konstitucijos ir minëto ástatymo priskirtus 
jos kompetencijai klausimus, taip pat vadovaujasi ir kitais Ukrainos ástaty-
mais bei savo Konstitucija. Krymo Autonominës Respublikos Konstitucija 
laikoma organine Ukrainos Konstitucijos dalimi ir negali jai prieðtarauti.362 

 

VI 
 

Ukrainos Konstitucijoje įtvirtintos šios valdžios institucijos: 
• parlamentas (Verchovna Rada) 
• vyriausybë (Ministrø Kabinetas) 
• prezidentas 
• teismai363. 

Aukðèiausieji atstovaujamieji (ástatymø leidybos) organai 
Ástatymø leidþiamàjà valdþià Ukrainos Respublikoje pagal ðios ðalies 

Konstitucijà ágyvendina parlamentas, vadinamas Verchovna Rada. Jà suda-
ro 450 deputatø, iðrinktø 4 metams visuotiniuose, lygiuose ir tiesioginiuose 
rinkimuose. Kandidatuoti á Verchovnà Radà gali asmuo, kuriam rinkimø 
dienà yra suëjæ 21 metai ir kuris gali pats balsuoti rinkimuose bei pastaruo-
sius 5 metus gyveno Ukrainos valstybëje. Be Ukrainos Konstitucijos 76 
straipsnyje kandidatams nustatytø amþiaus ir sëslumo cenzø, numatytas 
draudimas kandidatuoti asmenims, kurie ávykdë tyèiná nusikaltimà ir kuriø 
teistumas nëra iðnykæs arba panaikintas ástatymo nustatyta tvarka. Parla-
mentas turi ágaliojimus pradëti veiklà, kai iðrinkta ne maþiau kaip du treè-
daliai (t. y. 300) jos deputatø. 

Eiliniai parlamento rinkimai rengiami paskutiná kovo sekmadiená ket-
virtaisiais parlamento ágaliojimø (darbo) metais. Neeilinius parlamento 
rinkimus Ukrainoje gali skelbti Ukrainos prezidentas ir tokie rinkimai turi 
bûti surengti per 60 dienø nuo sprendimo apie pirmalaiká Verchovnos Ra-
dos ágaliojimø nutrûkimà paskelbimo. Pirmalaikiai parlamento rinkimai 
negali bûti skelbiami, kai iki kadencijos pabaigos yra likæ maþiau kaip 6 

                                                           
362 Zakon Urainy „Ob Avtonomnoj Rexpublike Krym“ ot 17 marta 1995 g. / Novyje konstituci-

ji stran SNG i Baltiji. – Moskva, 1997. S. 567–571. 
363 http://www.elaw.org/resources/text.asp?ID=1481 
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mënesiai. Parlamento ágaliojimai nutrûksta, kai á posëdá susirenka naujai 
iðrinkta Verchovna Rada.364 

Verchovnos Rados darbo tvarkà ir vidaus struktûrà nustato Verchov-
nos Rados darbo reglamentas. Ðis reglamentas tvirtinamas ástatymu.  

Ukrainos deputato ágaliojimai prasideda nuo priesaikos priëmimo 
momento. Deputatai negali uþimti kitø pareigø valstybës tarnyboje ir nega-
li turëti jokio kito (atstovo) mandato365. Beje, Konstitucijos 81 straipsnyje 
átvirtinta nuostata numato, kad deputato, uþimanèio su jo statusu nesude-
rinamas pareigas, ágaliojimus pirma laiko nutraukia ástatymo nustatyta 
tvarka ir bûtinai esant teismo sprendimui. Kitais atvejais deputato ágalioji-
mai gali bûti pirma laiko nutraukiami Verchovnos Rados deputatø abso-
liuèios balsø daugumos sprendimu. Deputatams suteikiama nelieèiamybë 
(imunitetas), be Verchovnos Rados sutikimo jie negali bûti patraukti bau-
dþiamojon atsakomybën, sulaikyti ar areðtuoti, jie taip pat negali bûti pe-
rsekiojami uþ balsavimà ar kalbas parlamente (indemnitetas). 

Ukrainos Verchovnos Rados kompetencijà sudaro: Konstitucijos kei-
timas ir jos pataisø priëmimas; valstybës biudþeto tvirtinimas bei jo ágyven-
dinimo kontrolë; vidaus ir uþsienio politikos formavimas; vidaus ekonomi-
kos, mokslo ir technikos programø patvirtinimas; Ukrainos prezidento rin-
kimø skelbimas Konstitucijos nustatyta tvarka; prezidento praneðimø ið-
klausymas; karo skelbimas bei prezidento nutarimo panaudoti karines pa-
jëgas ginant Ukrainos valstybæ patvirtinimas; apkaltos procedûros prezi-
dentui inicijavimas; Ministrø Kabineto kontrolë; Konstitucijoje numatytø 
tarnautojø skyrimas ir atleidimas ið pareigø bei kitos funkcijos, numatytos 
Konstitucijos 85 straipsnyje bei ástatymuose.366 

Konstitucijos 94 straipsnyje iðvardyti ástatymø leidybos iniciatyvos sub-
jektai: Ukrainos prezidentas, Ukrainos liaudies deputatai, Ukrainos Mi-
nistrø Kabinetas ir Ukrainos nacionalinis bankas. Taip pat numatoma, kad 
Ukrainos prezidento pateikti ástatymø projektai, kuriuos jis ávardija neati-
dëliotinais, svarstomi be eilës. Verchovnos Rados priimtus ástatymus pasi-
raðo jos Pirmininkas ir nedelsiant perduoda Ukrainos prezidentui. Prezi-
dentas per 15 dienø priimtà ástatymà pasiraðo ir oficialiai paskelbia arba su 
savo suformuluotais pasiûlymais motyvuotai gràþina já parlamentui pakar-
totinai svarstyti. Jeigu per nustatytà terminà negràþina ástatymo pakartoti-
nai svarstyti, laikoma, kad prezidentas jam pritarë ir jis privalo pasiraðyti 
toká ástatymà bei já oficialiai paskelbti.367 Ukrainos prezidento veto parla-
                                                           

364 Novyje konstituciji stran SNG i Baltiji. – Moskva, 1997. S. 534. 
365 Novyje konstituciji stran SNG i Baltiji. – Moskva, 1997. S. 528. 
366 http://www.elaw.org/resources/text.asp?ID=1481 
367 Novyje konstituciji stran SNG i Baltiji. – Moskva, 1997. S. 537. 
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mentas gali áveikti pakartotinai pritardamas priimtam ástatymo projektui 
dviejø treèdaliø konstitucinës parlamento sudëties balsø dauguma. Toká 
pakartotinai priimtà ástatymà Ukrainos prezidentas privalo per 10 dienø 
pasiraðyti ir oficialiai paskelbti. Ástatymas ásigalioja per 10 dienø nuo jo ofi-
cialaus paskelbimo, jeigu paèiame ástatyme nenumatyta kita ásigaliojimo 
data, bet ne anksèiau kaip jo oficialaus paskelbimo dienà.  

Þmogaus bei pilieèio konstituciniø teisiø ir laisviø ágyvendinimo par-
lamentinæ kontrolæ atlieka parlamento paskirtas Ukrainos Verchovnos 
Rados þmogaus teisiø ágaliotinis. Jo statusà, funkcijas ir darbo tvarkà nu-
stato ástatymas. 

Prezidentas. Ukrainos istorijoje prezidento institutas yra gana naujas. 
XX a. II deðimtmeèio pradþioje Centrinë Taryba priëmë 4 dekretus (Uni-
versalus). Paskutiniuoju ið jø, iðleistu 1918 m. sausio 22 d., Centrinë Taryba 
paskelbë visiðkà Ukrainos nepriklausomybæ nuo Rusijos, o balandþio 29 d. 
iðrinko M. Chruðevsky Ukrainos Liaudies Respublikos prezidentu. 

Ukrainos Respublikos prezidento postas (institutas) buvo ákurtas 1991 
m. liepos 5 d., kai tuomet dar Ukrainos SSR Verchovna Rada (parlamen-
tas) priëmë nutarimà „Dël Ukrainos SSR Prezidento rinkimø“. 1991 m. 
gruodþio 1 d. buvo surengtas pilieèiø referendumas, kuriame tauta, skelb-
dama Ukrainos nepriklausomybæ, taip pat buvo uþ ir uþ prezidentinës vy-
riausybës (valdymo) formà. Tà paèià dienà ávyko ir pirmieji Ukrainos Res-
publikos prezidento rinkimai. 

Ukrainos prezidentas – valstybës galva ir veikia jos vardu (102 str.) Jis 
yra renkamas Ukrainos pilieèiø, turinèiø aktyviàjà rinkimø teisæ visuotiniø, 
tiesioginiø ir lygiø balsavimø bûdu 5 metams. Kandidatui keliami reikala-
vimai – amþiaus cenzas (35 metai), sëslumo cenzas (pastarieji 10 m. pragy-
venti Ukrainoje), taip pat reikalaujama, kad jis ir pats galëtø balsuoti bei 
mokëtø ukrainieèiø kalbà. Maksimalus prezidentø kadencijø skaièius – 
dvi.368  

Ukrainos Respublikos prezidentas uþtikrina valstybës nepriklausomy-
bæ bei jos saugumà, taip pat atstovauja savo ðaliai tarptautiniuose santy-
kiuose; skiria ir atðaukia Ukrainos diplomatus; iðsako savo nuomonæ Ver-
chovnoje Radoje dël vidaus ir uþsienio politikos; skelbia rinkimus á Ver-

                                                           
368 Ukrainos Konstitucinis Teismas yra pareiškęs savo nuomonę dėl dvi kadencijas iš eilės po-

ste išbuvusio prezidento L. Kučmos kandidatavimo į šį postą 2004 m. Teismas paskelbė, kad pir-
moji L. Kučmos kadencija prasidėjo 1994 m., t. y. likus dvejiems metams iki Konstitucijos įsigalio-
jimo, todėl ji negali būti skaičiuojama ir jis gali kandidatuoti, nes 1999 m. kandidatavimas (ir išrin-
kimas) turėtų būti laikomi pirmąja jo kadencija. Toks Konstitucinio Teismo verdiktas atvėrė L. 
Kučmai galimybę trečią kartą iš eilės siekti prezidento posto, bet kartu susilaukė ir tarptautinių ins-
titucijų bei mokslininkų didelių abejonių.  
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chovnà Radà, skelbia valstybinius referendumus; skiria ir atleidþia genera-
liná prokurorà, ministrà pirmininkà, ministrus bei kitus Konstitucijoje nu-
matytus pareigûnus; teikia malonæ; pasiraðo ástatymus; turi veto teisæ ir ki-
tas teises bei pareigas, numatytas Konstitucijoje ir ástatymuose (106 str.). 

Ukrainos prezidentas priima aktus: ásakus ir potvarkius. Dalá prezi-
dento priimtø aktø turi kontrasignuoti Ukrainos ministras pirmininkas ir 
ministras, atsakingas uþ ðá aktà ir jo ágyvendinimà. 

Prezidento ágaliojimai nutrûksta pirma laiko jam atsistatydinus, nega-
lint eiti pareigø dël sveikatos bûklës, nuðalinus nuo pareigø apkaltos proce-
so tvarka ar mirus. Ukrainos prezidentas gali bûti nuðalintas nuo posto 
pirma laiko apkaltos proceso tvarka, jeigu jis iðdavë valstybæ arba padarë 
kità nusikaltimà. Respublikos prezidento apkaltos procesà gali inicijuoti tik 
absoliuti parlamento nariø dauguma. Sprendimas dël Prezidento apkaltos 
gali bûti priimtas dviejø treèdaliø, o dël nuðalinimo nuo pareigø – trijø 
treèdaliø Verchovnos Rados deputatø balsø dauguma. Prezidento parei-
gas, jo ágaliojimams nutrûkus prieð terminà, laikinai eina Ukrainos minist-
ras pirmininkas.  

Pirmasis nepriklausomos Ukrainos prezidentas L. Kravèiukas buvo ið-
rinktas 1991 m. gruodþio 1 d. pirmà kartà surengtuose tiesioginiuose prezi-
dento rinkimuose. Ðis prezidentas buvo vienas ið Beloveþo girios pakto, ku-
riuo remiantis nustojo egzistuoti buvusi SSRS ir buvo ákurta NVS, dalyviø 
(signatarø). Jis taip pat inicijavo referendumà, kuriame 90,32 proc. Ukrai-
nos pilieèiø parëmë Ukrainos nepriklausomybës paskelbimo aktà. 

Antrasis Ukrainos prezidentas L. Kuèma buvo iðrinktas per pirmalai-
kius rinkimus 1994 m. liepà, o antrai kadencijai perrinktas 1999 m. L. Kuè-
ma inicijavo laisvos rinkos ir ekonomikos reformas Ukrainoje. Jo vadova-
vimo valstybei laikotarpiu buvo priimta naujoji Ukrainos Konstitucija ir 
pasiraðyta daugybë tarptautiniø sutarèiø su ávairiausiomis valstybëmis (Ru-
sija, Rumunija, Baltarusija, Lenkija ir kt.) bei NATO.  

Ðiuo metu ðalá valdo jau treèiasis prezidentas – V. Juðèenko, iðrinktas 
2004 m. gruodþio 26 d. Jo iðrinkimo prezidentu istorija buvo ypatinga, nes 
antràjá rinkimø turà laimëjusiam oponentui postas neatiteko. Po antrojo 
rinkimø turo kilo masiniai protestai, ESBO stebëtojai kritikavo, kad rinki-
mai neatitiko demokratiniø standartø, o rinkimø rezultatai buvo apskøsti 
teismui, net uþsienio valstybiø prezidentai vyko á Kijevà, kad bûtø taikiai ið-
spræstas konfliktas ir kad sëkmingai baigtøsi vadinamoji oranþinë revoliuci-
ja. Taigi Ukrainos Aukðèiausiojo Teismo sprendimu dël ðiurkðèiø rinkimø 
ástatymo paþeidimø antrojo rinkimø turo rezultatai buvo pripaþinti negalio-
janèiais ir surengtas pakartotinis balsavimas. Ðis atvejis yra unikalus viso 
pasaulio rinkimø procesø istorijoje.  
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Vyriausybë. Ukrainos Respublikos Konstitucija paþymi, kad vyriausy-
bë (Ministrø Kabinetas) yra aukðèiausioji vykdomosios valdþios institucija, 
atsakinga Ukrainos Respublikos prezidentui ir tiesiogiai pavaldi parlamen-
tui, sudaryta ið ministro pirmininko, pirmojo viceministro pirmininko, trijø 
viceministrø pirmininkø ir kitø ministrø. Ministras pirmininkas yra skiria-
mas prezidento ne maþiau kaip pusës Verchovnos Rados nariø grupës pri-
tarimu. Visà Kabineto sudëtá tvirtina prezidentas parlamento sutikimu. 
Ministrø Kabineto veiklai vadovauja ministras pirmininkas. Jis taip pat rû-
pinasi, kad ministrø kabinetas tinkamai ávykdytø savo programà, steigia, 
reorganizuoja, likviduoja ministerijas ir kitas vykdomosios valdþios institu-
cijas.369  

Ukrainos Respublikos vyriausybë uþtikrina ðalies suverenitetà bei eko-
nominæ nepriklausomybæ, vidaus ir uþsienio politikos ágyvendinimà, ásta-
tymø ir kitø teisës aktø ágyvendinimà; imasi priemoniø, kad bûtø uþtikrin-
tos bei ágyvendintos þmogaus teisës ir laisvës; uþtikrina finansø, pinigø, in-
vesticijø bei mokesèiø politikos ágyvendinimà; rengia ðalies biudþeto ásta-
tymà ir ágyvendina já bei atsiskaito uþ tai parlamentui; imasi priemoniø, kad 
bûtø uþtikrintas ðalies gyventojø saugumas, kovoja su nusikalstamumu; 
kontroliuoja ministerijø ir kitø vykdomosios valdþios institucijø veiklà; ágy-
vendina kitas ástatymo jai pavestas funkcijas (116 str.).  

Vyriausybë turi turëti parlamento pasitikëjimà. Parlamentas gali pri-
imti sprendimà (rezoliucijà) dël nepasitikëjimo Ministrø Kabinetu, o teikti 
siûlymà svarstyti (ne)pasitikëjimo vyriausybe klausimà gali ne maþesnë 
kaip treèdalio Ukrainos deputatø grupë.370 Savo veikloje vyriausybë vado-
vaujasi Konstitucija, ástatymais ir Ukrainos prezidento aktais.  

Vyriausybë gràþina savo ágaliojimus naujai iðrinktam Ukrainos prezi-
dentui. Bet kuris vyriausybës narys turi teisæ pareikðti prezidentui apie savo 
atsistatydinimà ið Kabineto. Ministro pirmininko pasitraukimas ið posto 
lemia ir visos vyriausybës atsistatydinimà. Visas Kabinetas taip pat atsista-
tydina, jeigu Verchovna Rada iðreiðkia nepasitikëjimà vyriausybe.  

Vyriausybë, vykdydama savo ágaliojimus, priima aktus: nutarimus ir 
potvarkius, kuriuos vykdyti privalu. Vyriausybë taip pat turi ir ástatymø lei-
dybos iniciatyvos teisæ parlamente.  

Teisminë valdþia. Ukrainos Konstitucija taip pat daug dëmesio skiria 
teisminei valdþiai. Ir ne veltui, nes Konstitucijos 124 straipsnyje numatyta, 
kad teisingumà ðalyje vykdo tik teismai. Teisingumui ir teismams ðioje 
Konstitucijoje skirtas visas VIII skirsnis.  

                                                           
369 http://www.elaw.org/resources/text.asp?ID=1481 

370 Novyje konstituciji stran SNG i Baltiji. – Moskva, 1997. S. 533. 
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Teisingumas – iðimtinë Ukrainos teismø kompetencija. Teisingumo 
vykdymo funkcijos negali bûti deleguojamos jokiems kitiems organams ar 
pareigûnams. Teisminæ veiklà Ukrainoje vykdo Konstitucinis Teismas ir 
bendrosios jurisdikcijos teismai. Tautai suteikiama teisë dalyvauti vykdant 
teisingumà per tarëjus ir prisiekusiuosius, kurie ástatymø nustatyta tvarka 
turi teisæ dalyvauti teismø procesuose. Bendrosios kompetencijos teismø 
sistema sudaryta atsiþvelgiant á teritoriná ir teismø specializacijos principus. 
Bendrosios kompetencijos teismø sistemoje hierarchijos virðûnëje yra Uk-
rainos Aukðèiausiasis Teismas. Specializuotøjø teismø sistemoje aukðèiau-
sieji yra atitinkamø specializacijø aukðèiausieji teismai. Konstitucija drau-
dþia steigti nepaprastosios padëties ir ypatinguosius teismus.  

Suvokdami bûtinybæ garantuoti teismø nepriklausomumà ir savaran-
kiðkumà, o kartu ir neðaliðkà teisingumà, Ukrainos Konstitucijos kûrëjai 
átvirtino ðiuos teismø organizavimo principus: teisëjø nepriklausomybæ ir 
nelieèiamumà, draudimà daryti átakà teisëjui ir jo sprendimams, draudimà 
sulaikyti ar areðtuoti teisëjà iki apkaltinamojo teismo nuosprendþio ásiteisë-
jimo be Verchovnos Rados sutikimo, neterminuotà teisëjø paskyrimà á pa-
reigas (iðskyrus Konstitucinio Teismo teisëjus ir teisëjus, skiriamus á parei-
gas pirmà kartà), valstybës garantijas dël teisëjo ir jo ðeimos nariø visiðko 
saugumo uþtikrinimo.371 Konstitucijos 127 straipsnis taip pat draudþia tei-
sëjui verstis kita veikla arba eiti pareigas, nesuderinamas su teisëjo parei-
gomis, iðskyrus mokslinæ, pedagoginæ ir kûrybinæ veiklà. Be to, jiems drau-
dþiama bûti politiniø partijø nariais ar dalyvauti politinëje veikloje.  

Kvalifikacinë komisija kandidatu á teisëjus gali siûlyti asmená, ne jau-
nesná kaip 25 metø, turintá Ukrainos pilietybæ, aukðtàjá teisiná iðsilavinimà 
ir ne maþesná kaip trejø metø teisinio darbo staþà, ne maþiau kaip deðimt 
metø gyvenantá Ukrainoje ir mokantá valstybinæ kalbà. Specializuotø tei-
smø teisëjais gali bûti asmenys, turintys profesiná pasirengimà pagal tø tei-
smø kompetencijà. Atskiroms teisëjø kategorijoms ástatymas numato atski-
rus amþiaus, staþo ir profesinio pasirengimo reikalavimus. Pirmà kartà 
penkeriems metams teisëjà skiria Ukrainos prezidentas, visus kitus teisëjus 
(iðskyrus Konstitucinio Teismo) neterminuotam laikotarpiui skiria Ver-
chovna Rada. Aukðèiausiojo Teismo pirmininkà slaptu balsavimu renka ðio 
Teismo plenumas. 

Vykdydami teisingumà teisëjai yra nepriklausomi ir klauso tik ástaty-
mo. Vykdant teisingumà turi bûti vadovaujamasi ástatymø virðenybës, tei-
smo proceso dalyviø lygiateisiðkumo, ðaliø rungtyniðkumo, teismo proceso 
vieðumo, teismo sprendimø vykdymo privalomumo ir kitais principais. Kal-

                                                           
371 Novyje konstituciji stran SNG i Baltiji. – Moskva, 1997. S. 551. 
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tinamajam garantuojama teisë á gynybà, o valstybiná kaltinimà palaiko pro-
kuroras.  

Teismø veiklos vidaus klausimus sprendþia teismø savivaldos instituci-
jos. Ukrainoje veikia ir Aukðèiausioji teismø taryba, teikianti skiriamø tei-
sëjø kandidatûras, nagrinëjanti teisëjø drausminës atsakomybës ir kitus 
klausimus. 

 

VII 
 

Konstitucinë prieþiûra. Ukrainos Konstitucijos normos yra tiesioginio 
veikimo (taikymo). Ávardyta nuostata yra skirta Konstitucijos, kaip teisës 
akto, norminiam reguliavimui, jo taikymui bei privalomumui visiems sub-
jektams uþtikrinti, nepriklausomai nuo to, ar yra ástatymas ar kitas normi-
nis teisës aktas, sukonkretinantis Konstitucijos normas. Tiesioginis konsti-
tuciniø normø galiojimas lemia ir tai, kad net ir esant bei taikant konkre-
èius ástatymus arba kitus norminius teisës aktus bûtina remtis ne tik jais, 
bet ir ta konstitucine norma, kuriai iðplëtoti ar kurios pagrindu buvo sukur-
tas toks aktas. Kreipimasis á teismà dël konstituciniø teisiø ir þmogaus bei 
pilieèio teisiø ir laisviø gynimo tiesiogiai remiantis Ukrainos Konstitucija 
yra garantuojamas (Konstitucijos 8 str. 3 d.). 

Remiantis pasauline konstitucine patirtimi, kuriant galiojanèios Uk-
rainos Konstitucijos projektà, buvo numatytas platus Konstitucijos teisinës 
apsaugos institutø spektras. Konstitucijoje numatytos priemonës ir bûdai 
nuo galimø kësinimøsi. Jie atlieka prevencinæ funkcijà ir uþkerta kelià ásta-
tymø neatitinkanèioms Konstitucijos nuostatoms. Tokioms priemonëms vi-
sø pirma priskiriama prezidento priesaika tautai (Konstitucijos 104 str.), 
ástatymø leidybos iniciatyvos ágyvendinimo tvarka, numatyta ástatyme „Dël 
Ukrainos Verchovnos Rados reglamento“ (Konstitucijos 82 str. 5 d.), pre-
zidento teisë ir pareiga per 15 dienø pasiraðyti bei paskelbti Ukrainos ásta-
tymus ir teisë motyvuotai gràþinti ástatymà su suformuluotais pasiûlymais 
pakartotinai svarstyti Verchovnai Radai (Konstitucijos 94 str.).  

Pagrindinis konstitucinës apsaugos instrumentas – konstitucinë kont-
rolë (prieþiûra), kuri viena ar kita forma egzistuoja visose dabartinëse de-
mokratinëse valstybëse. Nors konstitucinë kontrolë kartais atlieka preven-
cinæ funkcijà – iðankstinæ kontrolæ, taèiau pagrindinë jos paskirtis yra jau 
galiojanèiø ástatymø ir kitø norminiø teisës aktø atitikties Konstitucijai pa-
tikrinimas bei vieðosios valdþios organø ir visuomeniniø susivienijimø, ágy-
vendinanèiø vieðàsias funkcijas, veiksmø atitikties Konstitucijai vertinimas.  
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Ukraina atsisakë galiojusios konstitucinës prieþiûros sistemos ir perëjo 
prie paþangesnës jos formos. Respublikinio rango Konstitucinës kontrolës 
komitetas buvo panaikintas ir sukurtas Konstitucinis Teismas. Jau 1990 m. 
spalio 24 d. Ukrainos SSR ástatyme „Dël Ukrainos SSR Konstitucijos pa-
keitimo ir papildymo“ buvo numatyta, kad Ukrainos SSR Konstituciná Tei-
smà renka Aukðèiausioji Taryba. Konstitucinio Teismo organizavimo ir 
darbo tvarka turëjo bûti numatyta ástatymu, taèiau toks ástatymas buvo pri-
imtas tik 1992 m. birþelio 3 d.  

Konstitucinis Teismas apibûdinamas kaip nepriklausomas teisminës 
sistemos organas, kuris turi uþtikrinti ástatymø ir kitø norminiø teisës aktø 
atitiktá Konstitucijai, saugoti konstitucines þmogaus teises bei laisves (Ásta-
tymo „Dël Ukrainos Konstitucinio Teismo“ 1 str. 1 d.).  

Konstitucinio Teismo kompetencijai buvo priskirta vertinti ir spræsti 
dël galiojanèiø, taip pat ir neásigaliojusiø Aukðèiausiosios Tarybos priimtø 
ástatymø ir kitø aktø, Ukrainos prezidento ásakø bei potvarkiø, Aukðèiau-
siosios Tarybos Prezidiumo nutarimø, Krymo Respublikos Aukðèiausiosios 
Tarybos ástatymø ir kitø aktø bei jos Prezidiumo aktø, Ukrainos Ministrø 
Kabineto bei Krymo Respublikos Ministrø Kabineto nutarimø ir potvarkiø, 
taip pat tarptautiniø sutarèiø ir susitarimø, pateiktø ratifikuoti Aukðèiau-
siajai Tarybai, atitikties Konstitucijai (Ástatymo „Dël Ukrainos Konstituci-
nio Teismo“ 14 str. 1, 2, 8 dalys). Be to, Konstitucinio Teismo kompetenci-
jai priklausë nagrinëti klausimà dël ástatymo ar bet kurio kito teisës akto, 
paþeidþianèio konstitucines þmogaus teises bei laisves, (ne)atitikties Uk-
rainos Konstitucijai ir Ukrainos pripaþintiems tarptautinës teisës aktams. 
Ðio Teismo kompetencijai taip pat priklausë priimti sprendimus dël normi-
niø aktø, priimtø ástatymø leidþiamosios ar vykdomosios valdþios organø, 
pripaþinimo negaliojanèiais.372  

Konstitucinis Teismas taip pat buvo ágaliotas pateikti iðvadas dël pre-
zidento ásakø ir Ministrø Kabineto nutarimø, kuriuos vetavo Aukðèiausioji 
Taryba, konstitucingumo ir ástatymiðkumo.373  

Konstitucijos apsaugai buvo reikðmingi ir kiti Konstitucinio Teismo 
ágaliojimai, numatyti ástatyme „Dël Ukrainos Konstitucinio Teismo“. Tie 
ágaliojimai buvo arbitraþinio pobûdþio – spræsti ginèus dël kompetencijos, 
nacionaliniø teritoriniø ar teritoriniø vienetø ginèus (14 str. 3, 6 d.), taip 
pat spræsti kitus ginèytinus klausimus, turinèius konstitucinæ reikðmæ: pa-
reigûnø veiksmø atitiktis Konstitucijai ir Ukrainos ástatymams, taip pat 
Prezidento veiksmø ir politiniø partijø bei nacionalinio masto visuomeni-

                                                           
372 Žr. Ukrainos įstatymo „Dėl Ukrainos Konstitucinio Teismo“ 14 straipsnio 4, 5 dalys.  
373 Žr. 1978 m. Ukrainos Konstitucijos 97 straipsnį ir šio straipsnio 1992 02 24 redakciją. 
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niø organizacijø veiklos konstitucingumo vertinimas, rinkimø ir referen-
dumø paskelbimo ástatymiðkumo vertinimas (14 str. 3, 7, 9 d.). Numatyta, 
kad Konstitucinio Teismo organizavimo ir veiklos tvarkà turi reglamentuo-
ti ástatymas dël konstitucinës justicijos.374 

Visi valstybës, savivaldos ir regioninio valdymo organai, ástaigos, orga-
nizacijos, ámonës, jø atstovai, pilietinës organizacijos ir pilieèiai privalëjo 
besàlygiðkai vykdyti Konstitucinio Teismo sprendimus. „Aktai, pripaþinti 
neatitinkantys Ukrainos Konstitucijos ir ástatymø ar ratifikuotø Ukrainos 
tarptautiniø sutarèiø, pripaþástami negaliojanèiais nuo jø ásigaliojimo mo-
mento“, – skelbë Ukrainos ástatymo „Dël Konstitucinio Teismo“ 22 
straipsnis.  

Taèiau dël tam tikrø prieþasèiø Konstitucinis Teismas taip ir nebuvo 
suformuotas. Pagrindines Konstitucijos apsaugos funkcijas vykdë Ukrainos 
prezidentas ir Ukrainos Aukðèiausioji Taryba.  

1991 m. birþelio 19 d. priëmus 1978 m. Ukrainos Konstitucijos pataisas 
buvo papildytas XII skirsnis „Ukrainos SSR Aukðèiausioji Taryba“ ir nu-
matyta, kad parlamentas turi teisæ panaikinti ne tik Aukðèiausios Tarybos 
Prezidiumo bei Aukðèiausios Tarybos Pirmininko aktus, bet ir Ukrainos 
SSR Ministrø Kabineto, Krymo ASSR vyriausybës aktus bei sustabdyti 
SSRS Ministrø Kabineto bei jam pavaldþiø organø aktø galiojimà Ukraino-
je, jei ðie aktai neatitinka Ukrainos SSR Konstitucijos ir ástatymø, tuo pat 
pateikiant klausimà SSRS Ministrø Kabinetui ar SSRS Aukðèiausiajai Ta-
rybai dël ðiø aktø panaikinimo.  

1991 m. liepos 5 d. priëmus Ukrainos SSR ástatymà „Dël Ukrainos 
SSR Prezidento posto ásteigimo ir Ukrainos SSR Konstitucijos pakeitimo 
bei papildymo“, Konstitucijos teisinës apsaugos mechanizme svarbus vaid-
muo atiteko prezidentui – vykdomosios valdþios vadovui, Konstitucijos 
„vykdymo garantui“. Prezidentui buvo suteikti ágaliojimai panaikinti Uk-
rainos SSR Ministrø Kabineto, Krymo ASSR vyriausybës, Ukrainos SSR 
ministerijø ir kitø jam pavaldþiø organø, taip pat vietiniø tarybø vykdomøjø 
komitetø aktus, jis taip pat panaikindavo SSRS vykdomosios valdþios orga-
nø sprendimus, jei jie prieðtaraudavo Ukrainos SSR Konstitucijai ir ástaty-
mams. Prezidentui taip pat buvo suteiktas atidedamasis veto Aukðèiausios 
Tarybos priimtiems ástatymams. Konstitucijà ir ástatymus paþeidusá prezi-
dentà, remdamasi Konstitucinio Teismo iðvada, Ukrainos SSR Aukðèiau-
sioji Taryba galëjo nuðalinti nuo pareigø. Toká sprendimà galëjo priimti tik 
dviejø treèdaliø visø deputatø dauguma.  

                                                           
374 Žr. Ukrainos įstatymo „Dėl Ukrainos Konstitucinio Teismo“ 3 straipsnį. 
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Ukrainai ágijus nepriklausomybæ, ágyvendinant valdþiø padalijimo 
principà ir paðalinant esamas kolizijas, 1992 m. vasario 14 d. Ukrainos 
Aukðèiausioji Taryba priëmë ástatymà „Dël Ukrainos Konstitucijos pakei-
timo ir papildymo“, kuriuo ið esmës buvo pakeisti aukðèiausios ðalies val-
dþios organø ágaliojimai ir statusas. Prezidentas tapo valstybës vadovu ir 
vykdomosios valdþios vadovu. Jis tik galëjo naikinti Ukrainos Ministrø Ka-
bineto aktus, ministerijø ir kitø centrinio valstybës vykdomosios valdþios 
valdymo organø aktus, jeigu jie neatitiko Ukrainos Konstitucijos, ástatymø 
ir prezidento ásakø. Prezidentas taip pat galëjo kreiptis á Ukrainos Aukð-
èiausiàjà Tarybà siûlydamas nutraukti vietos tarybø deputatø ágaliojimus ir 
pirmalaikius rinkimus tuose savivaldos vienetuose, kuriø tarybø deputatai 
paþeidë Konstitucijà ir ástatymus. Ukrainos AT ágaliojimai apëmë teisæ ve-
tuoti prezidento ásakus ir Ministrø Kabineto nutarimus, jeigu jie prieðtara-
vo Ukrainos Konstitucijai ir ástatymams, bei teisæ kreiptis dël jø konstitu-
cingumo ir ástatymiðkumo á Konstituciná Teismà. Parlamentas taip pat vyk-
dë Ukrainos pilieèiø konstituciniø teisiø bei laisviø ágyvendinimo kontrolæ.  

Toks susidaræs konstitucinës apsaugos mechanizmas, kurio pagrindi-
nës grandys buvo prezidentas ir Ukrainos AT, ið esmës buvo iðsaugotas ir 
prezidentui bei Ukrainos Aukðèiausiajai Tarybai 1995 m. liepos 8 d. suda-
rius Konstitucinæ sutartá. Sutartis numatë pagrindinius valstybës valdþios ir 
vietos savivaldos organizavimo bei funkcionavimo bûdus, kol bus priimta 
nauja Ukrainos Konstitucija. Tiesa, kai kurie ðios srities ágaliojimai ir buvo 
pakeisti: Ukrainos Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumas neteko ágaliojimø 
dël Konstitucijos vykdymo kontrolës ir „atidavë“ juos tiesiogiai Aukðèiau-
siajai Tarybai (Konstitucinës sutarties 17 str. 1 d.). 

Dabar galiojanèià Ukrainos Konstitucijos teisinë apsauga yra stabiles-
në ir labiau atitinka kitø demokratiniø valstybiø patirtá.  

Specializuotas Ukrainos Konstitucijos apsaugos organas – Konstituci-
nis Teismas – vienintelis konstitucinës justicijos organas Ukrainoje.375 Ði 
nuostata átvirtinta Ukrainos Konstitucijos 147 straipsnyje. Konstitucinio 
Teismo teisinæ padëtá apibrëþia Konstitucijos XII skirsnis. Konstitucinio 
Teismo teisëjams taikomos nepriklausomumo, nelieèiamybës garantijos, 
reikalavimai dël pareigø nesuderinamumo (tokie pat kaip ir bendrosios tei-
smø sistemos teisëjams).  

Ukrainos Konstitucijoje numatyta ði Konstitucinio Teismo kompeten-
cija: klausimø dël ástatymø ir kitø parlamento, prezidento ar vyriausybës, 
taip pat ir Krymo Autonominës Respublikos, teisës aktø konstitucingumo 
nagrinëjimas, iðvados dël galiojanèiø Ukrainos tarptautiniø sutarèiø konsti-

                                                           
375 Novyje konstituciji stran SNG i Baltiji. – Moskva, 1997. S. 559. 
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tucingumo ir dël tarptautiniø sutarèiø, kurios pateikiamos Verchovnai Ra-
dai pritarti, iðvados dël Konstitucijos pataisø projektø pateikimas, oficialus 
Ukrainos Konstitucijos ir ástatymø aiðkinimas, iðvados dël Krymo Respub-
likos Aukðèiausios Tarybos veiksmø, paþeidþianèiø Ukrainos Konstitucijà 
ar ástatymus, iðvados dël konstitucinës procedûros „iðlaikymo“ tiriant ir 
sprendþiant Ukrainos prezidento nuðalinimo nuo pareigø apkaltos tvarka 
pateikimas. 

Ukrainos Konstitucinis Teismas vykdo retrospektyviàjà (paskesnæ) 
konstitucinæ kontrolæ. Ði kontrolës forma jam yra bûdingiausia, iðskyrus at-
vejus, kai pateikiama iðvada dël tarptautiniø sutarèiø, prie kuriø ketina pri-
sijungti Ukrainos Respublika, konstitucingumo ir iðvados dël Konstitucijos 
pataisø projektø. Be to, Konstitucinis Teismas vykdo tiek abstrakèià, tiek ir 
konkreèià konstitucinæ kontrolæ. Konkreèios konstitucinës kontrolës atve-
jai – kai remiantis Ukrainos Aukðèiausiojo Teismo teikimu sprendþiamas 
klausimas dël ástatymo, kuris buvo pritaikytas arba turëtø bûti taikomas 
konkreèioje byloje, konstitucingumo. Ði nuostata átvirtinta Ukrainos ásta-
tyme „Dël Konstitucinio Teismo“ (83 str.). Ástatymas taip pat numato, kad 
Konstitucinis Teismas gali pripaþinti, jog tam tikras teisës aktas ar jo dalis 
neatitinka Konstitucijos dël turinio, Konstitucijoje átvirtintos teisës aktø 
svarstymo ir priëmimo procedûros paþeidimo, paskelbimo ar ásigaliojimo ir 
konstituciniø ágaliojimø virðijimo priimant toká teisës aktà (15 str.). Taigi 
darytina iðvada, jog vykdoma tiek materialioji, tiek ir formalioji konstituci-
në prieþiûra.  

Ukrainos konstitucinës prieþiûros ypatybë ta, kad tikrinamas tik teisës 
aktø konstitucingumas, bet Konstitucinis Teismas negali nagrinëti klausi-
mo dël teisës akto atitikties parlamento priimtam ástatymui. Tai iðplaukia ið 
Ukrainos Konstitucijos 150 straipsnio.  

Oficialiai aiðkindamas ástatymus ir Konstitucijos nuostatas Ukrainos 
Konstitucinis Teismas privalo „surasti teisæ, bet nëra ágaliotas jà kurti“.376 
Konstitucijoje ir ástatymuose apibrëþta Konstitucinio Teismo kompetencija 
nesuteikia jam teisës vykdyti teisëkûros funkcijà, iðskyrus savo darbo orga-
nizavimà reglamentuojanèius klausimus. Negana to, V. Skomorocha teigia, 
kad Konstitucinio Teismo mëginimas imtis teisëkûros paþeistø Konstituci-
jos 6 straipsnyje átvirtintà valdþiø padalijimo principà.377  

Beje, ir Konstitucinio Teismo praktika formuojasi tokia, kad Teismas 
nustojo vykdyti konstitucinæ teisëkûrà, nes ástatymø teisës spragø uþpildy-
                                                           

376 Harbijeva T. J. Тolkovanije Коnstituciji Rosijskoj Federaciji: teorija i praktika. – Моskva, 
1998. S. 54. 

377 Skomorocha V. Konstitucijnij Sud Ukraini: dosvid i problemi // Pravo Ukraini. 1999. №1. 
S. 10. 
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mas nëra þinybingas ðiam organui.378 
Bûtina paminëti, kad ágyvendinant konstitucines normas gali pasikeisti 

jø turinys, nes ðis procesas yra ilgalaikis, o visuomenës ekonominio, sociali-
nio ir politinio gyvenimo sàlygos kinta. Atsiþvelgiant á Ukrainos Konstituci-
jos, kaip akto, „grieþtumà“, jos paskirtá – ilgai galioti, galima teigti, kad ofi-
cialus aiðkinimas, kurá atlieka Konstitucinis Teismas, turi suartinti Konsti-
tucijà su „gyvenimu“. Kartu daugiausia dëmesio skiriama konstitucinëms 
normoms sukonkretinti neignoruojant ástatymø leidëjo valios.379 

Beje, Konstitucinis Teismas ne pagal visus konstitucinius skundus ima-
si aiðkinti Konstitucijos nuostatas ir jas interpretuoti, o tik tais atvejais, kai 
yra poreikis iðsamiau atskleisti jø turiná konkreèioje byloje.380 Konstitucinio 
kreipimosi dël oficialaus Ukrainos Konstitucijos nuostatø aiðkinimo ir ásta-
tymø oficialaus aiðkinimo pagrindas yra skirtinga teisminë praktika taikant 
ðiuos aktus arba skirtinga kitø valdþios institucijø praktika taikant tas pa-
èias normas, jeigu subjektas, turintis teisæ á konstituciná skundà, árodo, kad 
tai paþeidë ar gali paþeisti jo konstitucines teises bei laisves. Ði nuostata yra 
átvirtinta ástatyme „Dël Ukrainos Konstitucinio Teismo“ (94 str.). Taigi tai 
beveik reiðkia, kad oficialaus iðaiðkinimo galima kreiptis tik nagrinëjant 
konkreèià bylà.  

Paþymëtina, kad ástatymas „Dël Ukrainos Konstitucinio Teismo“ ið-
pleèia subjektø, turinèiø teisæ kreiptis á Konstituciná Teismà, ratà, palyginti 
su Konstitucijos 150 straipsniu. Kitaip nei minëtas ástatymas, konstitucinë 
norma nenumato tarp subjektø Ukrainos liaudies deputatø.  

Konstitucinio Teismo sprendimai yra galutiniai, privalomi ir neskun-
dþiami. Visi Konstitucinio Teismo sprendimai skelbiami oficialiai – laikrað-
tyje „Ukrainos Konstitucinio Teismo þinios“ ir kituose oficialiuose leidi-
niuose. Ástatymo „Dël Ukrainos Konstitucinio Teismo“ 70 straipsnis nusta-
to pagrindinius Konstitucinio Teismo sprendimø ir iðvadø ágyvendinimo 
tvarkos principus: teisës aktai, pripaþinti neatitinkanèiais Konstitucijos, 
                                                           

378 Uchvala Konstitucijnogo Sudu Ukraini pro pripinenia konstitucijnogo provaždenia u spravi 
po konstitucijnomu podaniu pro vidpovidnost Konstitucii Ukraini (konstitucijnist) ukaziv Preziden-
ta Ukraini pro priznačenia peršich zastupnikiv, zastupnikiv ministriv ta zastupnikiv kerivnikiv in-
šich centralnich organiv vikonavčoj vladi, vidannich protiagom lipnia – grudnia 1996 roku ta sičnia 
1997 roku vid 10 bereznia 1998 r. // Visnik Konstitucijnogo Sudu Ukraini. 1998. №2. S. 40. 

379 Skomorocha V. Okremi pitannia podilu vladi і jurisdikcija Konstitucijnogo Sudu Ukraini  // 
Pravo Ukraini. 1998. № 5. S. 14; Harbijeva T. J. Ukaz. soč. S. 26, 35–36; Ebzejev B. S. Коns-
titucija. Pravovoje gosudarstvo. Коnstitucionij sud. – Моskva, 1997. S. 126. 

380 Uchvala Konstitucijnogo Sudu Ukraini pro vidmovu u vidkritti konstitucijnogo provaždenia 
u spravi po konstitucijnomu podaniu Centralnoi viborčoi komisii pro oficiijne tlumačennia položen 
častini četviortoi statti 44 ta častini tretjoi statti 45 Zakonu Ukraini «Pro vibori deputativ miscevich 
rad ta silskich, seliščnych, miskich goliv» vid 26 bereznia 1998 r. // Visnik Konstitucijnogo Sudu 
Ukraini. 1998. №2. S. 43. 



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

330 

skelbiami negaliojanèiais ir netenka galios nuo sprendimo priëmimo. Beje, 
minëto ástatymo 68 straipsnis numato galimybes atnaujinti bylà Konstituci-
niame Teisme paaiðkëjus naujoms aplinkybëms.  
 

VIII 
 

Tolesnës Ukrainos konstitucionalizmo plëtros perspektyvos. Ukrainos 
Konstitucijos taikymo praktikà lemia poreikis iðspræsti keletà teisingumo 
sistemos funkcionavimo klausimø. Konstitucijos pataisø projekte siûloma 
pirmiausia suteikti ástatymø leidybos iniciatyvos teisæ Aukðèiausiajam Tei-
smui, kuris turi ypaè plaèias galimybes apibendrinti teismø praktikà dël 
ástatymø taikymo ir ðiuo pagrindu formuluoti bei teikti siûlymus tobulinti 
ástatymus. Tai leistø per ástatymø leidybos procedûrà operatyviau spræsti 
susikaupusius klausimus dël geresnio teismø praktikos nustatytø visuome-
niniø santykiø teisinio sureguliavimo. Labai svarbiu ir aktualiu ávardijamas 
klausimas, susijæs su galimybiø teisëjams piktnaudþiauti einamomis parei-
gomis panaikinimu ir uþtikrinimu, kad jokie organai ir asmenys, taip pat ir 
dalyvaujantys já renkant ar skiriant á pareigas, neturës átakos jo sprendi-
mams. Todël ðiuo metu siûlomos Konstitucijos 128 straipsnio pataisos atsi-
sakant galiojanèios tvarkos, pagal kurià Verchovna Rada renka teisëjus á 
pareigas be jokio apibrëþto termino, numatant 10 metø jø iðrinkimo á pa-
reigas terminà.  

Taip pat reikia þinoti, kad kai kurie Ukrainos Konstitucijos straipsniai 
buvo siûlomi keisti atskirais ástatymø projektais. Pavyzdþiui, 153 Ukrainos 
liaudies deputatai áregistravo ástatymo projektà, kuriuo siûlë keisti Konsti-
tucijos 81 straipsná numatant pirmalaikius pagal partijos (bloko) sàraðà ið-
rinkto Ukrainos liaudies deputato ágaliojimø nutraukimo pagrindus, jeigu 
deputatas iðeina ið tos partijos (bloko) frakcijos. Ðis klausimas itin aktualus 
nedidelëms frakcijoms, kai dël tokiø deputatø veiksmø iðkyla grësmë ap-
skritai tokios frakcijos egzistavimui ir iðlikimui. Vien treèiojo ðaukimo liau-
dies deputatai inicijavo per 50 perëjimø ið vienos frakcijos á kità. Supran-
tama, kad tai negalëjo nesukelti nuogàstavimø frakcijoms ir daugeliui de-
putatø. Todël buvo parengtas ir áregistruotas atitinkamas ástatymo projek-
tas, kurá preliminariai vertino Ukrainos Konstitucinis Teismas dël jo atitik-
ties Ukrainos Konstitucijos 157 ir 158 straipsniams. 2001 m. liepos 11 d. 
Ukrainos Verchovna Rada priëmë nutarimà „Dël pirminio Ukrainos 
Konstitucijos 81 straipsnio pakeitimo ástatymo projekto patvirtinimo“. 

Daugelis Ukrainos mokslininkø teigia, kad Konstitucijos XIII skyriaus 
konstituciniø procesiniø normø ir kitø normø, reglamentuojanèiø Konsti-
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tucijos pataisø priëmimo tvarkà, visuma uþtikrina nuoseklø svarbiausio ða-
lies ástatymo nuostatø tobulinimo procesà ir apsaugo nuo nepagrásto kiði-
mosi á konstitucinio reguliavimo sritá. Tiksliai nustaèius Konstitucijos patai-
sø priëmimo tvarkà uþtikrinamas konstituciniø nuostatø stabilumas ir 
lankstumas, o prireikus galima pakeisti konkreèias nuostatas. 

Ukrainoje numatyta atlikti parlamento reformà, kurios ágyvendinimas 
vertinamas kaip svarbi teisëkûros proceso tobulinimo sàlyga. Minëta re-
forma numato stiprinti rinkëjø galias kontroliuoti iðrinktà Ukrainos liau-
dies deputatà ir uþtikrinti parlamento galias kontroliuoti vykdomàjà valdþià 
bei Ukrainos ástatymø ágyvendinimà. Ði funkcija bûdinga daugumai pasau-
lio parlamentø, taèiau skiriasi jos formos ir ágyvendinimo mastas. Ukrainos 
Konstitucijos 85 straipsnis labai aiðkiai apibrëþia Verchovnos Rados kont-
rolinius ágaliojimus, pagrindinius jø ágyvendinimo principus bei sritis, ypaè 
pabrëþdamas Ukrainos valstybinio biudþeto vykdymo, Ukrainos Ministrø 
Kabineto veiklos ir uþsienio kreditø panaudojimo kontrolæ. Ukrainos 
Konstitucijos 85 straipsnio 15–21 punktuose numatyti parlamento ágalioji-
mai valstybës pareigûnø skyrimo á pareigas procese taip pat traktuotini 
kaip specifinë kontrolës forma.  

Ðiuo metu Ukrainoje vykdoma valstybinë teisinë reforma, kurios pa-
grindinës kryptys yra: 

– parlamento reforma; 
– administracinë reforma; 
– teisminës ir teisingumo sistemos reforma; 
– vietos savivaldos (municipalinë) reforma. 
Daugelis politikø ir apþvalgininkø pripaþásta, kad Ukrainoje reformø 

ir esminiø permainø reikia visoms sritims, taèiau dar nesurasti optimalûs 
visø problemø sprendimo bûdai. Nuo „Deklaracijos dël Ukrainos valstybës 
suvereniteto“ priëmimo Verchovna Rada priëmë per 2 tûkst. ástatymø ir 6 
proc. ið jø jau neteko galios.  

Reikia taip pat pabrëþti ir tai, kad 2004 m. gruodþio mënesá Kijeve ávy-
ko daugiaðalës derybos (tarpininkø vaidmená jose atliko ir Lietuvos bei 
Lenkijos valstybiø prezidentai). Darybø metu, be kitø dalykø, buvo sutarta 
dël priemoniø politinei krizei, kilusiai po antrojo prezidento rinkimø turo, 
áveikti ir dël politinës reformos, kuri apimtø Konstitucijos ir prezidento 
rinkimø ástatymo pataisas. Verchovna Rada 2004 m. gruodþio 8 d. priëmë, 
o prezidentas tà paèià dienà pasiraðë minëtas Konstitucijos ir prezidento 
rinkimø pataisas. Ðiose 2006 m. sausio 1 d. ásigaliojusiose Konstitucijos pa-
taisose numatoma pereiti nuo prezidentinës prie parlamentinës valdymo 
formos, pratæsti parlamento ágaliojimo terminà iki 5 metø, taip pat kad 
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Ministrø Kabinetà formuos parlamento frakcijø ir grupiø koalicija, o mi-
nistrà pirmininkà skirs parlamentas prezidento teikimu.  

Europos Tarybos Venecijos komisija, iðnagrinëjusi ðiø Konstitucijos 
pataisø projektà, siûlë atsisakyti nuostatø dël pagal partijos sàraðà iðrinkto 
deputato mandato panaikinimo, jeigu deputatas nepriklauso já iðkëlusios 
partijos frakcijai arba ið jos iðeina, nes ðios nuostatos neatitinka europietið-
kø standartø, taèiau á ðias Komisijos pastabas nebuvo atsiþvelgta. Komisija 
taip pat nurodë, kad prokuratûros teisiø iðplëtimas bendrosios ástatymo 
vykdymo prieþiûros srityje yra þingsnis atgal demokratijos plëtros procese.  
 
 
 
 

LITERATŪRA 
 

1. Constitutions of Europe. Texts Collected by the Council of Europe Venice 
Commission. – Leiden-Boston, 2004. Vol. II. 

2. Opriško V. Konstitucyjny osnovy rozvitija zakonodatelstva Ukrainy. – Ki-
jev, 2001. 

3. Vedomosti Verchovnoj Rady Ukrainy 30.08.1994.-№35-Ст. 338. Regla-
ment Verchovnoj Rady Ukrainy. №129а/94-ВР, 129б/94-ВР. 

4. Novyje konstituciji stran SNG i Baltiji. Sbornik dokumentov. – Moskva: 
Manuskript, 1997. 

5. Političeskaja sistema sovremenoj Ukrainy: osobinosti stanovlenija, tenden-
ciji razvitija. Red. Rudič F. – Kijev: Parlamentskoje izdatelstvo, 2002. 

6. Andresiuk B. Na puti k graždanskomu obščestvu: jevropejskij konstekst 
obščestveno-političeskogo razvitija v Ukraine. – Kijev, 2000. 

7. Skripnik O. Socealnoje, pravovoje gosudarstvo v Ukraine: problemy teoriji 
i praktiki. K 10 letiju nezavisimosti Ukrainy. – Kijev, 2000. 

8. Konstitucijny Sud Ukrainy. Rešenija, zakliučenija. Red. Jefgrafov P. 1997–
2001. – Kijev: Jurinkom Inter, 2001–2002. T. I-III. 

9. Toritsyn A., Miller E. A. From East to West, and Back Again: Economic 
Reform and Ukrainian Foreign Policy // European Security. Spring 2002. 
Vol. 11. No. 1. 

10. http://www.president.gov.ua/stateauthority 
11. http://www.reforma.org.ua/receptions 
12. http://prognosis.kiev.ua/ukr/articles/zovn_pol/page.php?xml=e_int.xml 
13. http://www.rada.kiev.ua/const/conengl.htm 
14. http://www.infoukes.com/history  
15. http://www.yuschenko.com.ua 



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

333 

16. http://www.kmu.gov.ua/control%5Cen%5Cpublish%5Carticle?art_id=235
436&cat_id=32672  

17. http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Ukraine 
18. http://www.ukraineinfo.us/politics/politics.html 
19. http://www.ukraine-

gateway.org.ua/gateway/gateway.nsf/webcontent/02010000 
 
 



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

334 

 
 

XI. 
PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOS  

KONSTITUCIJA 
 
 
I 
 

Istorinë konstitucinë raida. Dabartinës 1996 m. Pietø Afrikos Res-
publikos Konstitucijos priëmimas vadinamas Pietø Afrikos gimimu, ið es-
mës pakeitusiu ðià valstybæ.381 

Ðios Konstitucijos atsiradimas siejamas su sunkiomis derybomis ir ilga-
laike istorine patirtimi. 1902 m., pasibaigus Britø–burø karui (1899–1902), 
sudaryta Vereenigingo sutartis, pagal kurià boerø teritorijos buvo átrauktos 
á Britanijos Karalystæ. 1909 m. Britø parlamento priimtame Pietø Afrikos 
akte (South Africa Act) buvo átvirtinti pagrindiniai konstituciniai principai: 
Pietø Afrikà valdys Vestminsteriui pavaldus valdytojas ir ji taps unitarine 
valstybe, kurioje parlamentas bus suverenus, o rinkimai bus laimimi pa-
prastàja balsø dauguma. Taèiau ar suteikti juodaodþiams balsavimo teisæ, 
palikta spræsti kiekvienai kolonijai (Kapo (Cape) ir Natalo kolonijos nu-
sprendë suteikti juodaodþiams balsavimo teisæ atsiþvelgiant á nuosavybæ, o 
Oranþinës upës (Orange River) kolonija ir Transvalis (Transvaal) nu-
sprendë juodaodþiams balsavimo teisës nesuteikti. 1910 m. buvo ákurta Pie-
tø Afrikos Sàjunga. Ðá kolonijø suvienijimà britai ir afrikieèiai traktavo skir-
tingai. Britams ðis suvienijimas reiðkë imperijos stiprinimà, tuo tarpu afri-
kieèiams atrodë, kad dël to susilpnës britø átaka.  

Nagrinëjant Pietø Afrikos teisës sistemà reikëtø paþymëti, kad olandø 
valdymas lëmë tai, kad Pietø Afrikos teisë rëmësi romënø teise. Anglija uþ-
valdë Kapà (Cape) ir prijungë já prie Imperijos dar prieð Napoleonui pa-
naikinant romënø-olandø teisæ Nyderlanduose ir 1809 m. pakeièiant jà sa-
vo garsiuoju kodeksu. Anglø procesinë teisë pirmiausia buvo primesta Ka-
po romënø-olandø teisei; vëliau buvo priimta daugybë Anglijos ástatymø, 
susijusiø visø pirma su komercija. Tais atvejais, kai ði anglø ir romënø-
olandø teisës samplaika sukeldavo neaiðkumø, Pietø Afrikos teisininkai, 
beveik visi mokslus baigæ Anglijoje, buvo linkæ vadovautis anglø preceden-
                                                           

381 The History of the Constitution. http://www.constitutionalcourt.org.za/site/theconstitution/ 
history.htm. 



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

335 

tine teise. 1910 m. Pietø Afrikos Sàjungai iðsikovojus politinæ nepriklauso-
mybæ, atsirado prielaidos atkurti olandø kultûrà, atgaivinti teisës mokslà, 
kuris daugiausia orientavosi á olandø teisæ. Taigi Pietø Afrikos teisë yra 
hibridinë sistema, turinti romënø-olandø materialinës teisës elementø, bet 
jai bûdinga ir anglø procesinës teisës metodologija, ir struktûros aspek-
tai.382 

1909 m. Pietø Afrikos aktas buvo laikomas Pietø Afrikos Sàjungos 
Konstitucija. Beje, bûtina paþymëti, kad 1934 m. Vestminsterio statutas 
nustatë, kad joks teisës aktas, priimtas britø parlamento, negali bûti taiko-
mas Pietø Afrikos Sàjungoje, nebent jos parlamentas nuspræstø kitaip. 

1961 m. Pietø Afrika tapo respublika, remiantis 1960 m. referendumo, 
kuriame balsavimo teisë buvo suteikta tik baltaodþiams, rezultatais. 

1961 m. Konstitucijos pagrindà sudarë Pietø Afrikos aktas, iðlaikæs 
glaudø ryðá su Britø Tautø Sandrauga, sàvokas „karalius“, „karalienë“ ir 
„karûna“ keièiant sàvoka „valstybë“.  

Pietø Afrika, kaip ir kitos buvusios kolonijos, stengësi imituoti senøjø 
metropolijø konstitucines sistemas, jas „perkelti á naujà dirvà“.383 

Ði Konstitucija valstybës Prezidentui suteikë visas galias, priklausiusias 
britø monarchui ir vietos valdytojui. Konstitucija taip pat átvirtino vyriausy-
bës, bikameriniø parlamento rûmø ir nepriklausomos teisminës valdþios 
ágaliojimus. Taèiau ði Konstitucija átvirtino baltaodþiø politikø dominavi-
mà, nes juodaodþiams, spalvotiesiems ir azijieèiams nebuvo suteikta teisë 
balsuoti parlamento rinkimuose. Tiesa, neilgai trukus spalvotieji ir azijie-
èiai laimëjo ribotà politiná dalyvavimà: 1964 m. buvo ákurta Spalvotiesiems 
atstovaujanti taryba (Coloured Persons‘ Representative Council), o 1968 m. 
ákurta Afrikos indø taryba (African Indian Council). 

Po ilgai trukusiø derybø 1983 m. priimta Konstitucija ásigaliojo 1984 
m. rugsëjo 22 d. Ji nustatë Prezidento kaip valstybës vadovo galias, áteisino 
trijø – Asamblëjos rûmø (baltøjø), Atstovø rûmø (spalvotøjø) ir Delegatø 
rûmø (indø) parlamentà ir suteikë balsavimo teisæ spalvotiesiems ir in-
dams. 

Prezidentà rinko rinkikø kolegija, susidedanti ið 50 baltøjø, 25 spalvo-
tøjø ir 13 indø, iðrinktø ið jø parlamento rûmø. 

Prezidentas atsakomybæ dalijosi su Ministrø Kabinetu, kurá jis paskyrë 
ið trijø parlamento rûmø nariø. Svarbiems valstybës klausimams spræsti bu-
vo ákurta 60 nariø Prezidento taryba (20 nariø ið Asamblëjos rûmø, 10 ið 
                                                           

382 Glendon M. A., Gordon M. W., Osakwe C. Vakarų teisės tradicijos. – Vilnius, 1993. P. 166. 
383 Jarašiūnas E. Nuo pirmosios iki naujausių konstitucijų: keletas minčių apie konstitucinio re-

guliavimo raidą // Birmontienė T., Buišienė O. ir kt. Šiuolaikinė konstitucija: studijos apie užsienio 
šalių konstitucinį reguliavimą. – Vilnius, 2005. P. 26. 



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

336 

Atstovø rûmø, 5 ið Delegatø rûmø, 15 paskirti Prezidento ir 10 opoziciniø 
partijø atstovø). 

Kiekvienas ið trijø parlamento rûmø, suskirstytø pagal rasinæ kilmæ, 
sprendë „sau“ aktualius (sveikatos, ðvietimo ir kitus socialinius) ir „ben-
drus“ (saugumo, finansø, uþsienio politikos, teisës, transporto, komercijos 
ir pramonës, energijos, vidaus, þemës ûkio) klausimus. Jei klausimas buvo 
susijæs tik su konkreèia bendruomene, paprastai klausimà spræsdavo tik 
vieni rûmai, taèiau jei klausimas buvo svarbus visiems arba „bendras“, 
sprendimà priimti privalëjo visi rûmai. Rûmams nepriëjus prie bendro su-
tarimo, galutiná sprendimà priimdavo Prezidento Taryba. Reikëtø paþymë-
ti, kad daugeliu atvejø Asamblëjos rûmø sprendimai bûdavo pranaðesni. 

Bûtina paþymëti, kad segregacija ir apartheidas Pietø Afrikoje ne tik 
nesuteikë juodaodþiams þmogaus teisiø, tarp jø ir politiniø, bet ir pablogi-
no jø socialines ekonomines gyvenimo sàlygas ir padidino visuomenëje ne 
tik politinæ, bet ir socialinæ atskirtá. Su apartheidu kovojo ne tik vietiniai 
gyventojai, bet ávairias sankcijas, boikotus taikë ir pavienës ðalys bei Jung-
tinës Tautos.384 

Konstitucinei raidai nemaþà átakà turëjo 1992 m. N. Mandelos ir F. W. 
De Klerko pasiektas Savitarpio supratimo susitarimas (Record of Unders-
tanding). Jis nustatë, kad Prezidentu bus skiriamas laimëjusios rinkimus 
partijos lyderis (Jungtinës Karalystës modelis), bus sudaryta daugumos vy-
riausybë (kiekvienai partijai, áveikusiai 5 procentø rinkimø barjerà, suteikta 
galimybë uþimti vietà ministrø kabinete). Beje, uþ ðá susitarimà 1993 m. N. 
Mandela ir F. W. De Klerkas buvo apdovanoti Nobelio taikos premija.385 

1993 m. buvo priimta laikinoji Konstitucija, pirmàkart ðalies kons-
titucingumo istorijoje átvirtinusi daugiapartinæ demokratijà, valdþiø padali-
jimo principà, þmogaus teises bei panaikinusi rasinæ diskriminacijà. Laiki-
noji Konstitucija átvirtino Konstitucijos virðenybës principà, nacionalinius 
simbolius, suverenitetà, ástatymø leidþiamàjà ir vykdomàjà valdþià (Prezi-
dentà, du viceprezidentus, Ministrø Kabinetà), teisminæ valdþià, Visuome-
nës gynëjo institucijà, Þmogaus teisiø komisijà, Lyèiø lygybës komisijà, 
Þemës teisiø restitucijos komisijà ir kt. Konstitucija taip pat nustatë valsty-
bës suskirstymà á devynias provincijas. 

Vadovaujantis ðia Konstitucija buvo ákurtas Konstitucinis Teismas, ku-
rio pareiga buvo uþtikrinti Konstitucijos virðenybës principà. Be to, Konsti-
tucija suteikë Konstituciniam Teismui teisæ panaikinti ástatymà ar kità tei-

                                                           
384 The End of Apartheid. http://www.info.gov.za/aboutsa/history.htm 
385 Chronology of Important Events. www.countrystudies.us/south-africa/chronology.htm 
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sës aktà, kuris nepagrástai riboja þmogaus teises ir laisves.386 Konstitucinio 
Teismo veiklos pradþia teikë daug vilèiø. Tik pradëjæs veiklà, Teismas pa-
naikino mirties bausmæ.387 

Bûtina paþymëti, kad prigimtinës þmogaus teisës nebuvo ginamos, kol 
nebuvo átvirtintos 1993 m. laikinojoje Konstitucijoje. Joje buvo nustatytos 
tokios þmogaus teisës kaip teisë á gyvybæ ir orumà, religijos, iðraiðkos, aso-
ciacijø laisvë, teisë á kalbà ir kultûrà ir kt. 

Laikinoji Konstitucija nustatë, kad dvejø rûmø parlamentà sudaro 400 
nariø Nacionalinë Asamblëja, iðrinkta pagal proporcinæ rinkimø sistemà, ir 
10 nariø Senatas, atstovaujamas visø provincijø. Vienas ið esminiø ðios 
Konstitucijos bruoþø – vadinamosios Nacionalinës vienybës (National Uni-
ty) vyriausybës átvirtinimas. Nacionalinës vienybës vyriausybæ sudaro visos 
partijos, áveikusios 5 procentø rinkimø barjerà. 

Laikinoji Konstitucija reglamentavo Konstitucinës Asamblëjos, kurià 
sudarë abejø parlamento rûmø nariai, ákûrimà bei ápareigojo parengti 
Konstitucijos projektà. Buvo nustatyta, kad ðiam projektui bûtinas 2/3 par-
lamento nariø ir Konstitucinio Teismo pritarimas. 

1996 m. buvo parengtas Konstitucijos projektas. Jis sulaukë kontrover-
siðkos kritikos. Pavyzdþiui, Konstitucijos projekte buvo atsisakyta Naciona-
linës vienybës vyriausybës idëjos. Toks reglamentavimas sukëlë nepasiten-
kinimà teigiant, kad rinkimus laimëjusieji „laimi viskà“, o opozicinës parti-
jos tiesiogiai nedalyvauja valstybës valdyme.388 

1996 m. Konstitucijos projektas siûlë pakeisti parlamento struktûrà: 
palikti nepakeistà Nacionalinæ Asamblëjà, renkamà visuotiniuose tiesiogi-
niuose rinkimuose, o vietoj Senato ákurti Nacionalinæ provincijø tarybà, 
kur bûtø atstovaujama kiekvienai provincijai. 

Pagal laikinosios Konstitucijos nuostatas ðis projektas buvo pateiktas 
Konstituciniam Teismui nustatyti, ar atitinka konstitucinius principus. Á 
Konstitucinio Teismo kvietimà aktyviai reikðti nuomonæ dël projekto atsi-
liepë ávairios partijos (Demokratø, Konservatoriø, Afrikos krikðèioniø de-
mokratø ir kt.), organizacijos (Afrikos þemës ûkio sàjunga, Tarprasiniø 
santykiø institutas ir kt.) ir pavieniai asmenys. Jiems Teismo posëdþiuose 
atstovavo 47 advokatai. Tai buvo bene didþiausias procesas per Konstituci-
nio Teismo gyvavimo laikotarpá.389 Konstitucinis Teismas nusprendë grà-

                                                           
386 The history of the Constitution. http://www.constitutionalcourt.org.za/site/theconstitution/ 

history.htm 
387 Favoreu L. Konstituciniai teismai. – Vilnius, 2001. P. 112. 
388 The Constitution. http://countrystudies.us/south-africa/73.htm 
389 The Certification Process. http://www.constitutionalcourt.org.za/site/theconstitution/the-

certificationprocess.htm 
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þinti projektà Konstitucinei Asamblëjai patikslinti. Konstitucinis Teismas 
1996 m. rugsëjo 6 d. nutarime, remdamasis Ðvedijos, Danijos ombudsmenø 
veiklos reglamentavimu, konstatavo, kad Konstitucijos projekte nepakan-
kamai uþtikrintas Visuomenës gynëjo (Public Protector) institucijos nepri-
klausomumas. Taip pat Teismas abejojo dël provincijø teisës aktø leidybos 
galios ribojimo bei dël provincijø autonomijos.390 

Konstitucinei Asamblëjai sutikus su visomis Konstitucinio Teismo pas-
tabomis, Konstitucinis Teismas 1996 m. gruodþio 4 d. sprendimu pritarë 
Konstitucijos projektui.391 

Taigi 1996 m. gruodþio 10 d., minint Tarptautinæ þmogaus teisiø die-
nà, Pietø Afrikos Respublikos Prezidentas N. Mandela pasiraðë Konstituci-
jà. Ji ásigaliojo 1997 m. vasario 4 d. 
 

II 
 

Konstitucijos bruoþai. Pietø Afrikos Respublikos Konstitucija yra 
vientisas, tiesiogiai taikomas aukðèiausios teisinës galios aktas, nustatantis 
politinës, teisinës ir ekonominës sistemos pagrindus.  

Ðià Konstitucijà sudaro preambulë, 14 skyriø (1 – Konstitucinës san-
tvarkos pagrindai, 2 – Teisiø bilis, 3 – Valstybës valdymas, 4 – Parlamentas, 
5 – Prezidentas ir vykdomoji valdþia, 6 – Provincijos, 7 – Vietos savivalda, 8 
– Teismai ir jø administravimas, 9 – Valstybës institucijos konstitucinei 
demokratijai palaikyti, 10 – Vieðasis administravimas, 11 – Saugumo tarny-
bos, 12 – Tradiciniai lyderiai, 13 – Finansai, 14 – Baigiamosios nuostatos) ir 
7 priedai (1 – Nacionalinë vëliava, 2 – Priesaikos ir iðkilmingi pasiþadëji-
mai, 3 – Rinkimø procedûros, 4 – Nacionalinës ir provincijø ástatymø lei-
dybos kompetencijos konkurencingumas, 5 – Iðskirtinë provincijø ástatymø 
leidyba, 6 – Pereinamosios nuostatos, 7 – Pataisos). 

Konstitucijos preambulëje, átvirtinanèioje pagrindinius valstybës sie-
kius, teigiama, kad „Pietø Afrikos Tauta, pripaþindama praeities skriaudas, 
gerbdama tuos, kurie kovojo uþ teisingumà ir laisvæ, tikëdama, kad Pietø 
Afrikoje vieningai gali gyventi visi, neatsiþvelgiant á jø skirtingumà, per tie-
siogiai visuotiniuose rinkimuose iðrinktus atstovus priëmë Konstitucijà kaip 
aukðèiausià ðalies teisinës galios aktà, átvirtinantá (…) vieningos demokra-
tinës suverenios Pietø Afrikos sukûrimà“.  
                                                           

390 The Judgement of 6 September 1996. In re Certification of the amended text of the Constitu-
tion of the Republic of South Africa, 1996 http://www.constitutionalcourt.org.za/uhtbin/cgisirsi/ 
L9QXkHBbKG/198780060/9#top 

391 The Certification Process. http://www.constitutionalcourt.org.za/site/theconstitution/ thecer-
tificationprocess.htm 
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Konstitucija reglamentuoja pagrindiniø valstybinës valdþios institucijø 
steigimo, veiklos ir ágaliojimø turiná, þmogaus teises ir laisves, valstybës val-
dþios ir federaciniø subjektø (provincijø) kompetencijos ribas, tradiciniø 
lyderiø galias. 

Pietø Afrikos Respublika yra demokratinë, federacinë respublika, jos 
valdymo forma parlamentinë. Konstitucija reglamentuoja parlamento kaip 
atstovaujamosios ir ástatymø leidþiamosios valdþios vaidmená ágyvendinant 
valstybës valdþià formuojant kitas valstybës valdþios institucijas. Pietø Af-
rikos Konstitucija nustato vykdomosios valdþios politinæ atsakomybæ pa-
rlamentui. Ðiai Konstitucijai bûdingi ir kiti parlamentinës respublikos 
bruoþai: Respublikos Prezidentà renka parlamentas, Prezidentas, formuo-
damas Kabinetà, visø pirma siekia, kad tai bûtø parlamento daugumos pa-
sitikëjimà turintis Kabinetas. 
 

III 
 

Þmogaus teisës ir laisvës. Bûtina paþymëti, kad prigimtinës þmogaus 
teisës pirmà kartà Pietø Afrikos konstitucingumo istorijoje buvo átvirtintos 
tik 1994 m. laikinojoje Konstitucijoje. Dabartinës Konstitucijos 2 skyrius, 
reglamentuojantis Teisiø bilá (Bill of Rights), pradedamas tokiais þodþiais: 
„Teisiø bilis yra Pietø Afrikos demokratijos pamatas, nustatantis visø þmo-
niø teises bei átvirtinantis tokias demokratines vertybes kaip þmogaus oru-
mas, lygiateisiðkumas ir laisvë“.  

Konstitucijos 8 straipsnis skelbia, kad Teisiø bilis nustato visø þmoniø 
teises ir yra privalomas tiek ástatymø leidþiamajai, tiek vykdomajai, tiek ir 
teisminei valdþioms. Be to, ðis straipsnis suteikia teismams teisæ, esant bû-
tinybei, naudotis bendrosios teisës (common law) taisyklëmis ir iðplësti 
þmogaus teisiø turiná taip, kad bûtø uþtikrinta þmogaus teisiø apsauga, arba 
riboti þmogaus teises pagal Konstitucijos 36 straipsnyje nustatytà tvarkà. 
Beje, ádomu tai, kad Teisiø bilis nustato ne tik fiziniø, bet ir juridiniø as-
menø teises.392 

Teisiø bilá sudaro asmeninės teisės: teisë á gyvybæ, orumà, asmens ne-
lieèiamumà (ði teisë apima ne tik asmens laisvës apsaugà, bet ir teisæ nebûti 
kankinamam, teisæ á asmens fiziná ir psichologiná vientisumà, t. y. asmens 
apsisprendimo teisæ dël reprodukcijos, teisæ nebûti medicinos ar moksliniø 
tyrimø objektu), teisë á privatø gyvenimà, religijos, tikëjimo ir minties laisvë 
                                                           

392 Konstitucijos 8 str. 3 d.: A provision of the Bill of Rights brings a natural or a juristic person 
if, and to the extent that, it is applicable, taking into account the nature of the right and the nature of 
any duty imposed by the right. 
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(kadangi ðalyje nëra valstybinës religijos, átvirtinamas vienodø sàlygø prin-
cipas, nors, oficialiais duomenimis, 80 proc. gyventojø yra krikðèionys393, be 
to, pripaþástamos visos santuokos, sudarytos pagal religines ar kitokias tra-
dicijas), iðraiðkos laisvë (iðraiðkos laisvë apima: teisæ gauti ir skleisti infor-
macijà ar idëjas, spaudos laisvæ, kûrybos laisvæ, akademinæ bei moksliniø 
tyrimø laisvæ), demonstracijø bei peticijø laisvë, asociacijø laisvë; politinės 
teisės: teisë kurti partijas bei aktyviai dalyvauti jø veikloje, teisë dalyvauti 
ástatymø leidybos organø rinkimuose ir juose balsuoti slaptai, teisë dirbti 
valstybës tarnyboje; socialinės ekonominės kultūrinės teisės: prekybos, darbo 
ir veiklos laisvë, teisë á sveikatos apsaugà (áskaitant reprodukcinæ sveikatà), 
teisë á mokslà, kultûrà, kalbà, teisë jungtis á kultûrines, religines ar kalbines 
bendruomenes ir kt. 

Socialiniø ekonominiø teisiø sàraðas atspindi Pietø Afrikos Konstituci-
jos kûrëjø sieká konsoliduoti visuomenæ, maþinti socialinæ atskirtá, integ-
ruoti labiausiai paþeidþiamas visuomenës grupes. Be anksèiau minëtø tei-
siø, Konstitucijoje átvirtintos tokios teisës kaip teisë á gyvenamàjá bûstà (26 
straipsnis skelbia, kad kiekvienas turi teisæ á gyvenamàjá bûstà, ir nustato, 
kad valstybë, jei turi iðtekliø, privalo teisinëmis ir kitokiomis priemonëmis 
siekti, kad ði teisë bûtø ágyvendinta), teisæ á vandená ir maistà, teisæ á skubià 
medicinos pagalbà.  

Teisiø bilis nustato atskirø visuomenës grupiø teises: vaikų teises (teisæ 
á vardà ir tautybæ, teisæ á ðeimos ar alternatyvià globà, apsaugà nuo blogo 
elgesio, smurto ar degradacijos, nuo iðnaudojamo darbo; Konstitucija taip 
pat nustato, kad nepilnameèiams turi bûti skiriamos ámanomai trumpiau-
sios ákalinimo bausmës, be to, nepilnametis negali bûti kartu ákalinamas su 
suaugusiaisiais); areštuotųjų, suimtųjų ir kaltinamųjų teisės (teisë þinoti, dël 
ko suimamas ir kuo kaltinamas, teisë neduoti parodymø prieð save, teisë 
per priimtinà laikà á teisminá nagrinëjimà arba paleidimà iki teismo, teisë 
nebûti teisiamam uþ nusikaltimà ar nusiþengimà, kuris nebuvo kriminali-
zuotas pagal tarptautinæ ar nacionalinæ teisæ jo padarymo metu, teisë turëti 
advokatà, teisë á nepriklausomà ir neðaliðkà teismà, teisë skøstis aukðtesnei 
teisminei instancijai ir kt.). 

Teisiø bilis, kaip ir daugelis moderniø Konstitucijø, átvirtina ne tik va-
dinamàsias pirmosios ir antrosios kartos pilietines ir politines bei sociali-
nes, kultûrines ir ekonomines teises, bet ir treèios kartos teises: teisæ á ap-
linkosaugà, vystymàsi ir kt. 

                                                           
393 South Africa Yearbook 2004/ 05, p. 5 http://www.gcis.gov.za/docs/publications/ year-

book.htm 
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Kaip matyti, Teisiø bilis yra gana modernus ir kartu atspindi naciona-
linius ypatumus, gal todël kai kurie autoriai teigia, kad Pietø Afrikos Kons-
titucija yra pati þaviausia pasaulio Konstitucija, átvirtinusi apartheido iðvar-
gintø þmoniø viltis ir siekius394. 

Þmogaus teisës nëra absoliuèios, todël Konstitucijos kûrëjai 36 
straipsnyje nustatë teisiø ribojimo pagrindus. Ðis straipsnis teigia, kad Tei-
siø bilyje nustatytos teisës gali bûti ribojamos ástatymu, esant bûtinybei bei 
pagrástam ir teisëtam tikslui atviroje ir demokratinëje visuomenëje, grin-
dþiamoje þmogiðkuoju orumu, lygiateisiðkumu ir laisve. Konstitucija taip 
pat nustato, kad teismai, tribunolai ar forumai, interpretuodami Teisiø bilá, 
privalo vadovautis atviros ir demokratinës visuomenës, grindþiamos þmo-
giðkuoju orumu, lygiateisiðkumu ir laisve, vertybëmis, vadovautis tarptauti-
nës teisës normomis bei gali atsiþvelgti á uþsienio ðaliø teisæ.  

Galima bûtø teigti, kad Teisiø bilis yra ne tik modernus, bet ir nuolat 
prie visuomenës pokyèiø derinamas dokumentas. Mat Konstitucija átvirtina 
nuostatà, kad Teisiø bilis neneigia jokios kitos þmogaus teisës ar laisvës, 
pripaþástamos pagal bendràjà teisæ, paproèiø teisæ ar ástatymus, todël ji gali 
bûti laikoma Teisiø bilio dalimi. 

Pietø Afrikos Konstitucija ne tik átvirtina þmogaus teises ir laisves, bet 
nustato ir jø institucines teisines garantijas. Konstitucijoje nustatyti trys pa-
grindiniai þmogaus teisiø gynimo bûdai: teisë kreiptis á ombudsmenà – Vi-
suomenës gynëjà (Public Protector) bei kitas ikiteismines institucijas (Pietø 
Afrikos þmogaus teisiø komisijà, Kultûriniø, religiniø ir lingvistiniø ben-
druomeniø teisiø apsaugos komisijà, Lyèiø lygybës komisijà, Rinkimø ko-
misijà, Nepriklausomà þiniasklaidos reguliacinæ tarnybà), teisë kreiptis á 
teismà ir teisë kreiptis á Konstituciná Teismà. 
 

IV 
 

Parlamentas: Nacionalinë Asamblëja ir Nacionalinë provincijø tary-
ba. Pietø Afrikos parlamentà sudaro dveji rûmai. Nacionalinë Asamblëja – 
tai tautos atstovybë, á kurià nariai renkami visuotiniuose, tiesioginiuose ir 
lygiuose rinkimuose slaptu balsavimu. Ðios institucijos pagrindinës funkci-
jos – ástatymø leidyba ir vykdomosios valdþios kontrolë. Nacionalinës pro-
vincijø tarybos, reprezentuojanèios provincijas, pagrindinë funkcija yra uþ-
tikrinti, kad provincijø interesai bûtø atstovaujami nacionaliniu lygiu ásta-
tymø leidybos procese. 

                                                           
394 Kende M. S. Why the South African Constitution is better than the US. http://academic. 

udayton.edu/race/06hrights/GeoRegions/Africa/Safrica03.htm 
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Nacionalinæ Asamblëjà sudaro ne maþiau kaip 350 ir ne daugiau kaip 
400 deputatø, renkamø penkeriø metø kadencijai. Nacionalinæ provincijø 
tarybà sudaro kiekvienos provincijos delegacija, susidedanti ið 10 nariø (4 
specialiø delegatø ir 6 nuolatiniø paskirtø delegatø). Kiekvienos provinci-
jos delegacijai vadovauja tos provincijos premjeras arba jo paskirtas pro-
vincijos Vykdomosios tarybos (Executive Council) narys. Nuolatiniai paskir-
ti provincijos delegatai proporcingai atstovauja provincijos ástatymø lei-
dþiamojoje valdþioje esanèioms partijoms. Taèiau Konstitucija nurodo, kad 
kiekvienos provincijos ástatymø leidþiamasis organas privalo uþtikrinti, kad 
á provincijos delegacijos sudëtá bûtø átraukti ir maþumà vietø turinèiø parti-
jø atstovai. 

Parlamento ir jo rûmø veiklà bei struktûrà nustato vidaus reglamentai, 
priimami absoliuèia Nacionalinës Asamblëjos ir Nacionalinës provincijø 
tarybos balsø dauguma. Tiek Nacionalinë Asamblëja, tiek ir Nacionalinë 
provincijø taryba renka pirmininkà, jo pavaduotojus. Parlamento nariai 
jungiasi á politines frakcijas, dalyvauja nuolatiniø ir laikinø komitetø bei 
komisijø veikloje. 

Konstitucija suteikia visuomenei teisæ dalyvauti vieðuose parlamento 
ar komitetø posëdþiuose. Ði teisë gali bûti ribojama, kai tai yra teisëta ir 
bûtina atviroje demokratinëje valstybëje. 

Pietø Afrikos Konstitucija numato labai konkreèias parlamento veik-
los ribas, labai aiðkiai atskirtos nacionalinio parlamento ir provincijø ásta-
tymø leidþiamosios valdþios funkcijos ástatymø leidybos procese. Naciona-
linis parlamentas priima ástatymus valstybei svarbiais klausimais: valstybës 
valdymo, pinigø politikos, þemës ûkio, aplinkos apsaugos, valstybës ûkio, 
kultûros, ðvietimo ir kitais svarbiais valstybei klausimais. Provincijø ástaty-
mø leidybos organai priima ástatymus, reglamentuojanèius provincijø ar-
chyvø, bibliotekø, ðvietimo ástaigø, muziejø, sveikatos ástaigø, krematoriu-
mø ir kitø ástaigø veiklà, keliø, paplûdimiø prieþiûrà, alkoholio licencijas ir 
kitus klausimus. 

Pietø Afrikos parlamento abeji rûmai renka Prezidentà, organizuoja 
referendumus, priima ástatymus bei priþiûri vykdomàjà valdþià ir visas vals-
tybës valdymo institucijas. 

Ástatymø leidybos procedûra prasideda nuo ástatymo projekto teikimo 
rûmams. Ástatymø iniciatyvos teisë suteikta parlamento nariams, parlamen-
to komitetams, Kabinetui, taèiau su pinigø politika susijusiø ástatymø (biu-
dþeto, mokesèiø, akcizø ir kt.) iniciatyvos teisë priklauso tik Kabinetui.  

Pirmojo svarstymo metu ástatymo projektas pristatomas parlamento 
rûmams ir pateikiamas svarstyti atitinkamam parlamento komitetui. Kitam 
svarstymui komitetas parengia ástatymo projektà, atspindintá komiteto na-
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riø, ekspertø ir visuomenës nuomonæ, ir teikia parlamentui svarstyti. Jeigu 
ástatymo projektui pritaria vieni rûmai, jis perduodamas kitiems. Konstitu-
cija numato, kad, kilus nesutarimø, sudaromi derinamieji komitetai. Taèiau 
galimi atvejai, kai ástatymo projektui uþtenka tik Nacionalinës Asamblëjos 
pritarimo. Tais atvejais, kai ástatymø projektai, svarstomi Nacionalinëje 
Asamblëjoje ir nesusijæ su provincijø klausimais, yra priimami tik Naciona-
linës Asamblëjos nariø balsø dauguma.  

Parlamento priimtà ástatymà pasiraðo valstybës Prezidentas. Taèiau jis 
gali ir gràþinti ástatymà pakartotinai svarstyti. Parlamentui dar kartà prita-
rus toms paèioms nuostatoms, Prezidentas gali kreiptis á Konstituciná Tei-
smà dël priimto ástatymo konstitucingumo. Dël priimto ástatymo konstitu-
cingumo, praëjus ne daugiau kaip 30 dienø nuo dienos, kai pasiraðë Prezi-
dentas, taip pat turi teisæ kreiptis á Konstituciná Teismà 1/3 Nacionalinës 
Asamblëjos nariø. 
 

V 
 

Vykdomoji valdþia. Pietø Afrikos Respublikos Konstitucija vykdomo-
sios valdþios funkcijas paveda Prezidentui. Pagal Konstitucijos 85 straipsná 
valstybës Prezidentas yra vykdomosios valdþios ir valstybës galva bei svar-
biausias valstybës pareigûnas. Taèiau Konstitucija taip pat nustato, kad 
vykdomàjà valdþià Prezidentas ágyvendina su Viceprezidentu ir kabinetu. 

Pietø Afrikos Respublikos Prezidentà renka Nacionalinë Asamblëja ið 
savo nariø absoliuèia balsø dauguma. Tas pats asmuo gali bûti renkamas ne 
daugiau kaip dvi kadencijas ið eilës. 

Konstitucijos 89 straipsnis nustato, kad Nacionalinë Asamblëja 2/3 
balsø dauguma gali nuspræsti paðalinti Prezidentà ið pareigø tik ðiais atve-
jais, t. y. jei: 

1) rimtai paþeidþia Konstitucijà ar kità ástatymà, 
2) sulauþo priesaikà ar padaro nusikaltimà, 
3) nesugeba eiti pareigø. 
Beje, tame paèiame straipsnyje nustatyta, kad asmuo, paðalintas ið 

Prezidento pareigø, netenka jokiø privilegijø bei galimybës dirbti valstybës 
institucijose. 

Prezidentui suteikti visi ágaliojimai pagal Konstitucijà ir ástatymus, bû-
tini valstybës vadovo ir vyriausybës vadovo funkcijoms vykdyti. Prezidentas 
yra atsakingas uþ ðias veiklas: 

- parlamento priimtø ástatymø pasiraðymà ir paskelbimà; 
- parlamento priimtø ástatymø gràþinimà Nacionalinei Asamblëjai pe-

rsvarstyti; 
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- kreipimàsi á Konstituciná Teismà dël parlamento priimtø ástatymø 
atitikties Konstitucijai; 

- diplomatiniø ir konsuliniø atstovø skyrimà ir atðaukimà, taip pat uþ-
sienio diplomatiniø ir konsuliniø atstovø priëmimà ir pripaþinimà;  

- ástatymø nustatyta tvarka pareigûnø skyrimà ir atleidimà; 
- valstybiniø apdovanojimø skyrimà; 
- malonës nuteistiesiems teikimà (baudø, bausmiø ar konfiskavimø 

atidëjimà ar atleidimà); 
- ástatymø vykdymà; 
- nacionalinës politikos ágyvendinimà; 
- ástatymø projektø rengimà ir iniciavimà; 
- kitø funkcijø atlikimà pagal Konstitucijà ir ástatymus. 
Kabinetà sudaro Prezidentas, Viceprezidentas ir ministrai. Konstituci-

ja suteikia Prezidentui teisæ paskirti ir atleisti Viceprezidentà ir ministrus 
bei nustatyti jø galias ir funkcijas. Taèiau ávesti tam tikri apribojimai, t. y. 
Viceprezidentas turi bûti skiriamas ið Nacionalinës Asamblëjos nariø, Pre-
zidento nuoþiûra nustatomas ministrø, pasirenkamø ið Nacionalinës 
Asamblëjos nariø, skaièius, bet Prezidentas gali paskirti ne daugiau kaip du 
ministrus ne ið Nacionalinës Asamblëjos nariø. Prezidentas taip pat turi 
teisæ skirti ir atleisti viceministrus, jø pasirinkimà riboja tie patys reikala-
vimai kaip ir ministrø pasirinkimà. 

Viceprezidentas ir ministrai yra tiesiogiai atsakingi Prezidentui, taèiau 
Konstitucija numato individualià ir solidarià Kabineto nariø atsakomybæ 
Nacionalinei Asamblëjai. Be to, Kabinetas privalo Nacionalinei Asamblëjai 
reguliariai pateikti veiklos ataskaitas.  

Nacionalinei Asamblëjai pareiðkus nepasitikinëjimà Kabinetu, iðsky-
rus Prezidentà, Prezidentas privalo ið naujo sudaryti kabinetà. Jeigu nepa-
sitikëjimas didþiàja balsø dauguma pareiðkiamas Prezidentui, atsistatydinti 
turi ne tik Prezidentas, bet ir visi Kabineto nariai. 

Prezidentas, ágyvendindamas jam suteiktus ágaliojimus, leidþia teisës 
aktus. Juos kontrasignuoja kitas kabineto narys, jeigu teisës aktas yra susi-
jæs su jo veiklos sritimi. 

Be kitø svarbiø vykdomosios valdþios funkcijø, Kabinetas, gavæs Provin-
cijø tarybos pritarimà, gali provincijose ávesti tiesioginá valdymà, jei provincija 
negali vykdyti arba nevykdo Konstitucijoje ir ástatymuose nustatytø pareigø. 
 

VI 
 

Teisminæ valdþià Pietø Afrikos Respublikoje ágyvendina teismai. Pa-
matinis teismø veiklos principas yra átvirtintas Konstitucijos 165 straipsny-
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je, nustatanèiame, kad teismai, vykdydami teisingumà, yra nepriklausomi, 
neðaliðki ir klauso tik Konstitucijos bei ástatymø be baimës, palankumo ar 
iðankstinio nusistatymo. Valstybës organai per ástatymø leidybà bei kitas 
priemones privalo uþtikrinti teismø nepriklausomybæ, neðaliðkumà, autori-
teto apsaugà, jø veiklos prieinamumà bei efektyvumà. Konstitucija taip pat 
átvirtina teisëjø nepriklausomumo, nekeièiamumo ir atlyginimo nemaþini-
mo principus. Prezidentas gali teisëjà atleisti ið pareigø tik Teismø tarnybos 
komisijai (Judicial Service Commission) pateikus duomenis, kad ðis asmuo 
yra nepajëgus atlikti jam patikëtø pareigø, yra nekompetentingas ar pada-
ræs nusikaltimà ir ðiam atleidimui pritaria ne maþiau kaip 2/3 Nacionalinës 
Asamblëjos nariø. 

Á Teismø tarnybos komisijos sudëtá áeina Konstitucinio Teismo pirmi-
ninkas, Aukðèiausiojo apeliacinio teismo pirmininkas, Kabineto narys, at-
sakingas uþ teismø administravimà, du praktikuojantys teisininkai, du prak-
tikuojantys advokatai, teisës krypties mokslininkas, atstovaujantis Pietø Af-
rikos universitetams, ðeði Nacionalinës Asamblëjos nariai, keturi nuolati-
niai Provincijø tarybos nariai, keturi Prezidento skirti asmenys ir, prireikus, 
kurio nors þemesnio teismo pirmininkas. Ði komisija pataria ástatymø lei-
dþiamajai ir vykdomajai valdþioms dël teisëjø skyrimo, atleidimo ir kitø tei-
smø administravimo klausimø. 

Konstitucija nustato, kad teismø sistemà sudaro: Konstitucinis Tei-
smas, Aukðèiausiasis apeliacinis teismas, aukðtieji teismai (High courts), 
magistratø teismai ir bet kokie kiti teismai, ásteigti pagal parlamento priim-
tà teisës aktà. 

Konstitucinis Teismas yra aukðèiausioji teisminë institucija ðalyje, uþ-
tikrinanti Konstitucijos interpretavimà, apsaugà ir ágyvendinimà. Aukðèiau-
siasis apeliacinis teismas yra apeliacinë instancija aukðtøjø teismø priim-
tiems sprendimams. Be to, Aukðèiausiasis apeliacinis teismas formuoja tei-
sminæ praktikà ir vykdo þemesniø teismø prieþiûros funkcijà. Aukðèiausiojo 
apeliacinio teismo priimti sprendimai yra svarbus teisës ðaltinis. 

Aukðtieji teismai (jø yra deðimt) yra magistratø teismø sprendimø ape-
liacinës instancijos. Beje, aukðtøjø teismø priimti sprendimai taip pat yra 
teisës ðaltinis, bet vienam aukðtajam teismui neprivaloma vadovautis kito 
aukðtojo teismo sprendimu. Vis dëlto praktikoje gana daþnai yra atsiþvel-
giama ir á kitø aukðtøjø teismø sprendimus. Magistratø teismams privaloma 
vadovautis aukðtøjø teismø sprendimais.395 
 

                                                           
395 The Courts Position in the Justice System. http://www.constitutionalcourt.org.za/site/ the-

court/role.htm 
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VII 
 

Konstitucinis Teismas ypaè svarbus Pietø Afrikos Respublikos teismø 
sistemoje. Jis buvo ákurtas 1994 m. vadovaujantis 1993 m. laikinàja Konsti-
tucija.  

Ástatymø konstitucingumo principo átvirtinimas 1993 m. laikinojoje 
Konstitucijoje reiðkë, kad konstitucinio teisëtumo doktrina buvo pripaþinta 
kaip vienas svarbiausiø visuomenës ir valstybës raidos dësniø. Laikinosios 
Konstitucijos autoriai daug laiko paskyrë konstitucinës justicijos modeliø 
analizei. Jau buvo minëta, kad tiek laikinàjà Konstitucijà, tiek ir dabartinæ 
Konstitucijà veikë JAV konstitucinë teisë, be to, Pietø Afrikos politikai ga-
na daþnai sàsajø linkæ ieðkoti su anglakalbëmis valstybëmis. Todël supran-
tama, kad buvo keliamas klausimas, ar Aukðèiausiasis apeliacinis teismas 
negalëtø vykdyti konstitucinës justicijos funkcijø.396 Konstitucinio Teismo 
steigimas buvo traktuojamas kaip politinis kompromisas, uþtikrinantis, kad 
nauja institucija, nesietina su apartheidu, segregacija, diskriminacija ir ki-
tokiu blogiu, ágyvendins konstitucingumo principà. Laikinosios Konstituci-
jos autoriai pasirinko Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo modelá, 
kur Konstitucinis Teismas yra aukðèiausia teisminë institucija, atliekanti 
svarbø vaidmená ginant þmogaus teises ir laisves, taigi ir nagrinëjanti ape-
liacijas dël Aukðèiausiojo Teismo sprendimø, uþtikrinanti, kad visi teismai 
vienodai interpretuotø konstitucines normas.397 

Pietø Afrikos Konstituciná Teismà sudaro pirmininkas, jo pavaduoto-
jas ir devyni teisëjai. Respublikos Prezidentas, pasitaræs su Teismø tarny-
bos komisija, skiria Teismo pirmininkà ir pavaduotojà, o pasitaræs su Kons-
titucinio Teismo pirmininku, – kitus teisëjus ið Teismø tarnybos komisijos 
sudaryto sàraðo, kuriame pateikiama trimis kandidatais daugiau, negu rei-
kia. Teisëjo ágaliojimø trukmë – neatnaujinama 12 metø kadencija. Beje, 
teisëjo kadencija gali baigtis ir anksèiau, kai asmuo sulaukia 70 metø. 

Konstitucijos 167 straipsnis nurodo, kad Konstitucinis Teismas yra 
aukðèiausia teisminë institucija konstituciniais klausimais, priimanti galuti-
ná sprendimà. Konstitucinis Teismas tikrina parlamento ir provincijø priim-
tø ástatymø ir teisës aktø konstitucingumà, atlieka iðankstinæ ástatymø kont-
rolæ, sprendþia ginèus tarp valstybës institucijø dël kompetencijos, taip pat 
ginèus dël kompetencijos tarp valstybës ir provincijø, tikrina ástatymø dël 
Konstitucijos pakeitimo konstitucingumà, sprendþia, ar parlamentas arba 
Prezidentas nevykdo konstituciniø pareigø, sertifikuoja provincijø Konsti-

                                                           
396 The History of the Idea. http://www.constitutionalcourt.org.za/site/thecourt/history.htm 
397 The History of the Idea. http://www.constitutionalcourt.org.za/site/thecourt/history.htm 
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tucijas, uþtikrina þmogaus teisiø ir laisviø apsaugà, interpretuoja Konstitu-
cijà bei atlieka visas kitas funkcijas, susijusias su Konstitucijos normø ap-
sauga ir ágyvendinimu. 

Konstituciniam Teismui, kaip ir kitiems teismams, taikomas pamatinis 
veiklos principas, átvirtintas Konstitucijos 165 straipsnyje, nustatanèiame, 
kad teismai, vykdydami teisingumà, yra nepriklausomi, neðaliðki ir klauso 
tik Konstitucijos bei ástatymø be baimës, palankumo ar iðankstinio nusista-
tymo. Be to, Konstitucijos 39 straipsnis nustato teismams pareigà interpre-
tuoti ástatymus taip, kad nebûtø paþeista Teisiø bilio dvasia, esmë ir turi-
nys. Konstitucinis Teismas byloje Carmichele v. Minister of Safety and Secu-
rity and another398 konstatavo, kad teismø pareiga vystyti bendràjà teisæ 
(common law) neleidþiant jai nukrypti nuo Teisiø bilio esmës. 

Konstitucinis Teismas pradeda nagrinëti klausimà, jei yra vienai ið ðiø 
sàlygø: 

• gavæs apeliaciná skundà dël aukðtøjø teismø ar Aukðèiausiojo ape-
liacinio teismo sprendimø,  

• gavæs tiesioginá kreipimàsi, praðantá nagrinëti bylà kaip pirmoji ir 
paskutinë instancija skubiu klausimu; 

• jei Aukðèiausiasis apeliacinis teismas ar kuris nors aukðtasis teismas 
deklaruoja, kad taikomas teisës aktas negalioja, ir praðo tai patvir-
tinti; 

• gavæs praðymà dël iðankstinës teisës aktø kontrolës.399 
Paprastai bylos, pasiekianèios Konstituciná Teismà, prasideda aukð-

tuosiuose teismuose, kuriems suteikta galia taikyti ávairias teisës gynimo 
priemones ir deklaruoti teisës aktø negaliojimà. Kiekvienas ðiø teismø 
sprendimas, deklaruojantis teisës akto negaliojimà, privalo bûti patvirtintas 
Konstitucinio Teismo. 

Visais kitais atvejais asmuo ar institucija, besikreipiantys á Konstituciná 
Teismà kaip apeliacinæ instancijà, privalo árodyti, kad kreipimasis susijæs su 
Konstitucijos normø interpretavimu. Taigi Konstitucinis Teismas neturëtø 
bûti traktuojamas kaip dar viena visø bylø apeliacinë instancija.  

Konstitucijos 167 straipsnis iðimtiniais atvejais numato tiesioginio 
kreipimosi á Konstituciná Teismà, nesikreipiant á kitø instancijø teismus ar-
ba apeliuojant bet kokios grandies teismo sprendimui, teisæ esant teisin-
gumo interesui ir Konstitucinio Teismo pritarimui.400 

                                                           
398 http://www.constitutionalcourt.org.za/uhtbin/hyperion-image/S-CCT48-00 
399 Rules of the Court. http://www.constitutionalcourt.org.za/site/thecourt/rulesofthecourt. 

htm#s2 
400 „when it is in the interests of justice and with leave of the Constitutional Court“.  
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Pasak L. Favoreu, Pietø Afrikos Konstitucinio Teismo veiklos pradþia 
teikë daug vilèiø401, nes pirmuoju 1995 m. priimtu sprendimu402 panaikino 
mirties bausmæ.  

Nagrinëjant Konstitucinio Teismo svarbà Pietø Afrikos konstitucinei 
teisei, bûtina prisiminti, kad ðis teismas sertifikavo dabartinæ Konstitucijà, 
priëmë daugelá svarbiø sprendimø uþtikrinant politines teises, socialines 
ekonomines teises, asmenø lygiateisiðkumà, visuomenës dalyvavimà politi-
niame gyvenime.403 
 
 

VIII 
 

Provincijos. Pietø Afrikos Respublikà sudaro devynios provincijos, tu-
rinèios savo Konstitucijas. Jas sertifikuoja Konstitucinis Teismas. Valstybës 
Konstitucija nustato, kad kiekvienos provincijos ástatymø leidþiamasis or-
ganas yra renkamas penkeriems metams. Provincijø ástatymø leidybos or-
ganai priima ástatymus, reglamentuojanèius provincijø archyvø, bibliotekø, 
ðvietimo ástaigø, muziejø, sveikatos ástaigø, krematoriumø ir kitø ástaigø 
veiklà, keliø, paplûdymiø prieþiûrà, alkoholio licencijas ir kitus klausimus. 
Be to, ðiai institucijai yra atskaitingos vykdomosios valdþios ir kitos provin-
cijos institucijos. 

Provincijos vykdomoji valdþia yra pavesta provincijos premjerui, kuris 
vykdomosios valdþios ágaliojimus ágyvendina kartu su Vykdomosios tarybos 
(Executive Council) nariais. Vykdomosios tarybos funkcijos yra ágyvendinti 
provincijos teisës aktø reikalavimus, vykdyti provincijos politikà. 

Provincijos premjeras yra renkamas provincijos ástatymø leidëjø balsø 
dauguma, taèiau negali bûti renkamas daugiau nei dvi kadencijas. Premje-
ras yra atsakingas uþ provincijos ástatymø pasiraðymà, tyrimo komisijø su-
kûrimà, provincijos referendumø organizavimà. 

Valstybës Konstitucija suteikia provincijos ástatymø leidëjams teisæ pa-
ðalinti provincijos premjerà ið pareigø, jeigu ðis ðiurkðèiai paþeidþia Konsti-
tucijà ar ástatymus, padaro nusikaltimà ar nesugeba atlikti funkcijø. Paða-
lintas ið pareigø asmuo nebegali dirbti valstybës tarnyboje. 
 

                                                           
401 Favoreu L. Konstituciniai teismai. – Vilnius, 2001. P. 112. 
402 1995 m. vasario 15 d. sprendimas byloje S v. Makwanyane. http://www.constitutionalcourt. 

org.za/uhtbin/hyperion-image/J-CCT3-94 
403 Plačiau žr.: Landmark Cases. http://www.constitutionalcourt.org.za/site/thecourt/history. 

htm#hearing 
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IX 
 

Konstitucijos keitimas. Pagal Konstitucijos keitimo tvarkà Pietø Afri-
kos Konstitucija galëtø bûti priskiriama prie grieþtø Konstitucijø. Konstitu-
cijos keitimo tvarka nustatyta Konstitucijos 74 straipsniu. Ðis straipsnis reg-
lamentuoja, kokiais atvejais ir kokia forma gali bûti pakeistos vienos ar ki-
tos Konstitucijos nuostatos.  

Kai keièiamas pirmasis Konstitucijos skyrius „Konstitucinës santvar-
kos pagrindai“, Konstitucijos pataisoms turi pritarti maþiausiai 75 proc. 
Nacionalinës Asamblëjos nariø ir ne maþiau nei 6 provincijos Nacionalinës 
provincijø tarybos nariai. 

Kai keièiamas antrasis Konstitucijos skyrius „Teisiø bilis“, Konstituci-
jos pataisoms turi pritarti ne maþiau nei 2/3 Nacionalinës Asamblëjos nariø 
ir ne maþiau nei 6 provincijos Nacionalinës provincijø tarybos nariai. 

Jei keièiamos kitos Konstitucijos nuostatos, joms turi pritarti ne ma-
þiau nei 2/3 Nacionalinës Asamblëjos nariø ir taip pat ne maþiau nei 6 pro-
vincijos Nacionalinës provincijø tarybos nariai, jei pataisa gali turëti átakos 
Nacionalinei provincijø tarybos veiklai; jei pataisa keièia provincijø ribas, 
galias, funkcijas ar institucijas; arba jei Konstitucijos pakeitimas susijæs su 
provincijø klausimais. 

Konstitucija nustato, kad su svarstomu Konstitucijos keitimo projektu 
privalu supaþindinti visuomenæ. Tam tikslui projektas turi bûti skelbiamas 
oficialiame valstybës laikraðtyje. Nacionalinës Asamblëjos pirmininkas yra 
ápareigotas priimti visus raðtiðkus visuomenës nariø arba organizacijø, taip 
pat provincijø institucijø vertinimus. 
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XII. 
AUSTRALIJOS SANDRAUGOS  

KONSTITUCIJA 
 
 
I 
 

Istorinës sàlygos. XVIII a. pabaigoje Australijoje buvo ásteigtos ðeðios 
Britanijos kolonijos. XIX a. viduryje Australija gavo santykiná savarankið-
kumà, vykdomà dviejø kolonijos parlamentø. Santykiai su metropolija buvo 
paremti uþsienio ryðiais ir gynybos politika bei vykdomi pagal 1865 m. Ko-
lonijø ástatymø galiojimo aktà. Tokia padëtis skatino Australijos ekonominá 
vystymàsi. 

1865 m. susiformavo Australijos federacinë taryba, apimanti Vakarø 
Australijà, Kvinslendà, Tasmanijà, Fidþi ir Viktorijà. Tai buvo gana silpna, 
neturinti nei ástatymø leidybos, nei vykdomosios funkcijos institucija. Jos 
veikla skatino tolesná federacijos vystymàsi. Buvo tikimasi, kad prie ðiø teri-
torijø vëliau prisijungs ir Naujoji Zelandija. 1890 m. buvo parengtos dvi 
konstitucinës konvencijos. Jos perëmë Britanijos, JAV ir kitø valstybiø ins-
titucinius modelius: monarchijos ir parlamentinio valdymo modelis buvo 
perimtas ið Britanijos, federalizmas – ið JAV, o nuostatos dël referendumø 
– ið Ðveicarijos. Buvo parengtas Konstitucijos projektas – já patvirtino visø 
ðeðiø teritorijø gyventojai. Moterys rinkimø teisæ turëjo tik Pietø Australi-
joje, o Australijos aborigenai – Pietø Australijoje ir Kvinslende. 1900 m. 
Britanijos parlamentas priëmë Australijos Sandraugos Konstituciná Aktà. 
Jis ásigaliojo 1901 m. sausio 1 d. Ði data laikoma Australijos Sandraugos 
sukûrimu.  

Australijos Sandraugos sukûrimas daþniausia laikomas Australijos ne-
priklausomybës nuo Britanijos paskelbimu. Taèiau tai yra sudëtingesnis tei-
sinis reiðkinys. Konstitucija skelbia Sandraugà nepriklausoma valstybe, tu-
rinèia galias savarankiðkai vykdyti uþsienio ir gynybos politikà, turinèia sa-
varankiðkà kariuomenæ. Taèiau Britanija iðsaugoja galias vykdyti uþsienio 
politikà Australijos vardu ir ðiuo klausimu leisti ástatymus. Valstybës gyva-
vimo pradþioje Australijai atstovavo Jungtinë Karalystë. 

Pagal Konstitucijà Britanijos monarchui Australijoje atstovauja gu-
bernatorius, á pareigas skiriamas Britanijos siûlymu. Daþniausiai jis nëra 
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australas, o atstovauja Britanijos aristokratijai. Konstitucija skelbia, kad 
bet koks Australijos parlamento priimtas ástatymas gali bûti atðauktas Bri-
tanijos monarcho, nors tokia galia nebuvo në karto pasinaudota. Konstitu-
cinë Australijos Sandraugos pozicija atitinka individualios kolonijos santy-
kius su Jungtine Karalyste. 

Esminiø Britanijos ir jos kolonijø konstituciniø santykiø pokyèiø ávyko 
po 1920 m. Pagal Britanijos 1927 m. Karaliðkàjá ir parlamento regalijø aktà 
vienos karûnos sistema buvo pakeista á atstovaujamàjà monarchijà. Iki 
1927 m. Karalius George’as V buvo karaliumi suvienytoje ðalyje – Australi-
jos, Naujosios Zelandijos, Kanados, Airijos Nepriklausomoje valstybëse. 
Nuo 1927 m. ðioms valstybëms atstovavo karalius George’as V. Pokyèiø 
ávyko tik Airijoje, nes buvo paskelbta D. Britanija ir Airijos D. Britanijoje 
valstybë, pabrëþiant, kad Airija yra nepriklausoma valstybë. Kitos ðalys bu-
vo vadinamos Britanijos dominijomis uþjûryje. Ðios ðalys ilgà laikà pripaþi-
no Britanijos karûnà. Tuo tarpu Airija skubiai paskelbë nepriklausomà 
aukðèiausiàjà ðalies valdþià, atsisakë karûnos ministrø galiø. Nors ið tikrøjø 
Britanijos monarchas buvo dominijø valdovas, teisiðkai Australijos karalie-
nës titulas buvo átvirtintas 1973 m. Australijos parlamento aktu. 

Australijos Konstitucija yra specialus teisës aktas. Pagrindinis Aktas – 
Australijos Sandraugos 1900 m. liepos 9 d. Konstitucinis aktas – priimtas 
Jungtinës Karalystës parlamento. Ðiuo metu Australija yra nepriklausoma 
valstybë ir Britanijos parlamento priimtas aktas turi visiðkai kità galià. Jis 
gali bûti keièiamas tik Australijos Sandraugos pilieèiø referendumu. Net ir 
tuo atveju, jeigu Jungtinës Karalystës parlamentas perþiûrëtø Australijos 
Sandraugos 1900 m. Konstituciná aktà, jis negaliotø Australijoje. 

Australijos Konstitucija susideda ið keleto dokumentø. Pagrindinis yra 
Australijos Sandraugos Konstitucija. Konstitucijos tekstas buvo paskelbtas 
Australijos Sandraugos Konstitucija 1900 m. Ðá konstituciná aktà (tiksliau – 
Australijos Sandraugos Konstitucijos (t. y. sudëties) aktà) paskelbë Jungti-
nës Karalystës parlamentas. Kadangi dabartiniu metu Australija yra nepri-
klausoma valstybë, Konstitucija yra laikoma visiðkai nepriklausomu aktu 
nuo originalaus akto. Tik Australijos tauta gali keisti Konstitucijà referen-
dumu. Net jei Jungtinës Karalystës parlementas pakeistø 1900 m. Konsti-
tuciná aktà, Australijoje jis negaliotø. 

Kiti teisës aktai taip pat turi átakos Australijos konstitucinei tikrovei. 
Pirmiausia tai Vestminsterio statutas, priimtas Sandraugos pagal Vestmins-
terio statuto 1942 m. aktà, ir Australijos aktas, kuris buvo priimtas atitin-
kama ðaliø (Jungtinë Karalystë ir Sandraugos) parlamentinës procedûros 
forma. Ðie aktai nutraukë konstitucines sàsajas tarp Jungtinës Karalystës ir 
Australijos, iðskyrus faktà, kad karalienë Elþbieta II yra abiejø valstybiø 



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

353 

vadovë. Vienintelis Jungtinës Karalystës teisës aktas, galiojantis Australijo-
je, yra Ástatymas, reguliuojantis sosto perdavimà (nors ðis aktas nebuvo tai-
kytas). 

Vestminsterio statutà 1931 m. gruodþio 11 d. priëmë Jungtinës Kara-
lystës parlamentas. Aktas átvirtino lygias ástatymø leidybos galias visose Bri-
tanijos kolonijose. Ðis aktas dar vadinamas Vestminsterio sutartimi, nors ir 
neturi sutarties rekvizitø. Aktas yra svarbus istorinis dokumentas, nes pagal 
já ið karto arba já ratifikavus skelbiama Britanijos kolonijø nepriklausomy-
bë. Aktas nustato teisinius santykius tarp nepriklausomø ðaliø valdþios ins-
titucijø ir Britanijos Karûnos. Aktas tiesiogiai taikomas buvusiose Britani-
jos kolonijose – Australijos Sandraugoje, Kanadoje, Airijos Nepriklauso-
moje Valstybëje, Niufaundlende, Naujojoje Zelandijoje ir Pietø Afrikos 
Sàjungoje. Ðis aktas nustatë, kad Australijos Sandraugos, Kanados ir Nau-
josios Zelandijos Konstitucijos negali bûti keièiamos Britanijos parlamento 
aktais. 

Vestminsterio statutas buvo pradëtas taikyti Australijoje, Niufaund-
lende ir Naujoje Zelandijoje tik tada, kai ðiø ðaliø parlamentai ratifikavo 
statutà. Australijos Sandraugos parlamentas ratifikavo Vestminsterio statu-
tà 1942 m. Ratifikacija aiðkiai iðreiðkë ir Australijos Sandraugos pozicijà 
dël Antrojo pasaulinio karo. 

Australijos Aukðèiausiojo Teismo jurisprudencija taip pat turëjo áta-
kos Australijos Konstitucijai. 

Britanijos parlamento teisës aktø galiojimas Australijos Sandraugoje 
buvo pakeistas 1926 m. Balforo deklaracija. Jà priëmus Australijos teritori-
joje nustojo galioti 1865 m. Kolonijø ástatymø galiojimo aktas, ir Britanijos 
parlamentas negalëjo priimti ástatymø, kurie galiotø Australijos Sandrau-
gos teritorijoje arba ápareigoti Australijos Sandraugos ástatymø leidþiamàjà 
valdþià priimti vienokius arba kitokius ástatymus. Pagal Deklaracijos 9 
straipsná, Britanijos parlamentas gali priimti teisës aktus dël Australijos 
Sandraugos, taèiau ðie aktai turi bûti patvirtinti Australijoje. Britanijos par-
lamentas ðia galia nepasinaudojo. Paminëtinas ir istorinis faktas, kad vieno-
je ið Australijos valstijø – Vakarø Australijoje – 1933 m. ávyko referendu-
mas, kuriame 68 proc. asmenø pritarë tam, kad Australijos Sandraugos ter-
itorijoje galiotø Britanijos parlamento priimti teisës aktai. Valstijos vyriau-
sybë pasiuntë delegacijà á Vestminsterá, bet Britanijos valdþia paskelbë, kad 
tai yra Australijos Sandraugos vidaus klausimas. Ðio referendumo rezulta-
tai buvo panaikinti 1986 m. Australijos aktu. 

Australijos aktas galutinai panaikino Jungtinë Karalystë galias daly-
vauti Australijos Sandraugos ástatymø leidþiamojoje ir teisminëje valdþiose. 
Australijos aktas 1985 m. gruodþio 4 d. buvo pasiraðytas Australijos gene-
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ralgubernatoriaus sero Niniano Stepheno ir paskelbtas Karalienës Elþbie-
tos II Vyriausybës rûmuose Kanberoje. Australijos aktas ásigaliojo 1986 m. 
kovo 2 d. Jis galutiniai nutraukë Jungtinës Karalystës parlamento galias 
priimti aktus dël atskirø Australijos Sandrauga valstijø. Taip pat aktu buvo 
panaikinta galimybë Australijos Sandraugos teismø sprendimus skøsti Tei-
siniam komitetui Londone. Nuo ðiol Australijos Sandraugos Aukðèiausia-
jam Teismui suteikta galia priimti galutiná sprendimà teisminëse bylose. 
Taèiau Australijos Sandraugos Konstitucijoje ðis klausimas nëra iðspræstas, 
nes pagal Konstitucijos 74 straipsná galima kreiptis á Teisiná komitetà Lon-
done. Nors 1975 m. buvo priimtas Aukðèiausiojo Teismo sprendimø ap-
skundimo aktas, pagal kurá Aukðèiausiojo Teismo sprendimas yra galutinis 
ir neskundþiamas, taèiau klausimas sprendþiamas ástatymu, o ne konstitu-
ciniu aktu. Taèiau valstijø aukðèiausiøjø teismø sprendimai gali bûti ap-
skøsti Teisiniam komitetui Londone. 

Australijos aktas garantuoja ðalies nepriklausomybæ, nes jis negali pa-
keisti Konstitucijos. Ji gali bûti keièiama tik gyventojø referendumu. Kartu 
Australijos aktas uþtikrina Australijos Sandraugos valstijø nepriklausomu-
mà. Ankstesnieji imperijos aktai, tokie kaip Vestminsterio statutas, uþtik-
rino Australijos suverenitetà, taèiau valstijø teisinio statuso nereglamenta-
vo. Pagal ankstesniàjà sistemà Britanijos parlamentas galëjo patarti mo-
narchui, kà skirti á valstijø gubernatoriø pareigas. 

Pagal Australijos Sandraugos konstitucinæ sandarà kiekvienos valstijos 
parlamentas dalyvauja ástatymø leidyboje. 

 

II 
 

Federacinë sistema. Pagal Konstitucijà yra sukurta federacinë valsty-
bë. Ji 1901 m. sausio 1 d. apëmë atskiras kolonijines teritorijas: Naujàjá Pie-
tø Velsà, Kvinslendà, Pietø Australijà, Tasmanijà, Viktorijà ir Vakarø 
Australijà. 

Konstitucijos preambulë skelbia, kad naujojo Pietø Velso, Viktorijos, 
Pietø Australijos, Kvinslendo ir Tasmanijos þmonës sutiko susijungti á vie-
na nedalijamà Federacinæ Sandraugà po Didþiosios Britanijos ir Airijos 
Jungtinës Karalystës karûna.  

Konstitucija ásigaliojo 1901 m. sausio 1 d. ir átvirtino Sandraugos virðe-
nybæ kolonijiniø teritorijø atþvilgiu kartu su jø egzistuojanèia valdymo ir 
parlamentø sistema. Federacija pripaþásta teritoriniø padaliniø politiná sta-
tusà ir vadinama Australijos valstijomis. Ðeðios valstijos ir sandrauga at-
spindëtos septyniomis þvaigþdëmis ir Australijos vëliavoje. 
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Pagal Konstitucijos 106 straipsná Australijos Sandraugos valstijø Kons-
titucijos turi neprieðtarauti ðalies Konstitucijai. 

Australijos Sandraugoje keletà kartø buvo kilusios diskusijos, kad ðalis 
turi tapti respublika. 1999 m. lapkrièio 6 d. referendume australai dideliu 
balsø skirtumu atmetë siûlymà Karalienæ pakeisti Prezidentu, kurá parei-
goms turëtø skirti parlamentas dviejø treèdaliø balsø dauguma. Ðiuo metu 
diskusijos dël pakartotinio referendumo nevyksta. 

Australijos Sandrauga reiðkia sandraugà, sukurtà pagal Konstitucijà. 
Valstijos reiðkia kolonijines Naujojo Pietø Velso, Naujosios Zelandijos, 
Kvinslendo, Tasmanijos, Viktorijos, Vakarø Australijos ir Pietø Australijos 
teritorijas. Australijos Sandraugos valstijos sudaro Australijos federacinës 
valstybës teritorijà.  

Sukûrus Australijos Sandraugà paskelbta, kad nustoja galioti Australi-
jos Federacinës Tarybos aktas, priimtas 1885 m. Taèiau tai neturëjo átakos 
Federacinës Tarybos priimtiems ástatymams. Paskelbus Australijos San-
draugos Konstitucijà neteko galios 1895 m. Kolonijiniø sienø aktas, bet 
valstybës galios buvo savarankiðkai ágyvendinamos ðios teritorijos ribose. 

 

III 
 

Ástatymø leidybos galiø pasiskirstymas. Federacijos galios ástatymø 
leidyboje yra reglamentuojamos pagal Konstitucijos 51 straipsnio 40 para-
grafø, nustatant ástatymø leidybos tikslus ir apimtis. Èia neapibûdintos ga-
lios paliekamos federacijos subjektams. Toks modelis pasirinktas pagal 
JAV Konstitucijos modelá. Jis skiriasi nuo Kanados, kurioje ástatymø leidy-
ba átvirtinama pagal 1867 m. Britanijos Ðiaurës Amerikos aktà. Ástatymø 
leidybos galios, priskirtos federacijos subjektams, yra átvirtintos Konstituci-
jos 107 straipsnyje. Ðios galios laikomos federacijos ástatymø leidybos pro-
ceso tàsa. Sandraugos parlamentas turi iðimtines galias priimti ástatymus 
dël nacionalinës valiutos, monetø ir paskolø. Tai átvirtinta 51 straipsnio XII 
paragrafe ir reiðkia, jog Australija turi vienà valiutà, nors prieð federacijos 
suvienijimà buvo kitaip. Prekybos su kitomis ðalimis teisinis reguliavimas ir 
iðorës teisiniai santykiai taip pat iðimtinai priskirti Sandraugos kompetenci-
jai. 

Ðalia ðeðiø valstijø Australijoje yra ir dvi vidaus teritorijos – tai Austra-
lijos sostinës teritorija, kurioje posëdþiauja Australijos parlamentas, ir 
Ðiaurës teritorija, anksèiau buvusi Pietø Australijos valstijos ðiaurinë terito-
rija. Ðios abi teritorijos turi savo parlamentà. Ðis parlamentas turi galias, 
kuriø neapima Sandraugos parlamento kompetencija. 
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Konstitucija kai kuriose srityse suteikia Australijos parlamentui iðim-
tines galias ástatymø leidyboje – ðiose srityse valstijø parlamentai neturi jo-
kiø galiø. Pavyzdþiui, 90 straipsnyje numatytos galios. 

Ástatymø leidybos galiø paskirstymas tarp Australijos ir valstijø parla-
mentø laikomas konkurenciniu. Ten ir tose srityse, kur Australijos parla-
mentas turi iðimtines galias, valstijø parlamentai taip pat turi tam tikras ga-
lias. Galiø susikirtimo galimybës reglamentuotos 109 straipsnyje. Aukð-
èiausiasis Teismas yra iðplëtojæs iðimtiniø valstybës galiø ir instrumentø 
imuniteto doktrinas, kuriomis uþtikrinama, kad valstybës ir valstijø teisës 
aktai galioja tik jø reguliavimo ribose ir vieni kitø negali keisti ar papildyti. 
Valstybës galiø apsauga yra uþtikrinama pagal 1920 m. Teismo sprendimà 
Amalgamen Society of Engineers v. Adelaide Steamship Co Ltd. 

Gana sudëtingas teisinis valstybës iðimtiniø galiø ástatymø leidyboje 
reguliavimas. Pavyzdþiui, 1983 m. Sandraugos Vyriausybë pasinaudojo tei-
sëmis vykdyti uþsienio politikà pagal Konstitucijos 51 straipsná ir iðleido tei-
sës aktà, pagal kurá Tasmanijos Hidroelektros komisijai uþdraudë statyti 
dambà Franklino upëje Tasmanijoje. Sandraugos Vyriausybë rëmësi pasi-
raðytàja Jungtiniø Tautø pasaulio kultûros ir gamtos paveldo apsaugos 
konvencija ir todël uþdraudë statyti dambà pasaulio paveldo rajone Tas-
manijoje, nors Australijos ir Tasmanijos valstijos ástatymai tame rajone lei-
do tokias statybas. Aukðèiausiasis Teismas, tirdamas ðià bylà, rëmësi Kons-
titucijos treèiàja dalimi ir byla buvo iðspræsta sandraugos naudai. Debatai 
dël galiø pasiskirstymo tæsiasi ir nemaþai ginèø dël galiø pasiskirstymo tarp 
federacijos ir jos subjektø sprendþia Aukðèiausiasis Teismas. 

Nors Konstitucija suteikia ribotas galias Sandraugos parlamentui, ta-
èiau realybë yra kitokia. Sandraugos Vyriausybë turi daugumà ágaliojimø 
tarp visø valstijø parlamentø. Sandraugos parlamentas taip pat turi galias 
teikti finansinæ paramà valstijoms pagal parlamento nustatytas sàlygas 
(Konstitucijos 96 straipsnis). Dabartiniu metu Sandraugos parlamentas 
naudojasi ðiomis galiomis, kad bûtø uþtikrinta jo átaka valstijø ligoninëse, 
pagrindiniuose keliuose ir ðvietimo sistemoje ir ðios sritys funkcionuotø pa-
gal ðalies ástatymus. 

 

IV 
 

Valstybës vadovas. Australijos Sandraugos Konstitucijoje nevartojama 
sàvoka „valstybës vadovas“ ir tokios galios nesuteikiamos në vienam asme-
niui ar institucijai. Taèiau nemaþai teiginiø Konstitucijos tekste leidþia da-
ryti iðvadà, kad tokios funkcijos kaip Britø Imperijos valdovei suteikiamos 
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Jungtinës Karalystës karalienei. Ji laikoma visos Australijos konstitucinës 
sistemos vadove, nors jos galios pagal Konstitucijà yra perduotos jos atsto-
vui – Australijos generalgubernatoriui. Nustojus gyvuoti Britø Imperijai 
nuo 1973 m. laikoma, kad vadovas yra Australijos karalienë, o pati ðalis yra 
nepriklausoma konstitucinë monarchija. 

Vyksta ginèai, ar Australijos generalgubernatorius laikytinas valstybës 
vadovu, nes uþsienyje jis susitinka su valstybiø vadovais. Pats generalgu-
bernatorius laikosi tos nuomonës, kad karalienë Elþbieta II yra valstybës 
vadovë ir ant Australijos valiutos ji vaizduojama bûtent dël to. Kai kurie 
teisës teoretikai teigia, kad valstybës vadovas yra Sandraugos karûna. 

Kas eis valstybës vadovo pareigas, sprendþiamas pagal Vestminsterio 
statutà. Statuto preambulës antroji dalis skelbia, kad karûna simbolizuoja 
visø Britanijos Sandraugos ðaliø tautø laisvàjà sàjungà. Taèiau valdovo sos-
to negali uþimti Romos katalikø tikëjimà iðpaþástantis asmuo ir vyras pa-
veldëtojas turi pirmenybæ prieð moterá paveldëtojà tuo atveju, jeigu visi 
Britanijos Sandraugos ðaliø parlamentai anonimiðkai uþ tai balsuoja. Pagal 
Vestminsterio statuto preambulæ yra nustatomi Britanijos Sandraugos ðaliø 
konstituciniai santykiai su Jungtine Karalyste. Aiðku, Britanijos Sandrau-
gos ðalys, bûdamos savarankiðkos valstybës, gali savo parlamentuose nesp-
ræsti klausimo dël Jungtinës Karalystës vadovo. 

1936 m. karaliui Edvardui VIII atsisakius sosto, Britanijos Ministras 
Pirmininkas S. Baldvinas tarësi su Britanijos Sandraugos ðaliø ministrais 
pirmininkais. Karalius ketino vesti iðsiskyrusià W. Simpson, kuri pagal 
tuometinæ Britanijos politikà negalëjo tapti karaliene. Britanijos Ministras 
Pirmininkas S. Baldvinas gavo keturiø Britanijos dominijø ministrø pirmi-
ninkø sutikimà nepritarti karaliaus vedyboms. Karaliaus praðymu vëliau 
buvo tariamasi su Britanijos Sandraugos ðaliø ministrais pirmininkais dël 
to, kad bûtø leista karaliui vesti, bet jo þmona netaptø karaliene. Ðiam siû-
lymui Britanijos Sandraugos ðaliø ministrai pirmininkai nepritarë. Ið tikrø-
jø ðá klausimà turëjo svarstyti Britanijos Sandraugos ðaliø parlamentai, o ne 
Britanijos Sandraugos ðaliø ministrai pirmininkai. Tik Pietø Afrikos parla-
mentas balsavo dël karaliaus Edvardo VIII vedybø ir santykinai joms prita-
rë. Taèiau ðis sprendimas buvo priimtas mainais uþ Pietø Afrikos visiðkos 
nepriklausomybës nuo Jungtinës Karalystës paskelbimà, nors Pietø Afrika 
respublika tapo tik 1961 m.  

 
V 
 

Parlamentas. Konstitucijos I dalies 1 straipsnis numato federacijos  
parlamento, vadinamo Sandraugos Parlamentu, ágaliojimus. Ðis Senato 



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

358 

(aukðtesniøjø rûmø) ir Atstovø rûmø parlamentas turi ástatymø leidþiamàjà 
galià. Jis susideda ið karalienës (þemesniøjø rûmø). 

Australijos Karalienei parlamente paprastai atstovauja generalguber-
natorius. Australijos parlamento struktûra atspindi Jungtinës Karalystës 
parlamento modelá, taip pat turi ir JAV Kongreso bruoþø. 

Atstovø rûmai susideda ið 150 nariø, kurie atstovauja regionams, vadi-
namiems rinkiminëmis apygardomis. Kiekvienoje apygardoje renkama po 
vienà atstovà pagal maþoritarinæ rinkimø sistemà. Apygardø ribos nusta-
tomos atsiþvelgiant á gyventojø skaièiø toje teritorijoje – maþdaug po 85 
000 rinkëjø. Senatas susideda ið 76 nariø – po 12 atstovø ið kiekvienos vals-
tijos ir po 2 ið kiekvienos teritorijos. Senato nariai renkami pagal proporci-
næ rinkimø sistemà. Abeji parlamento rûmai posëdþiauja Parlamento rû-
muose Kanberoje. 

Pagal Australijos Sandraugos Konstitucijà abeji parlamento rûmai turi 
beveik vienodas teises. Atstovø rûmai ir Senatas kartu dalyvauja ástatymø 
leidyboje. Formuojant vyriausybæ kartu su generalgubernatoriumi dalyvau-
ja politinë partija arba partijø koalicija, laimëjusi vietø daugumà Atstovø 
rûmuose. Partijos ar partijø koalicijos vadovas tampa Ministru Pirmininku. 
Kiti iðrinkti Atstovø rûmø ir Senato nariai, priklausantys rinkimus laimëju-
siai politinei partijai arba partijø koalicijai, tampa Vyriausybës nariais – 
ministrais. Australijos Sandraugos politinëje sistemoje paprastai po rinki-
mø Vyriausybæ formuoja viena politinë partija. 

Finansinius reikalus reglamentuojantys teisës aktai þemesniuosiuose 
Australijos Sandraugos parlamento rûmuose gali bûti keièiami tik tuo atve-
ju, jei juose yra vienos politinës partijos nariø dauguma.  

Opozicinës partijos parlamento þemesniuosiuose rûmuose vienintelë 
veiklos forma yra Vyriausybës politikos ir ástatymø leidybos proceso kriti-
ka. Paprastai per Vyriausybës valandà parlamente klausimus Vyriausybës 
nariams aktyviau pateikia opozicijos nariai.  

Skirtingai negu Atstovø rûmuose, Senate ilgà laikà në viena politinë 
partija (Liberalø, Darbo ir Nacionalinë koalicija) neturëjo daugumos vietø 
aukðtesniuosiuose parlamento rûmuose. Taèiau nuo 2005 m. liepos 1 d. 
Senato daugumà po 2004 m. ávykusiø rinkimø sudaro Nacionalinës koalici-
jos nariai. 

Komitetø sistema Australijos Sandraugos parlamento rûmuose taip 
pat skiriasi, nes Senatas turi geriau iðplëtotà komitetø struktûrà. 

Atsiþvelgdami á Jungtinës Karalystës Bendruomeniø rûmø spalvà 
Australijos Sandraugos Atstovø rûmai taip pat pasirinko þalià spalvà, tik 
Australijoje ji yra eukalipto þalumo. 



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

359 

Po eiliniø rinkimø parlamentas turi susirinkti á pirmàjá posëdá ne vë-
liau kaip per 30 dienø. Pirmasis ðalies parlamentas turëjo susirinkti ne vë-
liau kaip per ðeðis mënesius nuo Australijos Sandraugos sukûrimo. 

Kiekvienais kalendoriniais metais turi bûti surengta bet viena parla-
mento sesija ir tarp parlamento sesijø negali bûti ilgesnë kaip 12 mënesiø 
pertrauka. 

Prieð suformuojant pirmàjá Senatà kiekviena valstija paskyrë po ðeðis 
senatorius. Konstitucijoje buvo numatyta, kad ástatymu gali bûti padidintas 
senatoriø, atstovaujanèiø valstijoms, skaièius. Ðis skaièius iki deðimties se-
natoriø nuo kiekvienos valstijos buvo padidintas 1948 m. Atstovavimo aktu. 
Senatoriai skiriami ðeðeriø metø laikotarpiui. Kiekvienos valstijos atrinktus 
senatorius tvirtina generalgubernatorius.  

Rinkëjams nustatomi vienodi reikalavimai visose valstijose ir renkant 
abejø parlamento rûmø narius. Rinkëjai gali balsuoti tik vienà kartà. Kiek-
vienos valstijos parlamentai gali parinkti laikà, kada renkami senatoriai, ir 
vietas, kuriose vyksta rinkimai. Taip nustatomi vienodi reikalavimai kandi-
datams á Atstovø rûmus ir Senatà. Kandidatai turi bûti ne jaunesni kaip 21 
m. ir turi turëti galias bûti rinkëjai, t. y. Australijos Sandraugos teritorijoje 
gyventi ne trumpiau kaip trejus metus. Kandidatai turi bûti Karalienës ju-
risdikcijoje ir bûti gimæ Australijos Sandraugos teritorijoje arba bûti natû-
ralizuoti ne maþiau kaip penkerius metus. 

Pirmajame Atstovø rûmø posëdyje turi bûti iðrenkamas pirmininkas, 
kuris pareigas eina tol, kol Rûmø nariai balsavimu nepaðalina jo ið pareigø 
arba kol pats pageidauja eiti ðias pareigas. 

Konstitucijoje buvo numatyta, kad iðrinkus pirmàjá Senatà, senatoriai 
paskirstomi á dvi klases. Pirmosios klasës senatoriø ágaliojimai nutrûksta po 
trejø metø, o antrosios klasës senatoriø tæsiasi ðeðerius metus. Rinkimai á 
Senatà vyksta metai prieð vakansijø atsiradimà. Senatoriø ágaliojimai prasi-
deda liepos 1 dienà. 

Jeigu senatoriaus ágaliojimai nutrûksta nepasibaigus kadencijai, valsti-
jos, kuriai senatorius atstovauja, parlamento abeji rûmai parenka asmená 
likusiam kadencijos laikotarpiui. Jeigu tuo metu valstijos parlamentas ne-
posëdþiauja, senatoriø skiria valstijos gubernatorius valstijos Vykdomosios 
tarybos siûlymu. Toks asmuo senatoriaus pareigas pradeda eiti ne vëliau 
kaip 14 dienø nuo prasidëjusio valstijos parlamento posëdþio. Prasidëjus 
parlamento posëdþiui turi bûti iðrenkamas senatorius. 

Senatui vadovauja jo Prezidentas, iðrenkamas pirmajame Senato po-
sëdyje. Senato Prezidentas gali netekti savo pareigø, praradæs senatoriaus 
mandatà, savo noru arba Senatui balsavus uþ paðalinimà ið pareigø. Sena-
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toriai savo pareigø netenka, jeigu du mënesius ið eilës be pateisinamos 
prieþasties nelanko Senato posëdþiø. 

Kad Senato posëdis bûtø teisëtas, posëdyje turi dalyvauti ne maþiau 
kaip vienas treèdalis Senato nariø. Klausimai Senate sprendþiami senatoriø 
balsø dauguma. Kiekvienas senatorius turi po vienà balsà. Senato preziden-
tai visais atvejais turi balsuoti. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, klausimas lie-
ka neiðspræstas – laikoma, kad balsuota „prieð“. 

Atstovø rûmø nariø skaièius turi bûti dvigubai didesnis negu senato-
riø. Atstovø rûmø nariai turi proporcingai atstovauti visø valstijø gyvento-
jams, atsiþvelgiant á paskutinio gyventojø suraðymo duomenis. Turi bûti ne 
maþiau kaip po penkis atstovus ið kiekvienos valstijos. 

Atstovø rûmø nariø skaièius gali bûti keièiamas ástatymu. 
Atstovø rûmø nariø ágaliojimai trunka ne ilgiau kaip trejus metus nuo 

susirinkimo á pirmàjá posëdá. 
Atsiradus vakansijai Atstovø rûmuose, ðiø parlamento rûmø pirminin-

kas skelbia naujus rinkimus á laisvà Atstovø rûmø nario vietà. Jeigu ðiø rû-
mø pirmininko nëra, tokius rinkimus skelbia generalgubernatorius. 

Klausimai Atstovø rûmuose sprendþiami balsavimu ir sprendimas pri-
imamas nariø balsø dauguma. Atstovø rûmø pirmininkas nedalyvauja bal-
savimuose, iðskyrus atvejus, kai balsai pasiskirsto po lygiai. Tuomet Atstovø 
rûmø pirmininko balsas yra lemiamas. 

Prieð pradëdami eiti pareigas Senato ir Atstovø rûmø nariai turi prisi-
ekti generalgubernatoriui. Senatoriø ir atstovø imunitetus ir privilegijas 
numato ástatymas. Kol parlamentas nenuspræs kitaip, senatoriai ir atstovai 
gauna 400 svarø metiná atlyginimà. Jie negali eiti jokiø kitø pareigø arba 
turëti verslà. 

Parlamentas sprendþia klausimus dël ðalies prekybos ir verslo, mokes-
èiø, prekiø eksporto, valstybës skolø, paðto, telegrafo, telefono ir kitø pa-
slaugø, kariniø jûrø ir ginkluotøjø pajëgø, ðvyturiø ir pakrantës apsaugos 
laivø, astronominiø ir metereologiniø stebëjimø, þvejybos tarp valstijø van-
denø, gyventojø apklausø ir statistikos, valiutos, bankø sistemos, draudimo, 
bankroto, prekiø þenklø, autoriniø teisiø, patentø ir dizaino apsaugos, na-
tûralizacijos, santuokø sudarymo ir nutraukimo, vaikø globos, asmenø su 
negalia ir pensininkø, motinystës, naðlystës, vaiko, nedarbo, ligos paðalpø, 
svarsto civilinio ir baudþiamojo proceso vykdymo, emigracijos ir imigraci-
jos, geleþinkelio nuostatas. 

Australijos Sandraugos parlamentui valstijø parlamentai gali perduoti 
svarstyti visus klausimus. 
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VI 
 

Vykdomoji Australijos Sandraugos valdþia. Pagal Australijos San-
draugos Konstitucijos 61 straipsná vykdomàjà valdþià ðalyje turi Jungtinës 
Karalystës karalienë, kuriai atstovauja generalgubernatorius. Vykdomoji 
valdþia turi bûti vykdoma pagal ðalies Konstitucijà ir ástatymus. 

Australijos Sandraugos vyriausybë vadinama Federacijos Vykdomàja 
Taryba. Ji patarinëja generalgubernatoriui dël Sandraugos valdymo. Pagal 
Konstitucijos tekstà Federacijos Vykdomoji Taryba yra atsakinga general-
gubernatoriui, taèiau ið tikrøjø ji atsakinga ir atskaitinga Atstovø rûmams. 
Kartu Senatas turi galià atmesti vyriausybei pareikðtà nepasitikëjimà. 

Federacijos Vykdomosios Tarybos narius á pareigas skiria generalgu-
bernatorius. Ðie pareigûnai turi ágaliojimus veikti tol, kol turi generalgu-
bernatoriaus pasitikëjimà. Federacijos Vykdomosios Tarybos nariai dar yra 
vadinami karalienës ministrais. Jiems atlyginimà moka karalienë ið Ben-
drojo Sandraugos fondo. Jeigu nëra nustatyta kitaip, jø atlyginimas per me-
tus negali bûti maþesnis kaip 12 000 svarø.  

Kariniø jûrø ir ginkluotøjø pajëgø vyriausiasis vadovas skiriamas gene-
ralgubernatoriaus sprendimu ir jis veikia kaip karalienës atstovas. Kitø 
aukðèiausiøjø valstybës institucijø vadovus á pareigas skiria generalguberna-
torius. 

 
VII 

 
Teisminë valdþia. Australijos Sandraugos teisminë valdþia yra sutelkta 

federacijos aukðèiausiojo teismo jurisdikcijoje. Teisminæ valdþià reglamen-
tuoja Konstitucijos 71 straipsnis. Federacijos aukðèiausiasis teismas vadi-
namas Australijos Aukðèiausiuoju Teismu. Ðiam teismui vadovauja vyriau-
siasis teisëjas – Chief Justice.  

Australijos Sandraugos Konstitucijos III skyrius numato nuostatas dël 
federacinës teismø sistemos. Australijos Aukðèiausiasis Teismas yra apelia-
cinë instancija. Teismø teisëjams garantuojamas imunitetas. Pagal valdþiø 
padalijimo principà Konstitucijos III skyrius uþtikrina, kad teisminæ valdþià 
ágyvendina tik teismai ir tik pagal Konstitucijos ir ástatymø nuostatas. 

Australijos Sandraugos Konstitucija ásigaliojo 1901 m. – kol ðalis dar 
nebuvo visiðkai atsiribojusi nuo Britanijos átakos Australijos kolonijoms. 
Australijos Aukðèiausiasis Teismas buvo ákurtas 1903 m. Galutine teismine 
instancija ðis teismas tapo tik 1986 m. – ásigaliojus Australijos aktui. Ásiga-
liojus ðiam aktui, savo átakos nustojo Teisinis komitetas Londone. 
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Tik Australijos Aukðèiausiajam Teismui suteiktos galios interpretuoti 
ir taikyti Australijos teisæ. Ðis teismas sprendþia sudëtingiausias teisines by-
las, aiðkinasi, ar teisës aktai (federaciniai ir valstijø) atitinka Konstitucijos 
normas. Nemaþa teismo jurisprudencija aiðkinantis ministerijø, kitø fede-
racijos administraciniø institucijø ir valstybës tarnautojø teisës aktø teisë-
tumà. Ðis teismas priima nemaþai sprendimø bylose dël imigracijos. 

Australijos Aukðèiausiasis Teismas priëmë nemaþai svarbiø sprendi-
mø. Pavyzdþiui, 1948 m. teismas priëmë sprendimà, kad Chifley Vyriausy-
bës ávykdytas Australijos privaèiø bankø nacionalizavimas yra nekonstitu-
cinis. Taip pat 1951 m. Australijos Aukðèiausiasis Teismas paskelbë, kad 
Roberto Menies Vyriausybës pastangos uþdrausti Australijos komunistø 
partijà neatitinka Konstitucijos normø. 

Ðalies Aukðèiausiojo Teismo ir kitø teismø teisëjus á pareigas skiria 
generalgubernatorius kartu su Federacijos Vykdomàja Taryba. Teisëjus ið 
pareigø gali paðalinti generalgubernatorius kartu su Federacijos Vykdomà-
ja Taryba arba abeji parlamento rûmai toje paèioje sesijoje priëmæ vienodà 
sprendimà. Aukðèiausiojo Teismo pirmininko ágaliojimai pasibaigia, kai 
jam sueina 70 metø. Taip pat ir visø teisëjø ágaliojimai pasibaigia jiems su-
laukus 70 metø amþiaus. 

Teisëjø, veikianèiø kaip federacijos teismø teisëjai, skaièiø nustato pa-
rlamentas. Ðie teisëjai turi vadovautis federacijos teisës aktø normomis. 
Valstijoje teisingumà vykdantys teisëjai privalo vadovautis valstijø teise. 

 

IX 
 

Teisiø bilis. Australijos Sandraugos Konstitucijoje nëra teisiø bilio. 
1898 m. kuriant Australijos Sandraugos Konstitucijos tekstà, buvo þavimasi 
JAV konstitucine Teisiø bilio tradicija. Dalis delegatø siûlë, kad Konstitu-
cijos tekste bûtø nuostatos dël þmogaus teisiø ir laisviø, taèiau kiti laikësi 
pozicijos, kad pati valstybës institucinë sistema – ypaè parlamentinë ir ne-
priklausomø teismø sistema – garantuos, kad þmogaus teisës bûtø uþtikrin-
tos. 

Specialios nuostatos dël þmogaus teisiø numatytos Konstitucijos 80 
straipsnyje. Garantuojama teisë á teisminá nagrinëjimà dël Australijos San-
draugos teisës aktø paþeidimo. Konstitucijos 51 straipsnis numato pagrin-
dus kompensuoti patirtà þalà dël ðalies institucijø veiklos. 

Religijos laisvæ garantuoja Konstitucijos 116 straipsnis. Ði nuostata 
remiasi JAV Konstitucijos pirmàja pataisa. Australijos Sandraugos Konsti-
tucija draudþia Sandraugai priimti ástatymà, pripaþástantá kokià nors religi-
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jà, vykdantá kokios nors religijos prieþiûrà ar draudþiantá laisvà kokios nors 
religijos iðpaþinimà. 

Pagal Konstitucijos 7 ir 24 straipsnius Australijos Sandraugos pilieèiai 
tiesiogiai renka abejus parlamento rûmus. 

Australijos Aukðèiausiasis Teismas 1992 ir 1994 m. nagrinëjo Australi-
jos sostinës ir Theophanous bylas, kuriose iðaiðkino, kad Konstitucija ga-
rantuoja þodþio laisvæ iðsakant savo nuomonæ politiniais klausimai. Ði lais-
vë pripaþinta bûtina Konstitucijos kuriama vertybe. Taèiau vëlesnëse bylo-
se Aukðèiausiasis Teismas numatë ðios teisës ribojimo pagrindus. 

 

X 
 

Australijos Sandraugos Konstitucijos pakeitimai. Konstitucijos 128 
straipsnis numato nuostatas dël referendumø organizavimo, siekiant pa-
keisti ar papildyti Konstitucijos normas. Pagal ðá straipsná siekiant pakeisti 
ar papildyti Konstitucijà reikia: 

• abejø parlamento rûmø pritarimo absoliuèia balsø dauguma; 
• patvirtinimo referendumu visø ðalies rinkëjø balsø dauguma ir dau-

gumos visose valstijose ir balsø daugumos kiekvienoje valstijoje, jei-
gu nuostatos reguliuos tos valstijos ar jos gyventojø teisiná statusà. 

Keièiant Konstitucijos tekstà pirmiausia balsuojama þemesniuosiuose 
parlamento rûmuose – Atstovø rûmuose. Po to generalgubernatorius Mi-
nistro Pirmininko patarimu teikia Senatui balsuoti. Jeigu aukðtesnieji par-
lamento rûmai absoliuèia balsø dauguma pritaria, Konstitucijos pataisa tei-
kiama referendumui. 

Dël to, kad pataisa bûtø priimta referendumu, bûtinas balsavimas ir 
pritarimas dviguba dauguma: visø ðalies rinkëjø dauguma ir valstijø dau-
guma – keturiose ið ðeðiø valstijø turi bûti pritarti visø rinkëjø dauguma. 

Kai referendume pritarta Konstitucijos pataisai, jos tekstas teikiamas 
karaliðkajam tvirtinimui. Australijos Sandraugos Konstitucijos pataisos te-
kstà Karalienës vardu tvirtina generalgubernatorius. 

Aðtuoni referendumai ið keturiasdeðimt trijø, vykusiø Australijos San-
draugoje, buvo sëkmingi. 1937 m., du kartus 1946 m., 1977 m. ir 1984 m. 
vykusiuose referendumuose buvo nepritarta daugumoje valstijø, nors visoje 
ðalyje pilieèiai pritarë balsø dauguma. Per visà referendumø istorijà nebuvo 
atvejo, kad pritartø valstijø, bet nepritartø ðalies gyventojø dauguma. 

Visi referendumai, kuriuose buvo sprendþiama dël papildomø galiø 
suteikimo Vyriausybei verslo ir pramonës srityse, buvo nesëkmingi. Pakar-
totinai tuo paèiu klausimu vykæ referendumai taip pat buvo nesëkmingi. 
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Tik 1977 m. vykusiame referendume tuo paèiu klausimu buvo priimtas 
sprendimas „uþ“. 

Be referendumø, tam tikrais klausimais vyksta ir apklausos – plebisci-
tai. Jø Australijos Sandraugos istorijoje taip pat buvo. 

Vyko ðie referendumai (buvæ sëkmingi paryðkinti): 
1906 m. dël Senato rinkimø, 
1910 m. dël valstybës skolø, pridëtinës vertës, 
1911 m. dël prekybos, verslo, monopolijø, 
1913 m. dël prekybos ir verslo, korporacijø, pramonës reikalø, fondø, 

monopolijø, ginèø dël geleþinkeliø, 
1916 m. dël karinës tarnybos (plebiscitas),  
1917 m. dël karinës tarnybos (plebiscitas), 
1919 m. dël ástatymø leidybos galiø, monopolijø, 
1926 m. dël pramonës ir verslo, esminiø paslaugø, 
1928 m. dël valstybës skolø, 
1937 m. dël aviacijos, rinkodaros, 
1944 m. dël atstatymo po karo ir demokratiniø teisiø, 
1946 m. dël socialiniø paslaugø, rinkodaros, ádarbinimo pramonës ða-

kose, 
1948 m. dël nuomos ir kainø, 
1951 m. dël komunistø ir komunizmo, 
1967 m. dël parlamento ir aborigenø, 
1973 m. dël kainø ir pajamø, 
1974 m. dël pakartotiniø rinkimø, Konstitucijos keitimo, demokratiniø 

rinkimø, vietos valdþios institucijø, 
1977 m. dël pakartotiniø rinkimø, dël vakansijø Senate, referendumø, 

teisëjø iðëjimo á pensijà, ðalies himno (plebiscitas), 
1984 m. dël senatoriø ágaliojimø trukmës, dël valstybës valdþios galiø 

pasikeitimo, 
1988 m. dël parlamento ágaliojimø trukmës, dël tinkamø rinkimø, vie-

tos valdymo, teisiø ir laisviø, 
1999 m. dël respublikos ásteigimo, dël Konstitucijos preambulës. 
 
Konstitucijos sudedamosios dalys 
Kartu su Australijos Sandraugos Konstitucija galioja ir teisës aktai, 

kurie yra svarbûs ðalies konstitucinei sistemai. Tai: 
• karalienës iðduoti patentø liudijimai, 
• konvencijos, kurios per ilgà istoriná laikotarpá aiðkino, kaip analizuo-

ti ávairius Konstitucijos straipsnius. 



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

365 

Australijos Sandraugos Konstitucija formaliai nenumato Ministro 
Pirmininko institucijos, taèiau tokia institucija egzistuoja, nes valstybës ka-
bineto vadovas de facto turi aptarnaujantá personalà. 

Australijos Sandraugos Konstitucijà sudaro 128 straipsniai, suskirstyti 
á aðtuonis skyrius. 

Australijos Sandraugos Konstitucijos originali kopija yra perduota 
Australijos vyriausybës praðymu 1990 m. Ðá aktà perdavë Jungtinës Kara-
lystës Vyriausybë ir dabar 1900 m. Australijos Konstitucijos originali kopija 
yra saugoma Australijoje. 
 
 
 
 

LITERATŪRA  
 

1. Aitken G., Orr QC R. Sawer’s The Australian Constitution. 3rd Edition.  
2. Irving H. Five Things to Know About the Australian Constitution. Univer-

sity of Sydney; 2004. 
3. Williams J. The Australian Constitution. A Documentary History. – Mel-

bourne: University Publishing, 2005. 
4. Reflections on the Australian Constitution. Ed. by Robert French, Geoffrey 

Lindell and Cheryl Saunders. – The Federation Press, 2003. 
5. Williams G. Human Rights Under the Australian Constitution. – Oxford 

University Press, 1999. 
6. Australia. Department of the Senate. Parliament and the Constitution: So-

me Issues of Interest. – Canberra: Department of the Senate, 1993.  
7. Australia. Parliament. Department of the Library. The Constitution Papers. 

Canberra: Australian Government Publishing Service, 1996.  
8. Boswell R. "A Republic Would Shift Power." Australian Constitutional 

Monarchy. 1997.  
9. Botsman P. The Great Constitutional Swindle: A Citizen's View of the 

Australian Constitution. – Annandale, NSW: Pluto Press, 2000.  
10. www.australianpubliclaw.com 
11. en.wikipedia.org/wiki/Australian_Constitution 
 
 



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

366 

 
 

XIII. 
INDIJOS KONSTITUCIJA 

 
 
I 
 

Áþanga. Europoje 1945 m. geguþës 9 d. pasibaigus Antrajam pasauli-
niam karui, Jungtinëje Karalystëje liepos mënesá pradëjo veikti naujoji Vy-
riausybë. Ði Vyriausybë paskelbë Indijos politikà ir nusprendë suformuoti 
Konstitucijos projekto rengimo institucijà. Trys D. Britanijos Ministrø Ka-
bineto nariai buvo pasiøsti á Indijà surasti sprendimà dël Indijos nepriklau-
somybës klausimo. Ði trijø ministrø grupë buvo vadinama Ministrø Kabine-
to misija. Misija svarstë Konstitucijos gaires ir nustatë tam tikras detalias 
procedûras, kuriø turëjo laikytis Konstitucijos projekto rengimo institucija. 
1946 m. liepos-rugpjûèio mën. D. Britanijos Indijos provincijoje buvo su-
rengti 296 atstovø rinkimai. 1947 m. rugpjûèio 15 d. Indija paskelbë nepri-
klausomybæ ir 1947 m. gruodþio 9 d. pradëjo veikti Konstitucinë Asamblë-
ja. Ji pripaþástama suverenia institucija. 

1947 m. rugpjûèio 15 d. Indija gavo nepriklausomybæ nuo Jungtinës 
Karalystës. Naujai paskirtoji Konstitucinë Asamblëja gavo ágaliojimus pa-
rengti Indijos Konstitucijos projektà. Didþiulë atsakomybë teko B. R. Am-
bedkarui – jis buvo iðrinktas projekto rengimo komiteto pirmininku. Kaip 
likimo ironijà èia galima áþvelgti tai, kad B. R. Ambedkaras buvo vadina-
møjø „nelieèiamøjø“ lyderis. Jis buvo labiausiai Gandhi, vadinto „Tautos 
tëvu“, nepalaikomas asmuo. B. R. Ambedkaras, bûdamas Indijos Vyriau-
sybës teisingumo ministru, kartu su kolegomis atidþiai iðstudijavo ávairiø 
ðaliø Konstitucijas, atsiþvelgdami á D. Britanijos bendrosios teisës tradicijas 
ir JAV Aukðèiausiojo Teismo sprendimus. 

Indijos Konstitucija garantuoja pilieèiø lygias teises, draudþia diskri-
minacijà dël rasës, etniðkumo, lyties, kastos, religijos; pripaþásta universa-
lius rinkimø pricipus. IV Konstitucijos dalis átvirtina tiesioginius valstybës 
politikos principus, pagal kuriuos Vyriausybë nustato þmoniø gerovës tiks-
lus, numato minimalaus atlyginimo dydá, steigia darbo vietas socialinës at-
skirties grupëms ir subsidijuoja medicinos apsaugà. Indijos Konstitucija yra 
viena didþiausiø pasaulyje. Ji iðsami ir pakankamai detali. Indijos valstybë 
atsisakë tiesioginiø principø taikymo. Konstitucinës teisës daþnai buvo ri-
bojamos. 1975–1977 m. trukusios valstybës vidinës krizës, paskelbtos Mi-
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nistrës Pirmininkës Indiros Gandhi, laikotarpiu Konstitucija buvo laikoma 
neefektyvia. Paskutiniu metu Indijos Aukðèiausiasis Teismas kartu su aukð-
tesniaisiais teismais gana dràsiai aiðkino Konstitucijà, taip darydami átakà 
nukentëjusiøjø, neturtingø asmenø ir valstybës bei policijos brutalaus elge-
sio aukø padëèiai. Aukðèiausiasis Teismas ëmësi aktyvesnio vaidmens vyk-
dant teisingumà, svarstant vieðojo intereso ir socialiniø veiksmø bylas. 
Konstitucija iðlieka labai svarbus dokumentas ir ðaltinis, turintis átakos to-
lesnei Indijos visuomenës raidai ir demokratiniams procesams. 

 

II 
 

Bendrosios nuostatos. Indijos Konstitucija skelbia, kad Indija yra res-
publika. Konstitucijà 1949 m. lapkrièio 26 d. priëmë Konstitucinë Asamblë-
ja. Konstitucija ásigaliojo 1950 m. sausio 26 d. Kasmet sausio 26 d. Indijoje 
ðvenèiama Respublikos diena. 

Indijos Konstitucija laikoma viena ið ilgiausiø pasaulio raðytiniø kons-
titucijø. Ji susideda ið 395 straipsniø ir 12 programø. Angliðkame Konstitu-
cijos tekste yra 117 369 þodþiai. 

Konstitucija nustato valdymo pagrindus. Ji steigia ástatymø leidþiamà-
jà, vykdomàjà ir teisminæ valdþià. Konstitucija ne tik numato pagrindiniø 
valstybës institucijø galias, bet ir apibrëþia jø atsakomybës ribas. Ji regu-
liuoja ávairiø, taip pat ir valdymo, institucijø ir þmoniø santykius. Pripaþás-
tama Konstitucijos virðenybë teisës aktø hierarchijoje. Teisës aktai negali 
prieðtarauti Konstitucijos nuostatoms. Konstitucija átvirtina pagrindinius 
valstybës tikslus – demokratijà, socializmà, sekuliarizmà ir nacionalinæ in-
tegracijà. Ji skelbia pilieèiø teises ir pareigas.  

 

III 
 

Konstitucinë Asamblëja. Indijos tauta iðrinko provincijø asamblëjø 
narius, o ðie rinko Konstitucinës Asamblëjos narius. Buvo pasinaudota ne-
tiesioginiø rinkimø forma. 

Konstitucinës Asamblëjos nariai priklausë ávairioms Indijos bendruo-
menëms ir religinëms grupëms. Jawaharlalas Nehru, Rajendra Prasadas, 
Sarda’as Patelas, Maulana Abul Kalamas Azadas ir Shyama Prasadas 
Mukherjee buvo laikomi pagrindiniais lyderiais ir vadovavo Asamblëjoje 
vykstanèioms diskusijoms buvo pateikta daugiau kaip 30 programø. Ang-
liðkajai Indijos bendruomenei atstovavo F. Anthony, Parsi bendruomenei – 
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H. P. Modis. Asamblëjos nariai taip pat buvo konstitucionalizmo ekspertai 
– A. K. Aiyeras, B. R. Ambedkaras, B. N. Rau ir K. M. Munshi. S. Naidu ir 
V. Pandit buvo svarbios narës. R. Prasadas buvo iðrinktas Konstitucijos 
projekto rengimo komiteto pirmininku. 

Konstitucinë Asamblëja dirbo dvejus metus 11 mënesiø ir 166 dienas. 
Jos sesijos buvo atviros þiniasklaidos ir visuomenës atstovams. 

Konstitucijos esminius principus apibrëþë J. Nehru suformuluota Sie-
kiø rezoliucija: 

• Indija yra nepriklausoma, suvereni respublika; 
• Indija yra ankstesniøjø britaniðkøjø Indijos ir kitø teritorijø daliø bei 

valstybiø teritorijø sàjunga; 
• Sàjungà sudaranèios teritorijos turi autonomijà ir visas valdþios ir 

valdymo funkcijas, iðskyrus Sàjungai priskirtàsias galias; 
• Visos nepriklausomos ir suverenios Indijos galios ir jos Konstitucija 

yra iðvestinës ið tautos; 
• Visiems Indijos þmonëms garantuojamas ekonominis bei politinis 

teisingumas, uþtikrinama lygi padëtis ir galimybës, ástatymu ir vieðàja 
morale garantuojamos pagrindinës laisvës – þodþio, iðraiðkos, tikë-
jimo, uþimtumo, asociacijø ir veiklos; 

• Maþumos, atskirties grupiø ir genèiø atstovai turi bûti tinkamai sau-
gojami; 

• Respublikos teritorijos vientisumas ir suverenios teisës á þemæ, jûrà 
ir orà turi bûti ágyvendinamos laikantis teisingumo ir civilizuotø tau-
tø teisës; 

• Þemë turi bûti naudojama vien tik taikai skatinti ir þmoniø gerovei 
pasaulyje. 

 

V 
 

Indijos Konstitucijos bruoþai, perimti ið kitø valstybiø. Ið Jungtinës 
Karalystës perimta parlamentinë valdymo forma, idëja apie vienà pilietybæ, 
teisës virðenybës principas, parlamento vadovo institutas ir jo galios, ásta-
tymø leidybos procesas. 

Ið JAV Konstitucijos perimtas pagrindiniø þmogaus teisiø skyrius (jis 
panaðus á JAV Teisiø bilá), federacinë valdymo struktûra, teisminës perþiû-
ros galios ir teisëjø nepriklausomumo principas. 

Atsiþvelgta á Airijos Konstitucijoje numatytas valstybës politikos gai-
res, Prancûzijos Konstitucijos numatytos laisvës, lygybës ir grupës asociaci-
jø lygybæ. 
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Kvazifederacinë valdymo forma (kai federacinë valdþia veikia kartu su 
stipria centrine valdþia) ir nepaskirstytø galiø idëjos perimtos ið Kanados. 

Atsiþvelgta á Australijos Konstitucijos reguliuojamas tarp federacijos ir 
jos subjektø nepaskirstytas galias. 

Indijos Konstitucijà sudaro ir priedai, vadinami lentelëmis arba pro-
gramomis. Programoms gali bûti pritarta tokiu pat bûdu, kaip ir Konstitu-
cijos pataisai. Yra dvylika programø. Jos skirtos: 

• valstybës ir federaciniø teritorijø paskirstymui,  
• reikalavimams norint eiti aukðtas valstybës pareigas, 
• priesaikø tekstams, 
• vietø pasiskirstymui pagal valstybës ir teritorijø ypatumus Valstybës 

Taryboje – Rajya Sabha – aukðtesniuosiuose parlamento rûmuose, 
• atitinkamø teritorijø valdymo ir kontrolës nuostatoms, 
• atskirø genèiø atstovø ir jø teritorijø specialioms apsaugos sàlygoms, 
• Assamo teritorijos valdymui, 
• sàjungos (taip suprantama centrinë valdþia), valstybës konkurenci-

nës (dvejopos) atsakomybës paskirstymui, 
• oficialioms valstybës kalboms, 
• þemës ir darbo reformoms, 
• Sikkim asociacijai su Indija, 
• kaimo vystymui, 
• miesto planavimui. 

 
 

VI 
 

Konstitucijos preambulë. Konstitucijos preambulë – Konstitucijos te-
ksto dalis, kurios negali taikyti teismai. Dabartiniame Konstitucijos tekste 
vartojami þodþiai „socialistinë“ ir „sekuliarinë“, taèiau Konstitucijos pro-
jekte buvo pavartotas þodþiø junginys „suvereni demokratinë respublika“. 
Du papildomi þodþiai „socialistinë“ ir „sekuliarinë“ buvo átraukti kontro-
versiðkai vertinamu 42–uoju Konstitucijos pakeitimu. Ðio pakeitimo prië-
mimà 1976 m. rëmë Indira Ganhi, tuo metu turëjusi gana iðskirtines galias. 
Konstitucijos pataisos komiteto, pirmininkaujamo Sardar Swaran Singh, 
siûlymas keisti Konstitucijos tekstà buvo padarytas atsiþvelgiant á praeities 
patirtá. 

Konstitucijos preambulë turi du tikslus: 
• nustatyti Konstitucijos galiø kilmæ, 
• iðvardyti vertybes, kurias Konstitucijos kuria ir skatina. 
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Konstitucijos preambule siekiama átvirtinti tai, kà Mahatma Gandhis 
vadino savo svajoniø Indija: 

„(...) Indija, kurioje skurdþiausias asmuo jausis savo ðalyje ir jo balsas 
bus iðgirstas; (...) Indija, kurioje visos bendruomenës gyvens harmonijoje. 
Tai ðalis, kurioje nebus nelieèiamøjø ir nebus vietos alkoholiniams gëri-
mams ir narkotikams. Moterys naudosis vienodomis teisëmis su vyrais.“ 

Indijos Konstitucijos preambulë nustato fundamentalias vertybes ir 
esminius principus. Pirmieji preambulës þodþiai „Mes, þmonës“ átvirtina 
Tautos galias. Konstitucijos preambulë átvirtina tautos siekius. Preambulës 
tekstas beveik nebuvo keièiamas. 

Paaiðkinsime keletà preambulës sàvokø. Suverenitetas reiðkia virðeny-
bæ ir nepriklausomumà. Indija yra nepriklausoma ðalies viduje ir uþsienio 
politikoje, savarankiðka nuo galimø kitø valstybiø ásikiðimo. Ðalyje veikia 
savarankiðka valdþia, kurià renka gyventojai ir galioja ástatymai, priimti au-
toritetingos valdþios ðalies viduje. Þodis „socialistinis“ Konstitucijos pre-
ambulëje atsirado 1976 m. dël 42-osios Konstitucijos pataisos. Ja átvirtina-
ma socialinë ir ekonominë lygybë. Socialinë lygybë reiðkia diskriminacijos 
draudimà dël kastos, odos spalvos, kilmës, religijos ir kalbos. Socialinë ly-
gybë reiðkia kiekvieno lygø statusà ir lygias galimybes. Ekonominë lygybë 
reiðkia, kad Vyriausybë ásipareigoja lygiai paskirstyti gerovæ ir uþtikrinti 
tam tikrà pragyvenimo lygá. Indija patvirtino miðrios ekonomikos modelá ir 
siekiant socializmo buvo priimta nemaþai teisës aktø. Buvo uþdraustas ne-
lieèiamybës statusas ir zamindari, priimti Vienodo atlyginimo ir Vaikø dar-
bo draudimo aktai. Þodis „sekuliarinis“ Konstitucijos preambulæ taip pat 
papildë 1976 m. dël 42-osios Konstitucijos pataisos. Jis átvirtina religijø ly-
gybæ ir religinæ tolerancijà. Indijoje nëra valstybinës religijos. Kiekvienas 
asmuo turi tikëjimo laisvæ, galimybæ iðpaþinti vienokià ar kitokià religijà, jà 
praktikuoti ir skleisti. Vyriausybë negali proteguoti ar riboti kokios nors re-
ligijos. Ji turi visas religijas gerbti vienodai. Visi asmenys, nepriklausomai 
nuo iðpaþástamos religijos, yra lygûs prieð ástatymà. Vyriausybë negali 
skleisti në vienos religijos tiesø ir mokyti religijos valstybinëse mokyklose. 
Indijos Konstitucijos preambulë skelbia demokratiðkumà. Indijos gyvento-
jai renka visø lygiø savo valdþià – sàjungos, provincijø ir vietinæ. Átvirtintas 
visø suaugusiø pilieèiø lygiateisiðkumas valdant ðalá. Kiekvienas Indijos pi-
lietis, sulaukæs 18 metø amþiaus, jeigu jo galiø neriboja ástatymai, turi teisæ 
balsuoti. Ðia teise pilieèiai gali naudotis be apribojimø dël kastos, kilmës, 
odos spalvos, lyties, religijos ar iðsilavinimo. 
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VII 
 

Indijos Konstitucijos turinys:  
I dalis – 1–4 straipsniai – Sàjunga ir jos teritorijos, 
II dalis – 5–11 straipsniai – pilietybë,  
III dalis – 12–35 straipsniai – fundamentalios teisës: 14–18 straipsniai 

– lygybë, 19–22 straipsniai – laisvë, 23–24 straipsniai – iðnaudojimo drau-
dimas, 25–28 straipsniai – religijos laisvë, 29–31 straipsniai – kultûrinës tei-
sës ir teisë á ðvietimà, 32–35 straipsniai – teisë á konstitucinës þalos atlygi-
nimà,  

IV dalis – 36–51 straipsniai – valstybës politikos pagrindiniai principai, 
IV (A) dalis – pagrindinës Indijos pilieèiø pareigos,  

V dalis – straipsniai dël sàjungos, I skryrius – vykdomoji valdþia; 52–73 
straipsniai – Prezidentas ir viceprezidentas; 74–75 straipsniai – Ministrø 
Taryba; 76 straipsnis – Indijos generalinis prokuroras; 77–78 straipsniai – 
Vyriausybës veikla; II skyrius – parlamentas; 79–88 straipsniai – parlamen-
to sudëtis; 89–98 straipsniai – parlamento vadovai; 99–100 straipsniai – pa-
rlamento veikla; 101–104 straipsniai – parlamento nariø atstatydinimo pro-
cedûra; 105–106 straipsniai – parlamento ir jo nariø galios, privilegijos ir 
imunitetai; 107–111 straipsniai – ástatymø leidybos procedûra; 112–117 
straipsniai – biudþeto ir finansiniai klausimai; 118–122 straipsniai – ben-
drosios procedûros; III skyrius – Prezidento galios ástatymø leidyboje; 123 
straipsnis – Prezidento galios promulguoti ordonansus laikotarpiui tarp  
parlamento sesijø; IV skyrius – Sàjungos teismai; 124–147 straipsniai – 
Aukðèiausiojo Teismo steigimas ir sudëtis; V skyrius – Kontrolierius ir In-
dijos vyriausiasis auditorius; 148–151 straipsniai – Kontrolieriaus ir Indijos 
vyriausiojo auditoriaus pareigos ir galios;  

VI dalis – straipsniai dël provincijø; I skyrius – bendrasis; 152 straips-
nis – sàvoka; II skyrius – vykdomoji valdþia; 153–162 straipsniai – valdyto-
jas; 163–164 straipsniai – Ministrø Taryba; 165 straipsnis – provincijø pro-
kuroras; 166–167 straipsniai – vykdomosios valdþios veikla; III skyrius – 
provincijos ástatymø leidþiamoji valdþia; 168–177 straipsniai – bendrosios 
nuostatos; 178–187 straipsniai – provincijos ástatymø leidþiamoji valdþios 
institucija; 188–189 straipsniai – vykdomosios valdþios veikla; 190–193 
straipsniai – nariø atstatydinimo procedûra; 194–195 straipsniai – parla-
mento ir jo nariø galios, privilegijos ir imunitetai; 196–201 straipsniai – 
ástatymo leidybos procedûra; 202–207 straipsniai – biudþeto ir finansiniai 
klausimai; 208–212 straipsniai – bendrosios procedûros; IV skyrius – pro-
vincijos valdytojo galios ástatymø leidyboje; 213 straipsnis – Prezidento ga-



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

372 

lios promulguoti ordonansus laikotarpiui tarp parlamento sesijø; V skyrius 
– provincijø aukðèiausieji teismai; 214–231 straipsniai – nuostatos dël pro-
vincijø aukðèiausiøjø teismø; VI skyrius – pavaldûs teismai; 232–237 
straipsniai – nuostatos dël pavaldþiø teismø; VII dalis – nuostatos dël pro-
vincijø Pirmosios lentelës B dalyje; 238 straipsnis – panaikintas; VIII dalis 
– straipsniai dël sàjungos teritorijø; 239–242 straipsniai – valdymas, Minist-
rø Tarybos ir aukðèiausiøjø teismø sukûrimas; 243 straipsnis – panaikintas; 
X dalis – straipsniai dël atitinamø genèiø teritorijø; 244 straipsnis – valdy-
mas, Ministrø Tarybos ir ástatymø leidybos sukûrimas; XI dalis – straipsniai 
dël sàjungos teritorijø ir provincijø santykiø; I skyrius – ástatymø leidybos 
santykiai; 245–255 straipsniai – ástatymø leidybos galiø paskirstymas; II 
skyrius – valdymo santykiai; 256–261 straipsniai – bendrosios nuostatos; 
262 straipsnis – ginèai dël vandens; XII dalis – straipsniai dël finansø, nuo-
savybës ir sutarèiø; I skyrius – finansai; 264–267 straipsniai – bendrosios 
nuostatos; 268–281 straipsniai – atsakomybës paskirstymas tarp provincijø; 
282–291 straipsniai – smulkûs finansiniai reikalai; II skyrius – skolinimasis; 
292–293 straipsniai – provincijø skolinimasis; III skyrius – nuosavybë, su-
tartys, teisës, atsakomybë, obligacijos; 294–300 straipsniai – nuosavybës, at-
sakomybës ir obligacijø recesija; IV skyrius – nuosavybës teisë; 300A – 
straipsnis – asmenys, kuriø nuosavybë negali bûti nusavinama ástatymo pa-
grindu; XIII dalis – straipsniai dël prekybos ir komercijos Indijos teritorijo-
je; 301–307 straipsniai – prekybos ir komercijos laisvë; XIV dalis – straips-
niai dël sàjungos ir provincijø; I skyrius – paslaugos; 308–314 straipsniai – 
dël paslaugø; II skyrius – vieðøjø paslaugø komisijos; 315–323 straipsniai – 
dël vieðøjø paslaugø komisijø; XIV A dalis – straipsniai dël tribunolø; 323 
A – 323 B straipsniai; XV dalis – straipsniai dël rinkimø; 324–329 straips-
niai – rinkimai; XVI dalis – straipsniai dël specialiøjø nuostatø, susijusiø su 
atitinkamomis klasëmis; 330–342 straipsniai – iðlygos; XVII dalis – straips-
niai dël oficialios kalbos; I skyrius – sàjungos oficiali kalba; 343–344 
straipsniai – sàjungos oficiali kalba; II skyrius – regionø kalbos; 345–347 
straipsniai – provincijø kalba; III skyrius – Aukðèiausiojo Teismo, aukðtes-
niøjø ir kitø teismø kalba; 348–349 straipsniai – kalba, vartojama Aukðèiau-
siajame, aukðtesniajame ir kituose teismuose; IV skyrius – specialiosios di-
rektyvos; 350–351 straipsniai – specialiosios direktyvos; XVIII dalis – 
straipsniai dël nepaprastosios padëties; 352–360 straipsniai – dël nepapras-
tosios padëties; XIX dalis – smulkmenos; 361–367 straipsniai – prezidento 
valdytojø ir Rajpramukhsø apsauga; XX dalis – straipsniai dël Konstituci-
jos pataisø; 368 straipsnis – parlamento galios, keièiant Power Konstitucijà, 
ir atitinkamos procedûros; XXI dalis – straipsniai dël laikinøjø, pereinamø-
jø ir specialiøjø nuostatø; 369–392 straipsniai – laikinosios, pereinamosios 
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ir specialiosios nuostatos; XXII dalis – straipsniai dël tikslaus teksto hindi 
kalba; 393–395 straipsniai – teksto hindi kalba papildymai ir perþiûrëjimai. 

Indijos Konstitucijà sudaro 395 straipsniai ir 10 priedø, vadinamø len-
telëmis arba programomis. Toks turinys daro Indijos Konstitucijà vienà ið 
ilgiausiø ir detaliausiø pasaulyje. Lentelës prie Konstitucijos pridedamos 
konstitucine pataisa. Lentelëse yra nuostatos dël provincijø ir sàjungos teri-
torijø paskirstymo, aukðèiausiøjø valstybës pareigûnø skyrimo á pareigas, 
vietø pasiskirstymo parlamento aukðtesniuosiuose rûmuose Rajya Sabha 
pagal provincijas ir sàjungos teritorijas, atitinkamø teritorijø ir genèiø val-
dymo, genèiø valdymo Asamo provincijoje, sàjungos ir jos nariø galiø pa-
skirstymo ir kompetencijos, oficialiø kalbø, þemës reformos, sikhø padëties 
Indijoje. 
 
 

VIII 
 

Konstitucijos keitimo procedûra. Galimi ðie pakeitimo ir papildymo 
bûdai: 

• paprasta parlamento nariø dauguma – ðios rûðies pakeitimus galima 
padaryti parlamento posëdyje dalyvaujanèiø nariø daugumai balsa-
vus „uþ“ ir vëliau pasiuntus Prezidentui pritarti; 

• specialia parlamento nariø dauguma pakeitimus galima padaryti 
dviem treèdaliams visø parlamento nariø balsavus „uþ“. Ðiuo atveju 
turi bûti balsavæ ne maþiau kaip viso parlamento abejø rûmø nariø 
dauguma; 

• specialia parlamento nariø balsø dauguma ir ratifikacija bent pusës 
ástatymø leidþiamosios valdþios nariø balsø dauguma. Vëliau bûtinas 
Prezidento pritarimas. 

Konstitucijos perþiûrëjimas laikomas labai svarbia procedûra. Reikia 
bent dviejø treèdaliø Lok Sabha ir Rajya Sabha nariø pritarimo. Indijos 
Konstitucija yra viena keièiamiausiø Konstitucijø pasaulyje. Pirmasis Kons-
titucijos pakeitimas buvo padarytas po vieneriø metø po ðio ástatymo prië-
mimo. Nuo 1950 m. Konstitucija keièiama beveik du kartus per metus. 
Dauguma teisiniø santykiø, kuriuos kitose demokratinëse valstybëse regu-
liuoja paprastieji, konstituciniai arba organiðkieji, ástatymai, reguliuojami 
Konstitucija, darant pataisas jos tekste. Daugumoje pasaulio valstybiø yra 
nustatytas reikalavimas, kad du treèdaliai visø abejø parlamento rûmø na-
riø balsuotø „uþ“ Konstitucijos teksto pakeitimà. Konstitucijos straipsniai, 
reguliuojantys ástatymø leidybos galiø paskirstymà tarp centrinës valdþios ir 
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federacijos subjektø, turi bûti patvirtinti ne maþiau kaip 50 proc. visø ásta-
tymø leidþiamøjø institucijø subjektø balsø dauguma. 
 

IX 
 

Þmogaus teisës, laisvës ir pareigos. Indijos Konstitucijos III dalis yra 
skirta pagrindinëms þmogaus teisëms. Kaip jau minëta, Indijos Konstitucija 
þmogaus teisiø ir laisviø konstitucinio reguliavimo tradicijà yra perëmusi ið 
JAV. Indiðkoji þmogaus teisiø ir laisviø doktrina nëra tokia iðtobulinta kaip 
JAV, ji átvirtina kompromisà tart ástatymø leidþiamosios ir teisminës val-
dþios – parlamento suvereniteto ir teisinës valdþios virðenybës teorijos. 

Indijos Konstitucijoje þmogaus teisës buvo suskirstytos á septynias gru-
pes: 

• asmenø lygybë, 
• asmens laisvës, 
• teisë nebûti iðnaudojamam, 
• kultûrinës teisës ir teisë á iðsilavinimà, 
• teisë dël konstitucinës þalos atlyginimo, 
• teisë á nuosavybæ – ði teisë iðbraukta ið Indijos Konstitucijos teksto 

44 pataisa 1978 m. 
Pagrindines teises ir laisves Indijos Konstitucija garantuoja visiems In-

dijos pilieèiams. Konstitucijoje átvirtintos teisës turi virðenybæ prieð provin-
cijø teisiná reguliavimà. Indijos Konstitucijoje átvirtintomis teisëmis siekta 
pakeisti anksèiau visuomenëje nusistovëjusià praktikà – naikinti nelieèia-
møjø kastos egzistavimà, uþdrausti diskriminacijà dël religijos, rasës, kas-
tos, lyties, gimimo vietos, prekybà þmonëmis ir priverstiná darbà. Indijos 
Konstitucija átvirtina ir maþumø teises puoselëti savo kalbà, steigti mokymo 
ástaigas. 

Indijos Konstitucijos tekste buvo átvirtinta ir nuosavybës teisës apsau-
ga, skelbiant, kas asmens nuosavybë negali bûti apribota kitaip negu ásta-
tymu. Indijos Konstitucijos tekste numatyta, kad moterims ir vaikams gali 
bûti nustatomos specialios normos, rûpinantis socialinës atskirties grupë-
mis, specialiomis kastomis ir gentimis vykdomos specialios socialinës ir 
mokymo programos. Nustatyta, kad valstybë taikys lygiø galimybiø politikà 
uþimtumo srityje ir valstybës tarnyboje. Specialiosioms atskirties grupëms 
valstybës, provincijø ir vietiniu lygiu gali bûti rengiamos programos, padë-
sianèios greièiau uþtikrinti asmenø lygybes ir lygias galimybes.  

Indijos Konstitucija átvirtina tokias asmenø laisves: 
• þodþio ir iðraiðkos laisvæ, 
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• taikiø ir neginkluotø susibûrimø laisvæ, 
• asociacijos laisvæ, 
• kilnojimosi laisvæ visoje Indijos teritorijoje, 
• ásikûrimo bet kurioje valstybës vietoje laisvæ, 
• profesinio pasirinkimo, einamø pareigø laisvæ ir galimybæ verstis 

prekyba arba verslu. 
Indijos Konstitucija skelbia religijos ir sàþinës laisvæ. Ði laisvë gali bûti 

ribojama, tik jeigu paþeidþia vieðàjà tvarkà, moralæ ir sveikatà. Indijos 
Konstitucija suteikia galià Aukðèiausiajam Teismui nustatyti asmens nelie-
èiamybës, laisvës ribojimo ribas. Ástatymu ðalies parlamentas gali ápareigoti 
provincijø ir vietos valdþià nustatyti asmens nelieèiamybës, laisvës ribojimo 
ribas ir visø teisiø gynimo teismuose procedûras. Ðalies parlamentui nusta-
tomos galios specialiai reguliuoti teises asmenø, tarnaujanèiø ginkluotuo-
siose pajëgose, specialiose tarnybose, dirbanèiøjø telekomunikacijø srityje. 
Teisës gali bûti ribojamos nepaprastosios padëties ðalyje ar kokiame nors 
regione metu. 

Indijos Konstitucija numato ne tik asmenø teises ir laisves, bet nustato 
ir visø Indijos pilieèiø pareigas. Átvirtintos ðios pareigos: 

• laikytis Konstitucijos nuostatø, gerbti ðalies vëliavà ir himnà, 
• gerbti nacionalines vertybes ir tautos laisvës sieká, 
• ginti suverenitetà, Indijos vienybæ ir galias,  
• ginti ðalá, 
• skatinti tautos vienybæ, 
• saugoti turtingà kultûros paveldà,  
• saugoti ir puoselëti natûralià aplinkà, 
• vystyti mokslà, 
• siekti individualiø ir kolektyviniø aukðtumø. 
Asmenø pareigas numato Konstitucijos 51A straipsnis. Tai 42-oji 

Konstitucijos pataisa, padaryta 1976 m. aktu. Asmenø pareigos nustatomos 
ir saugojamos Konstitucija. Teismai uþtikrina, kad asmenys vykdytø teisi-
nes pareigas. Teismai gali atsisakyti ginti paþeistà asmens teisæ, jeigu as-
muo nevykdo nustatytø pareigø.  

 
X 

 
Valstybinë kalba. Ðiuo metu ið daugiau kaip 1000 pasaulio kalbø apie 

300 kalbø yra vartojama Indijoje. Tokia ávairovë taip pat reikalauja konsti-
tucinio reguliavimo. Oficiali valstybinë kalba yra hindø kalba devanagari 
dialektu, vartojami pasaulyje visuotinai pripaþinti skaièiai. Indijos Konsti-
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tucija skelbia, kad 15 metø po jos ásigaliojimo bus vartojama anglø kalba. 
Konstitucija taip pat suteikë galias Prezidentui tuo laikotarpiu kartu su 
anglø kalba vartoti ir hindø kalbà devanagari dialektu bei devanagari dia-
lekto skaièius. Praëjus penkiolikos metø laikotarpiui parlamentas gali pri-
imti ástatymà pratæsti anglø kalbos ir hindø kalbos devanagari dialekto 
skaièiø vartojimà.  

Indijos Konstitucija skelbia, kad provincijø ástatymø leidybos instituci-
jos gali priimti aktà, leidþiantá, be anglø kalbos ir hindø kalbos devanagari 
dialektu, vartoti ir kitas kalbas. 

Asmenys, patyræ þalà kokioje nors valstybës ar provincijos institucijoje, 
gali kreiptis viena ið oficialiai vartojamø kalbø.  

Indijos Konstitucija skelbia, kad pradinis iðsilavinimas turi bûti ágyja-
mas gimtàja kalba. Tai taikoma ir kalbiniø maþumø grupëms. 

Siekiant uþtikrinti ðalies kalbinæ ávairovë, Indijos prezidentas á parei-
gas skiria specialø atstovà, uþtikrinantá lingvistiniø maþumø teises. 

Puoselëti hindø kalbà laikoma nacionaline ðalies funkcija. Ði kalba 
vartojama puoselëjant Indijos kultûrà. Specialios normos dël hindø kalbos 
vartojimo nurodytos Konstitucijos VIII priede. 

 
 

XI 
 

Parlamentas. Indijos parlamentas susideda ið Prezidento ir dvejø rû-
mø. Aukðtesniøjø rûmø (Rajya Sabha) vadovas yra pirmininkas, bet popu-
liariai jis yra vadinamas Viceprezidentu. Ðiø rûmø nariai renkami netiesio-
giniuose rinkimuose pagal proporcinæ rinkimø sistemà. Aukðtesniuosiuose 
rûmuose yra 250 nariø; ið jø 12 þinomø literatûros, meno, mokslo ir sociali-
niø paslaugø srities specialistø skiria Prezidentas. Kitus 238 narius renka 
provincijø ástatymø leidybos asamblëjos. Vienas treèdalis ðiø asmenø pe-
rrenkamas kas dveji metai. Pagrindinë Aukðtesniøjø rûmø funkcija yra tik-
rinti Þemesniøjø rûmø priimtus ástatymus. Parlamento Þemesniesiems 
rûmams (Lok Sabha) vadovauja pirmininkas (spikeris). Ðiø Rûmø narius 
tiesiogiai renka valstybës pilieèiai. Yra 550 Þemesniøjø rûmø nariø; ið jø 2 
penkeriø metø laikotarpiui skiria Prezidentas, 20 renkami sàjungos teritori-
jose, o kiti provincijose. 

Parlamento funkcijos: 
• Suformuoti Ministrø Kabinetà ir suteikti jam galias veikti. Ministrø 

kabinetas uþ savo veiklà atsakingas Þemesniesiems parlamento rû-
mams (Lok Sabha). Kabineto nariai gali bûti Þemesniøjø parlamen-
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to rûmø nariais, bet tai nëra bûtina sàlyga tapti Ministrø Kabineto 
nariu. 

• Ministrø kabineto veiklos kontrolë pasireiðkia tuo, kad Ministrø Ka-
binetas veikia tol, kol turi abejø parlamento rûmø daugumos pasiti-
këjimà. 

• Kritikuoti Ministrø Kabineto veiklà. Ministrø Kabinetas, vykdymas 
veiklà, turi uþ jà atsiskaityti parlamentui. Ministrø Kabinetui patei-
kiami klausimai ir rekomendacijos, kaip tobulinti vykdomà politikà.  

• Informacinë funkcija – parlamentas turi pakankamai dideles galias 
ðioje srityje, nes kartais veikia svariau uþ þiniasklaidos priemones. 

• Ástatymø leidyba yra svarbiausia parlamento veiklos sritis, ji regu-
liuojama ne tik Konstitucijos normomis, bet ir kitais teisës aktais. 

• Finansinë kontrolë – parlamentas turi iðskirtines galias skirstant 
valstybës lëðas, nustatant mokesèius, tvirtinant valstybës biudþetà. 

Parlamento Þemesnieji rûmai buvo iðrinkti 2004 m. balandþio mënesá. 
Kiti rinkimai – 2009 metais. 

Ðalies Prezidentà renka rinkikø kolegija penkeriø metø laikotarpiui. 
Rinkikø kolegijà sudaro abejø parlamento rûmø atstovai ir provincijø ásta-
tymø leidþiamosios valdþios atstovai. Dabartinis Prezidentas yra iðrinktas 
2002 m. liepos mënesá, o kiti rinkimai bus surengti 2007 m. liepos 18 d. Vi-
ceprezidentà renka abeji parlamento rûmai taip pat penkeriø metø kaden-
cijai. 

Ministras Pirmininkas renkamas parlamento nariø balsø dauguma, at-
siþvelgiant á parlamento rinkimø rezultatus. Ministras Pirmininkas taip pat 
renkamas penkeriø metø kadencijai. Ministrø Kabinetà sudaro Preziden-
tas, atsiþvelgdamas á Ministro Pirmininko siûlymus. 

Indijos Konstitucija átvirtina valstybës vykdomos politikos principus. 
Konstitucijos IV dalis (36 – 51 straipsniai) skirti jiems ir jais turi bûti vado-
vaujamasi kasdieniame valstybës, provincijø ir vietos institucijø veikloje. 
Konstitucija skelbia, kad ji numato elgesio gaires, teisës aktai jas detalizuo-
ja, o teismai uþtikrina. Esant vykdomos politikos principø ir Konstitucijoje 
numatytø pagrindiniø teisiø ir laisviø neatitikimui, teisës ir laisvës turi vir-
ðenybæ. 

Indijos teisinë sistema paremta angliðkàja bendrosios teisës tradicija. 
Teismø sistemos konstitucinius pagrindus numato Konstitucija. Konstituci-
jos IV skyrius yra skirtas sàjungos teismø sistemai. 

Aukðèiausiàjá Teismà sudaro teismo pirmininkas ir teisëjai (dabar jø 
yra 25, iki 1986 m. jø buvo 7). Aukðèiausiojo Teismo teisëjus skiria Prezi-
dentas, pasikonsultavæs su Aukðèiausiojo Teismo teisëjais. Jie savo parei-
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gas eina iki 65 metø amþiaus. Teisëjai naudojasi teisëmis ir privilegijomis, 
kurias reglamentuoja parlamento priimti ástatymai. Aukðèiausiasis Teismas 
nagrinëja bylas, kuriø viena ið ðaliø yra Indijos Vyriausybë ir vienos ar kele-
to provincijø vyriausybës, taip pat bylas, kuriø ðalys yra valstijos. Taip pat 
ðis teismas veikia kaip apeliacinë instancija provincijø aukðèiausiøjø teismø 
bylose, kurios susijusios su Konstitucijos teksto taikymu. Taigi Aukðèiau-
siasis Teismas vykdo ir konstitucinæ jurisprudencijà. 

Provincijø aukðèiausiøjø teismø teisëjus skiria Prezidentas, pasitaræs 
su Indijos ir Aukðèiausiojo Teismo teisëjais ir provincijø valdytojais. Teisë-
jas savo pareigas eina iki 62 metø amþiaus. Parlamento aktu gali bûti ku-
riamas bendras dviejø ar keliø provincijø aukðèiausiasis teismas.  

Sàjungos teritorijose Indijos parlamento ástatymais gali bûti kuriami 
aukðèiausieji teismai arba ðias funkcijas gali vykdyti paskirti atitinkamø 
provincijø aukðèiausieji teismai. 

Konstitucija skelbia valstybës valdymo formà. Indija yra respublika, 
kurios valdþia yra renkama ðalies pilieèiø ir turi ágaliojimus ástatymø nusta-
tytà laikà. Indijos Prezidentà renka rinkikø kolegija penkeriø metø laiko-
tarpiui. 

Valstybës sandara. Indija yra federacinë valstybës. Joje átvirtinta sà-
jungos sistema ir sukurta stipri centrinë valdþia, ypaè Ministro Pirmininko 
kabinetas. Valstybæ sudaro 28 provincijos ir 7 teritorijos: Andamanas ir Ni-
cobaro salos, Andhra Pradeshas, Arunachal Pradeshas, Assamas, Biharas, 
Chandigarhas, Chhattisgarhas, Dadra and Nagar Havelis, Damanas and 
Diu, Delhis, Goa, Gujaratas, Haryana, Himachal Pradeshas, Jammu and 
Kashmiras, Jharkhandas, Karnataka, Kerala, Lakshadweepas, Madhya 
Pradeshas, Maharashtra, Manipuras, Meghalaya, Mizoramas, Nagalandas, 
Orissa, Pondicherrys Punjabas, Rajasthanas, Sikkimas, Tamil Nadu, Tripu-
ra, Uttaranchalas, Uttar Pradeshas, Vakarø Bengalas. 

Kiekvienos provincijos vadovas yra valdytojas. Já á pareigas skiria ðalies 
Prezidentas. Sajungos teritorijas valdo Prezidentas per atitinkamà ministrà.  

Biharo, Jamnu ir Kashmiro, Karnatakos, Maharshtros ir Uttar Pra-
desh’o provincijose yra dvejø rûmø parlamentai. Vienas treèdalis aukðtes-
niøjø rûmø – Ástatymø leidybos tarybos – nariø perrenkama kas dveji me-
tai. Kitose provincijose yra vieneriø rûmø parlamentai. Þemesnieji parla-
mentø rûmai ir vieneriø rûmø parlamentai – ástatymø leidybos asamblëjos 
– renkami tiesioginiuose rinkimuose. 

Kaimo savivaldos teritorijos yra vadinamos panèijato teritorijomis, o 
jø savivaldos institucijos vadinamos panèijatais. Jie renkami vietos gyvento-
jø ir veikia penkerius metus nuo susirinkimo á pirmàjá posëdá datos.  
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XII 
 

Konstitucijos bruoþai. Indijos Konstitucija iðimtinai pasiþymi Vakarø 
teisës tradicijomis, laikomasi liberaliosios demokratijos principø. Kartu ji 
skiriasi nuo vakarietiðkøjø konstitucijø, ypaè átvirtindama siekius nebetæsti 
buvusiø socialiniø santykiø tradicijø ir kurti gyventojø socialinæ gerovæ. 
Konstitucinës teisës mokyklos atstovo Granville’o Austino nuomone, gal-
bût nëra kitos tokios nacionalinës konstitucijos, siekusios taip daryti átakà 
ir keisti visuomenæ bendram tikslui. Nuo pat Konstitucijos ásigaliojimo ji 
stiprino centrinës valdþios institucijø – ypaè Ministro Pirmininko ástaigos – 
galias. Ði centralizacija maþino etniniø grupiø ir kastø izoliuotumà. Ði veik-
la turëjo átakos ir korupcijos mastui tarp Indijos politikø. Ji stiprino teisë-
tumo pripaþinimà ir galias. Aukðèiausiojo Teismo ir Rinkimø komisijos ga-
lios atskleidþia stabdþiø ir atsvarø sistemà. Taip yra stiprinama Indijos de-
mokratija. Kartu stiprëja regioniniø partijø populiarumas, daþniau sufor-
muojamos koalicinës vyriausybës. Taip valdymo galios labiau decentrali-
zuojamos. 

Indijos konstitucija atsiþvelgia á daugelio ðaliø konstitucijø principus ir 
doktrinà, bendràjà demokratiniø institucijø struktûrà. Indijos „steigëju“ 
vadinamas Mohandas K. Gandhis siekë didesnës decentralizacijos stipri-
nant vietos – vadinamøjø panèijatø – valdymà. Taèiau ðiuolaikiðkesni lyde-
riai, tokie kaip Jawaharlalas Nehru, rëmë parlamentiná valdymà ir federaci-
jos sistemà kartu su stipria centrine valdþia. 
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XIV. 
JAPONIJOS IMPERIJOS  

KONSTITUCINĖ SISTEMA 
 
 
I 
 

Valstybës ir teisës uþuomazgos (600 m. pr. m. e. – 794 m. e. m.). Re-
miantis oficialiø imperijos kronikø (pradëtos raðyti VIII a.) duomenimis, 
centralizuoto ir vieno asmens imperiumu pagrásto valstybës darinio ðaknø 
Fukuokos ir Naros regionuose reikëtø ieðkoti apie VII a. pr. m. e. Anot 
padavimø, tuomet ið deivës Amaterasu gimë pirmasis þmogus – dievas 
Dzimu (Kamuyamato Iwarebiko), pradëjæs imperatoriðkàjà giminæ. Dides-
nës dalies Japonijos istorijos ekspertø nuomone, ðis imperatorius bei dar 
keliolika jo ápëdiniø – iðgalvotos asmenybës, kuriø autentiðkumas kol kas 
nëra patvirtintas404.  

Pirmieji imperatoriai, kuriø realumu netenka abejoti, – Asukos laiko-
tarpio (538–710 m.) valdovai, palaikæ glaudþius santykius su kur kas giles-
nes istorines bei valstybingumo tradicijas turinèia Kinijos civilizacija. Kaip 
Graikija Romai, Kinija Japonijai tapo kultûriniø, religiniø ir teisiniø idëjø 
aruodu. Bene aktualiausios Asukos laikotarpio imperatoriø perimtos ver-
tybës – budizmas (ilgainiui tapæs tokiu pat populiariu kaip ir tradicinis 
Shinto kultas) bei konfucianizmas (vëliau radikaliai iðplëtotas á giri ir buke 
filosofijas) tapo kertiniais naujo Japonijos valstybingumo etapo pagrin-
dais405.  

Archaiðkosios Japonijos visuomeninë tvarka iki pirmosios Asukos lai-
kotarpio pusës rëmësi religinëmis-paprotinëmis normomis, kuriø laikymàsi 
uþtikrino visuomeninë hierarchija, imperatoriaus pasaulietinë ir religinë 
valdþia ir administracines funkcijas atliekantys kilmingøjø klanai. Kaip ir 
daugelyje Vakarø Europos ðaliø, „dieviðko teismo“ procesas buvo mistifi-

                                                           
404 Ishi R. A history of political institutions of Japan. – Tokyo, 1908, p. 4; Oda H. Japanese 

Law. – London, Dublin, Edinburg, 1992, p.14; Konstitucionnoje pravo zarubežnych stran / Pod red. 
Strašuna B. А. – Moskva, 2001. T. 4. S. 471; Mahler G. S. Comparative politics: an institutional an 
cross-national approach; 4-th ed. – New Jersey US, 2003. P. 270; http://en.wikipedia.org/ 
wiki/List_of_Emperors_of_Japan (2005 m. spalio 8 d.). 

405 Almond G. A., Bingham Powell G., Strom K., Dalton R. J. Comparative politics today. 7th 
ed.– Boston, Longman, 2003. P. 334. 
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kuotas, taikant ordalijas. Populiariausias kaltës (nekaltumo) árodymas – 
kaltinamojo iðmëginimas verdanèiu vandeniu.  

Visuomenei (pirmiausia kilmingiesiems) susipaþástant su konfucia-
nizmo idëjomis, palengva ryðkëjo paþangesnës teisinës idëjos. 604 m. Prin-
cas Regentas Setoku paskelbë turiningà sisteminá aktà (kai kuriø istorikø 
vadinamà konstitucija). Jame, atsiþvelgiant á to meto Japonijos socialinæ 
santvarkà, fiksuojami sensacingi filosofinës minties proverþiai: „Kiekvienas 
žmogus turi širdį. Kiekviena širdis – savo mintis ir polinkius. Aš laikau jo min-
tis kvailomis, o savo – protingomis. Jis mano atvirkščiai. Tačiau tai nereiškia, 
jog aš – išminčius, o jis – kvailys. Mes abu – paprasti žmonės.“406 Deja, tokiø 
visuomeniniø santykiø idilë taip ir liko raðytiniu paminklu, nesukëlusiu ryð-
kesniø padariniø japonø vieðojoje ir privatinëje teisëje.  

645 m. ávyksta reikðmingosios Taikos reformos: átvirtinami kiniðki vie-
ðosios teisës kodeksai ritsu-ryo bei centralizuotos mokesèiø administravimo 
sistemos modelis. Ritsu-ryo kodeksø recepcija sudarë sàlygas imperijos pe-
riferijas 668–718 m. priimti vietos baudþiamuosius-administracinius kodek-
sus, maþdaug tuo metu ásibëgëjo ir naujoji mokesèiø administravimo siste-
ma. Reformos lëmë didþiules valstybës ir visuomenës bûvio permainas. Ið 
jø svarbiausios yra imperatoriaus valdþios laikinas sustiprëjimas, japonø 
teisininkø kartos ir klasinës visuomenës atsiradimas.  

Pirmoji pasekmë dësningai kilo ið tolesnio centralizuotos valstybës vys-
tymosi prielaidos: imperatoriaus kontroliuojamos modernesnës adminis-
tracinës sistemos sukûrimas buvo neámanomas be naujos kartos ir kokybës 
teisës normø visumos. Klausimà, kodël imperatoriaus padëties valstybëje 
sustiprëjimas buvo santykinai trumpalaikis, reikëtø plaèiau paaiðkinti. Ja-
ponija, perimdama Kinijos teisynus, formaliai nustatë tokias pat valstybës 
vieðosios tvarkos ir visuomeniniø santykiø teisinio reguliavimo aspektus. 
Taèiau senovës Kinijos ir Japonijos visuomeniø sandaros skyrësi tuo, jog 
pastarojoje egzistavo ir karø kasta, nebûdinga kinø egalitaristinei visuome-
nei407. Nors japonams neteko susipaþinti su Europos feodalizmo patirtimi, 
vietos „siuzereno – vasalo“ bruoþai jà ið esmës atitiko, áskaitant svarbiausià 
aplinkybæ: kilmingø þemvaldþiø dvarus saugojæ samurajai nebuvo pavaldûs 
imperatoriui. Ilgainiui valstybëje susiformavusiam gausiam kariø sluoksniui 
imperatorius jokios átakos neturëjo. Kariai teikë savo paslaugas didikams 
bei naujiesiems þemvaldþiams, gindami jø dvarus nuo uþpuolikø. Gana 

                                                           
406 Konstitucionnoje pravo zarubežnych stran / Pod red. Strašuna B. А. – Moskva, 2001. T. 4. 

S. 470; Oda H. Japanese Law. – London, Dublin, Edinburg, 1992. P.15. 
407 David R., Janiffret–Spinosi C. Les grands systemes de droit contemporains. – Paris, 1992. 

P. 367; Hooker R. Heyian Japan. 1996; http://www.wsu.edu:8080/~dee/ANCJAPAN/HEIAN. 
HTM; (2005 m. lapkričio 3 d.). 
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greitai valstybës karinë galia susitelkë kilmingøjø rankose. Augantis karinis 
potencialas ir faktinë valdþia subrandino realias kilmingøjø klanø pretenzi-
jas á valstybës imperiumà. 

Antroji, be abejonës, teigiama pasekmë buvo kinø teisiniø tekstø in-
terpretavimas ir jø pritaikymas Japonijos socialinës bûties specifikai. Deja, 
tam tikras teisinës minties pagyvëjimas Tekanèios saulës ðalyje buvo trum-
palaikis. Jis nebuvo pakankamas plëtoti nacionalinæ teisës mokyklà. Perë-
mus kinø teisës rinkinius ásigalëjusi visuomeninë tvarka buvo itin grieþta ir 
neturëjo nieko bendra su socialinio konsensuso idëja, o teismø darbas – 
pernelyg priklausomas nuo valstybinës valdþios. Be to, teisminë sistema 
nebuvo profesionali, t. y. jos atstovams nebuvo keliami specialûs iðsilavini-
mo reikalavimai. Ðios aplinkybës bei visuomenës paprotinë gyvensena lëmë 
tai, jog Japonijoje „doktrininës abejonës“ teisë neegzistavo bemaþ iki XX 
a.  

Treèioji (ir svarbiausioji) permaina – klasinës visuomenës raidos pe-
rspektyva. Vadovaujantis ritsu-ryo normomis visuomenë laipsniðkai buvo 
suskirstyta á grieþtai apibrëþtas klases, atlikusias konkreèias visuomenines 
funkcijas408. Skirtingø klasiø atstovai vilkëjo skirtingus drabuþius, valgë 
skirtingus maisto produktus. Klasës buvo visiðkai uþdaros, o vienintelis jas 
siejantis ryðys – vertikalus pavaldumas viena kitai ir galiausiai – konkreèiø 
klanø virðûnëms. Klasinë visuomenës samprata plaèiai prigijo valstybëje, 
pergyvendama imperatoriø, siogûnø valdymo epochas bei paèius ritsu-ryo 
kodeksus.  

Ankstyvasis feodalizmas. Kuge. Buke. (794–1155 m.). Valstybës teisi-
niame reþime átvirtinta klasinës visuomenës koncepcija slëpë bûsimo feo-
dalizmo daigus. Ritsu-ryo kodeksø ávedimas lëmë nevienodas tam tikrø vi-
suomenës grupiø perspektyvas valstybës raidoje. Bene akivaizdþiausiai ðiø 
perspektyvø projekcijos atsiskleidë taikant neproporcingà valstybës mokes-
èiø administravimo politikà, paskatinusià dinamiðkà Japonijos visuomenës 
diferenciacijà. Sunkiausia mokesèiø naðta krito ant laisvøjø þemdirbiø pe-
èiø, kurie ilgainiui buvo priversti uþ skolas parduoti nepelningus ûkius ir 
tapti stiprëjanèiø stambiøjø þemvaldþiø samdiniais409. Simboline valstybës 
poslinkio á feodalizmà data laikytini 794 m., kai imperijos sostinë ið Naros 
perkeliama á Kiotà.  

IX–X a., formuojantis turtingøjø elitui, toliau vyksta reikðmingi valsty-
bës mokesèiø administravimo bei teisëtvarkos sistemø pokyèiai. Imperato-
                                                           

408 David R., Janiffret–Spinosi C. Les grands systemes de droit contemporains. – Paris, 1992. 
P. 366. 

409 Reishauer E. O., Jansen M. B. Japonai šiandien. Permainos ir tęstinumas. – Vilnius, 1996. P. 
44–45; Japanese history: http://www.japan-guide.com/e/e2132.html (2005 m. lapkričio 3 d.). 
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rius neteko galimybës valstybës vardu vykdyti teisingumà ir rinkti mokes-
èius feodalø valdose410. Dël pastarosios aplinkybës imperatoriaus iþdo fi-
nansinë gerovë patyrë dvigubà nuostolá: finansiðkai nepriklausomos sritys 
aptariamo laikotarpio pabaigoje uþëmë didþiàjà dalá valstybës teritorijos, o 
á jas taip pat pateko svarbiausi ðalies manufaktûrinës ekonomikos centrai. 
Vieninga valstybë skilo á keletà ekonomiðkai ir finansiðkai nepriklausomø 
feodaliniø vienetø. Ðis procesas buvo susijæs ir su valstybinës teisës poky-
èiais. Unifikuota senoji ritsu-ryo sistema nebeatitiko valstybës faktinës tik-
rovës, tad laipsniðkai buvo pritaikyta feodalinës visuomeninës santvarkos 
labui. Valstybinës teisës virsmà á feodalinæ (kuge) teisæ paskatino naujø tei-
sës aktø leidyba, senøjø visuomeniniø paproèiø atgaivinimas ir lankstus 
valstybinës teisës interpretavimas411. Valstybinës teisës (ritsu-ryo) ir feoda-
linës teisës (kuge) konkurencinë kova baigësi galutine pastarosios pergale, 
kilmingiesiems iðsikovojus teisæ neásileisti imperatoriaus teismo pareigûnø á 
feodalines valdas.  

Prakutusi kilmingøjø klasë, naudodamasi átaka imperatoriams (kaip jø 
regentai arba patarëjai), po truputá pradëjo uzurpuoti vis didesnes impe-
riumo galias. Dar nuo Taikos reformos laikø (645 m.) þinoma Fudþivarø 
giminë 967 m. faktiðkai ásivieðpatauja valstybëje. Imperatorius neteko dau-
gumos ágaliojimø, taèiau iðliko reprezentatyvus valstybës vadovas412. Visos 
tolesnës didikø giminës, keitusios viena kità oligarchinio ir unitarinio feo-
dalizmo epochose, sekë Fudþivarø pavyzdþiu. Klausimas, kodël imperato-
riaus institutas iðliko nepaliestas per ilgus amþius, valdant nuoþmiems kil-
mingøjø klanams, galëtø bûti paaiðkinamas dvejopai. Pirma, kilmingieji 
(vëliau samurajai) kelià á vieðpatavimà suvokë kaip susitapatinimà su impe-
ratoriaus gimine, o ne jos sunaikinimà. Todël visø kilmingøjø klanø kelias á 
valdþià buvo grástas gausiomis santuokomis su imperatoriaus ðeimynykð-
èiais. Antra, imperatoriaus asmuo buvo dieviðkas ir iðskirtinis. Visuomenë-
je jo kultas turëjo didþiulæ reikðmæ puoselëjant religines ir moralines verty-
bes. Galima manyti, jog jokia kilmingøjø giminë ðio ásitikinimo negalëjo (ir 
nenorëjo) pakeisti.  

                                                           
410 Oda H. Japanese Law. – London, Dublin, Edinburg, 1992. P.16; David R., Janiffret – 

Spinosi C. Les grands systemes de droit contemporains. – Paris, 1992. P. 366. 
411 Oda H. Japanese Law. – London, Dublin, Edinburg, 1992. P.16; Japanese history: 

http://www.japan-guide.com/e/e2132.html; (2005 m. lapkričio 3 d.). 
412 Šis teiginys rodo imperatoriaus valdžios sumenkėjimo tendenciją, tačiau minėtame procese 

būta keleto išimčių, į kurias derėtų atsižvelgti. Kai kurie imperatoriai (Go-Sanjo 1068 m., Go-Daigo 
1333 m.), pasinaudodami valdančiosios feodalinės giminės krize, aktyviai ėmėsi politinės 
iniciatyvos, siekdami susigrąžinti valstybinę valdžią, ir tai darė sėkmingai. Tiesa, šiuos imperatorių 
„ekscesus“ remdavo opozicinės aristokratinės giminės, kurios perimdavo imperatoriškojo sosto fa-
vorito vaidmenį. 
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Kur kas didesnes abejones tarp Japonijos kilmingøjø sëjo imperatorið-
kojo sosto favorito problema. Aristokratiðkø klanø pretenzijos á valdovo bi-
èiulystæ, kuria dangstantis á savo rankas bûtø galima perimti visà faktinæ 
valdþià, pasirodë tokios neþabotos, jog per visà tolesnæ imperijos epochà 
tebuvo sprendþiamos jëga ir prievarta. Klanai jungësi ir skilo, o pretenden-
tø á jaukià imperatoriaus rûmø pastogæ perteklius buvo naikinamas þiauriai 
susidorojant. Trumpalaikës giminiø sàjungos, kovodamos dël valdþios, atsi-
rasdavo ið savanaudiðko iðskaièiavimo bei klastos, nes kiekviena nauja koa-
licija bûdavo grásta senesnës sàjungos iðdavyste. Á ðias kovas daþnai ásiterp-
davo ir didieji ðalies vienuolynai, uþ kuriø sienø klestëjo ne tik samprota-
vimai apie religinës filosofijos pilnatvæ, bet ir mokymas apie jos sintezæ su 
kovos menais bei karybos amatu.  

Feodaliniø kivirèø batalijose kariø kastos – samurajø – vaidmuo dar 
labiau iðaugo. Tradicinæ kariø panaudojimo gynybos tikslams paskirtá gana 
greitai papildë agresoriðkos funkcijos. Pilietiniø karø nuojautos skatino 
dviejø luomø „intymø suartëjimà“, kurio principinis mechanizmas buvo 
grindþiamas ðeimos „tëvo ir sûnaus“ elgsenos primatu (giri) ir ið jo plau-
kianèia paprotiniø taisykliø gausa (buke).  

Ðiø elementø samplaika lëmë itin specifiná ðaliø santyká, kuriame þem-
valdys (ponas) uþëmë neabejotinai dominuojanèià pozicijà. Karys (samura-
jus) neturëjo jokiø teisiø bei galimybiø savo, kaip vasalo, interesus ginti tei-
sme (Japonijoje nebuvo institucijos, atitikusios Perø teismo funkcijà vakarø 
Europos feodalinëse santvarkose)413. Taigi vasalo bei siuzereno santykiai 
buvo uþdari ir grindþiami japoniðkojo parentalizmo idëja. Karys neturëjo 
pasirinkimo teisës pereiti tarnybon pas kità ponà (kaip kad sûnus neturi 
teisës pasirinkti savo tëvø). Samurajus ir jo palikuonys buvo visiðkai pri-
klausomi nuo pono ir jo ápëdiniø likimo. Paþymëtina, jog ilgainiui ðios kas-
tos susigiminiavo tarpusavyje, X–XI a. „aukðtajai visuomenei“ pradëjus to-
leruoti kilmingøjø ir kariø luomø atstovø santuokas414. Buke (buke-cho) tai-
syklës iðsiplëtojo á didþiulës apimties etiná-moraliná neraðytiná kario gyven-
senos kodeksà. Samurajaus asmenyje turëjo derëti „kardo ir plunksnos“ sà-
junga, t. y. narsa, iðtikimybë, iðtvermë, iðsimokslinimas ir meniniai gebëji-
mai. Senovës Japonijoje nugalëtam samurajui keltas reikalavimas nusiþu-
dyti (seppuku) iðvengiant negarbingos mirties ir giminës iðdavystës – vienas 
ryðkiausiø buke paprotinës teisës elementø.  

                                                           
413 David R., Janiffret – Spinosi C. Les grands systemes de droit contemporains. – Paris, 1992. 

P. 367; Japanese history: http://www.japan-guide.com/e/e2127.html; (2005 m. lapkričio 6 d.). 
414 Oda H. Japanese Law. – London, Dublin, Edinburg, 1992. P.16. http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Samurai; (2005 m. lapkričio 6 d.). 
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Siogûnatai, Tëvynës ir pilietiniai karai (1155 – 1868). Fudþivarø gimi-
në, pasiekusi galybës virðûnæ 967–1027 m., vëliau ëmë netekti átakos valsty-
bëje. Minëto klano silpnëjimà (o vëliau ir þlugimà) lëmë kelios prieþastys. 
1063 m., mirus bevaikiam imperatoriui Go-Reizei (Chikahito), sostà pavel-
dëjæs ápëdinis Go-Sanjo (Takihito) nepriklausë Fudþivarø giminei. Ðis val-
dovas ëmësi iniciatyvos telkti savo rankose valstybës valdþià ir apriboti Fu-
dþivarø átakà (ypaè Imperijos teisme). Tai daryti jam sekësi gana neblogai. 
1073 m. Go-Sanjo, nusiðalindamas nuo sosto, ásteigë „pasitraukusio impe-
ratoriaus“ institucijà (Inchō) ir perdavë sostà savo sûnui – princui 
Shirakawai (Sadahito). Ðis ávykis buvo gana svarbus tolesnei valstybës rai-
dai, nes sukûrë „paslëptojo, arba vienuoliðkojo, imperatoriaus“ valdymo 
precedentà (daijō tennō). Atsistatydinæs ir á vienuolynà pasitraukæs impera-
torius nenustodavo savo politinës átakos valstybëje, nes faktiðkai jà tebeval-
dydavo per sûnø, o kartais – net per vaikaitá ar provaikaitá 415. Paremtas giri 
principu daijō tennō institutas gyvavo iki pirmojo siogûnato iðkilimo 1192 
m.  

Susilpnëjusiomis Fudþivarø pozicijomis netruko pasinaudoti ið Japoni-
jos provincijos kilæ galingi kariø (buke) klanai – Taira ir Minamoto, neslëpæ 
savo pretenzijø á valstybës valdþià. Lemtingai klasikinës aristokratijos (Fu-
dþivaros) ir naujosios timokratijos (Taira, Minamoto) interesai susidûrë 
1155–1158 m., kilus imperatoriaus sosto paveldëjimo krizei 1158 m. Taira 
ir Minamoto sàjunga pasiekë pergalæ. Senosios aristokratijos laikai Japoni-
joje baigësi.  

Koalicijos pergalë nepasotino jos dalyviø valstybinës valdþios godulio. 
Sàjungininkø vienybæ iðblaðkë kivirèai dël átakos valstybëje, kurie peraugo á 
dar vienà pilietiná karà – ðá kartà tarp paèiø buke klanø. 1060 m. Tairos nu-
galëjo buvusius partnerius ir pasiskirstë svarbiausius valstybinius postus. 
Santykinai trumpalaikë Tairos klano persvara iðsilaikë iki 1080–1085 m. 
Ðiais metais ávyko pilietinis karas kai kuriø istorikø vadinamas „Didþiuoju 
Genpei“ karu416. Já sukilimu áþiebusi Minamoto giminë galiausiai, palaiko-
ma provincijø, pelnë galutinæ pergalæ. 

Nugalëtojai pasimokë ið savo buvusiø prieðininkø klaidø ir nedelsdami 
ëmësi valstybinio valdymo reformø. Valstybës naujos eros pradþià simboli-

                                                           
415 Turimas omenyje imperatorius Shirakawa (Sadahito). Atsisakęs sosto 1087 m., jis faktiškai 

vadovavo valstybei iki 1129 m., pergyvendamas du formalius monarchus – sūnų ir vaikaitį. Plačiau 
žr. http://en.wikipedia.org/wiki/Cloistered_rule (2005 m. lapkričio 6 d.). http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Emperor_Shirakawa (2005 m. lapkričio 6 d.). 

416Hooker R. Heyian Japan, 1996; http://www.wsu.edu:8080/~dee/ANCJAPAN/HEIAN.HTM; 
(2005 m. lapkričio 6 d.).; The library of US Congress, Country study: Japan; http://lcweb2.loc.gov/ 
cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+jp0020); (2005 m. lapkričio 8 d.). 
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zavo nauja sostinë – Kamakura (ið èia ir bûsimo siogûnato pavadinimas), 
naujos pareigos – siogûnas arba generalisimas (bakufu), uþtikrinantis feo-
daliniø valdø gerovæ, ir nauja valdymo forma – siogûnatas. Prieðingai nei 
Tairos, Minamotos nesitaikstë su „vienuoliðkojo imperatoriaus“ institutu ir 
privertë monarchà vardan dinastijos tæstinumo atsisakyti bet kokiø politi-
niø ambicijø; Minamotos nepaliko nuoðalyje ir savo sàjungininkø – Hojo 
klano, átraukdamos juos á valstybës valdymà. Hojo giminei dedikuojama si-
ogûno regento (shikken) pareigybë, ilgainiui ágavusi stiprias vykdomosios 
valdþios funkcijas. Nepamirðti liko ir kiti pagalbininkai – Minamoto gimti-
nës – Kanto – kariûnai, perëmæ visø Japonijos dvarø kontrolæ ir suformavæ 
vadinamàjá „karingøjø þemvaldþiø“ (jitto) sluoksná417.  

Valstybës permainos implikavo vieðosios ir privatinës teisës pokyèius. 
Teisë skilo á vieðosios – siogûno (kuge), privatinës – dvarø (shoen) ir bau-
dþiamosios – kariø (buke) posistemes. Paskutinei teko svarbiausias vaid-
muo. Tokia Japonijos teisës struktûra iðsilaikë gana ilgai – iki pat Toku-
gawø siogûnato laikø. 

1232 m. buke paprotinës taisyklës pirmà kartà buvo kodifikuotos (Joei 
Shikimoku)418 ir pradëtos plaèiai taikyti Imperijos teismuose. Privatinës tei-
sës srityje ilgainiui iðsiskyrë nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bylos, daþ-
niausiai dël skolinimosi santykiø. Kariø kastai buvo suteiktos galimybës tei-
sme ginti savo turtinius interesus, pirmiausia susijusius su nuosavybës teise. 
Nors plaèiausiai taikoma sankcija buvo turto – dvaro, valdos konfiskavi-
mas, ið esmës ði bausmë atitikdavo mirties nuosprendá, kurá vëliau pasi-
rinkdavo pats skolininkas, vengdamas negarbës visuomenëje. 

XIII a. antrojoje pusëje Japonijos valstybinës santvarkos stiprybës lau-
kë pirmas rimtas iðbandymas, pasiekæs imperijà ið ðalies. Azijoje ásigalëju-
sio Mongolijos chanato ambicijas á pasaulinæ valdþià beveik tuo pat metu 
patyrë ir Vidurio-Rytø Europos valstybës ir atokiausi Rytø Azijos regionai, 
tarp jø Korëja ir Japonija. 1268 m. mongolø chanas Kubilajus pareikalavo 
Japonijà pasiduoti ir mokëti jam duoklæ. Ðis ultimatumas Tekanèios saulës 
ðalyje nesulaukë palankaus atgarsio. Valstybë metë visas pajëgas gynybi-
nëms sistemoms statyti ir kariuomenei stiprinti. 1274 ir 1281 m. ávykæ mon-
golø uþpuolimai buvo gana lengvai atremti dël dviejø prieþasèiø. Pirma, 
mongolø flotilës savo nelaimei „pataikë“ á paties Kioto prieigas (èia tuo 
metu gyveno apie 350 000 þmoniø). Antroji aplinkybë, japonø ásitikinimu, 

                                                           
417 Oda H. Japanese Law. – London, Dublin, Edinburg, 1992. P. 17; Reishauer E. O., Jansen M. 

B. Japonai šiandien. Permainos ir tęstinumas. – Vilnius, 1996. P. 49–50; 
418 Oda H. Japanese Law. – London, Dublin, Edinburg, 1992. P.18; Japanese history; 

http://www.japan-guide.com/e/e2133.html; (2005 m. lapkričio 8 d.).; 
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buvo „dieviðko vëjo“ (kamikaze) pagalba abiejø antpuoliø metu – taifûnai 
paskandino didþiàjà dalá mongolø laivyno. 

Nors gynybiniai Tëvynës karai pareikalavo palyginti nedaug gyvybiø ir 
nepridarë dideliø materialiniø nuostoliø, vis dëlto tai turëjo socialiniø ir 
ekonominiø pasekmiø, kurios ilgainiui pakirto Kamakuros siogûnato pozi-
cijas valstybëje. Gynybinio karo dalyviai ið siogûno nesulaukë jokios para-
mos ar kompensacijos uþ pagalbà, nugalint ásibrovëlius. Negana to, jø pe-
èius uþgriuvo papildoma mokesèiø, kurie turëjo papildyti dël karo iðtuðtë-
jusá imperijos iþdà, naðta 419. Ðios aplinkybës lëmë kai kuriø periferijos þem-
valdþiø (jitto) stiprëjanèià opozicijà siogûnui. 

1333–1338 m. ðalá sukrëtë dar vienas pilietinis karas. Godotinas impe-
ratorius Go-Daigo ryþosi atgauti valstybinæ valdþià remiamas kai kuriø 
provincijos buke klanø, o Kamakuros generolas, pasiøstas numalðinti maið-
tà, perëjo revoliucionieriø pusën. Keletà metø trukusi nesëkminga Kemmu 
restauracija baigësi samurajø nepasitenkinimu imperatoriaus vykdoma 
„Taikos renesanso politika“ ir Aðikagø klano pergale. 

Aðikagø siogûnatas mëgino remtis ið esmës ta paèia valstybës valdymo 
koncepcija kaip ir Kamakuros, iðlaikant ir senàjà teisinæ sistemà. Deja, Aði-
kagos niekada neágijo átakos visoje ðalyje. Provincijose stiprëjo vadinamieji 
„kariniai kunigaikðtukai“ (daimyos). Dël nuolatiniø neramumø suiro pats 
buke sluoksnis: atsirado atstumtieji, arba beðeimininkiai, samurajai (ronin), 
liaudyje atlikæ vietiniø „svieto lygintojø“ vaidmená. Per ðimtmetá Japonijoje 
susikûrë keliolika savarankiðkø buke valstybiniø dariniø, kurie maþai tepai-
së siogûno valdþios ir kûrë savo jurisdikcijà, „persijodami“ 1232 m. Joei 
Shikimoku kodeksà. 1467–1477 m. kilus konfliktui tarp paties siogûnato 
giminaièiø, ásiplieskë eilinis pilietinis karas. Jis su pertrûkiais truko daugiau 
nei ðimtà metø420. Ðiuo laikotarpiu „bedanèio imperatoriaus“ institutà pa-

                                                           
419 The library of US Congress, Country study: Japan; http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/ 

r?frd/cstdy:@field(DOCID+jp0020) (2005 m. lapkričio 6 d.). 
420 Istorijoje galima aptikti „amžinųjų karų“ pavyzdžių – Anglijos ir Prancūzijos šimtametis ka-

ras (1337–1453) ir kiti užsitęsę tarptautiniai ginkluoti konfliktai. Tačiau sunku rasti analogijų Japo-
nijos pilietinių karų virtinei ir jų trukmei. Lygiai taip pat sunku suvokti tą griaunamąją vidinių konf-
liktų galią, kurią patyrė Japonijos valstybė, palyginti su kitomis šalimis. Žvelgiant globaliai Tekan-
čios saulės kraštą stekenęs pilietinių karų maratonas buvo nulemtas gana pikantiškos aplinkybės – 
išskirtinės valstybės geopolitinės padėties. Ramiojo vandenyno vakaruose iš šiaurės į pietus nutįsęs 
archipelagas ilgus šimtmečius buvo nepasiekiamas nei Europos (ji iki 1543 m. apie Japoniją neturė-
jo autentiškų žinių), nei Azijos (išskyrus mongolus) tautoms. Geltonoji ir Japonijos jūros kraštą nuo 
kitų civilizacijų saugojo patikimiau nei Didžioji kinų siena. Su sarkazmu galima teigti, jog 
Tokugawos siogūnato eroje panorę atsiskirti nuo pasaulio, japonai saviizoliacijos politiką galėjo 
įgyvendinti iš karto, nevaržomi nei materialinių, nei laiko išteklių. Kita vertus, tai, kad nebuvo išo-
rinio agresoriaus, iš Japonijos istorinės raidos perspektyvos ilgam pašalino tokius reiškinius kaip 
nacionalinis judėjimas, valstybės centralizacija, tarptautiniai santykiai, unifikacija ir kt. 
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pildë siogûno postas. Jo savininkai neturëjo realios valdþios ir anarchinia-
me chaose tenkinosi kukliu statistø vaidmeniu.  

Ásivyravusià valstybës suirutæ ið mirties taðko pajudino pirmieji euro-
pieèiai, 1542 m. aplankæ Tekanèios saulës kraðtà. Gana greitai tos Japoni-
jos sritys, kuriø uostai tapo vakarietiðkos civilizacijos paþinimo vartais, ágijo 
dominuojanèià galià. Ið Europos naujoviø gausos daugiausia dëmesio su-
laukë krikðèionybë ir ðaunamieji ginklai421.  

Europietiðka karinë patirtis kai kuriems daimyos suteikë pranaðumø, 
paskatinusiø Japonijos raidà vël link centralizuotos valstybës modelio. Ðia-
me procese pagrindiná vaidmená suvaidino prasèiokas Hideoshi. 1587 m. ið-
kilæs iki karo lyderio jis patraukë savo pusën imperatoriø, atgaivino senuo-
sius Kamakuros siogûnato postus, pradëjo valstybinio kadastro reformà ir 
ávykdë pirmàjà Japonijos karinæ intervencijà422, uþsimojæs nukariauti Kini-
jà.  

Nors Hideoshi karinës ambicijos þlugo kartu su jo ankstyva mirtimi 
Korëjoje, atliktos valstybës reformos nenuëjo veltui. Dominuojanèià pozi-
cijà uþëmë Tokugawø giminë. Ji perkëlë valstybës sostinæ á Edo miestà ir 
pradëjo treèiàjá Japonijos siogûnatà. Trukæs daugiau nei 250 metø (1600–
1867) jis valstybei atneðë daugybæ permainø, tarp jø unitariná feodalizmà, 
saviizoliacijà ir kodifikuotus teisës rinkinius. 

Tokugawø klanas, perëmæs siogûnato postus, savo rankose iðlaikë ir 
ðalies didþiausius dvarus, kurie uþëmë ketvirtadalá ðalies ploto. Likusias 
valdas kontroliavo siogûnui iðtikimi vietininkai. Ið tiesø jie buvo tik patikë-
tø valdø administratoriai. Valstybëje veikë dviejø lygiø teisinë sistema – 
vietos ir nacionalinë, kuri leido rastis tam tikroms siogûnato paralelëms su 
ðiuolaikine federacija. Vietininkai ágijo ribotas jurisdikcijos ir mokesèiø 
administravimo galias423, tuo tarpu pagrindinës valdþios kompetencijos, 
áskaitant stiprià vietininkø kontrolës funkcijà, iðliko siogûno rankose.  

Nors japonai visada pasiþymëjo didele religine tolerancija, krikðèiony-
bës plitimas ir jos átaka kai kuriems vietininkams këlë Tokugawø nepasi-
tenkinimà. Nugalëto Hideoshi klano krikðtas ir jo revanðistinës nuotaikos 
ieðkant sàjungininkø tarp europieèiø perpildë Tokugawø kantrybæ. Nuo 
1637 m. Japonija atsiribojo nuo likusio pasaulio ir tokià uþsienio politikos 
kryptá iðlaikë iki JAV komandoro M. C. Perry „mandagumo vizito“ 1853 

                                                           
421 Maddex R. L. Constitutions of the world. 2nd ed. – Washington D.C., 2001. P. 182. 
422 Oda H. Japanese Law. – London, Dublin, Edinburg, 1992. P.19; Reishauer E. O., Jansen M. 

B. Japonai šiandien. Permainos ir tęstinumas. – Vilnius, 1996. P. 64; http://www.japan-
guide.com/e/e2123.html (2005 m. lapkričio 9 d.). 

423 Ishida T., Krauss E. S. Democracy in Japan. – Pittsburgh, US,1989. P. 5. 
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m.424. Siogûnato baudþiamieji ástatymai numatë mirties bausmæ kiekvienam 
japonui, palikusiam valstybæ, taip pat ir kiekvienam svetimðaliui, þengu-
siam á jà. Tokios pat grieþtos reakcijos sulaukë ir Katalikø baþnyèios ðali-
ninkai. 

Tokugawø laikais Japonijos teisæ papildë du teisynai. Kiekvienas jø 
átvirtino specifinæ valstybës teisinæ tvarkà. 1615 m. iðleistas Dvarø, Imperi-
jos teismo ir kilmingøjø teisiø aktas nustatë vietininkø, imperatoriaus ir 
aristokratijos statusà valstybëje. Imperatoriaus ir kilmingøjø prerogatyvos 
buvo dar labiau susiaurintos, o kad ásivaizduotume jiems tekusios dalios 
niekybæ, vertëtø paminëti, jog teisynas uþdraudë valdovui ir jo ðeimai iðvyk-
ti ið Kioto be siogûno leidimo. Dvarø valdytojø teisinë padëtis buvo ne kà 
geresnë: ástatymas draudë vietininkams jungtis á politinius aljansus, iðvesti 
kariuomenæ uþ dvaro ribø, turëti daugiau nei vienà pilá domene bei tuoktis 
be siogûno pritarimo. Vietininkø lojalumà siogûnui turëjo uþtikrinti jø pa-
reiga keletà metø gyventi ir dirbti siogûno valdose (Edo) ágyjant reikiamà 
valdymo patirtá. Teisynø ágyvendinimà ir jø laikymàsi valstybës periferijoje 
uþtikrino siogûno siunèiamos revizoriø (informatoriø) grupës (goningu-
mi)425.  

1742 m. priimtas didelës apimties teisynas (kujikata osadamedaki) reg-
lamentavo civilinius ir baudþiamuosius santykius bei jø procesines vadas. 
Jo turinyje atsispindëjo ankstesniø teismø sprendimø ir jais grástø prece-
dentø suformuota juridinë praktika. Kodeksà sudarë dvi dalys – bendroji ir 
specialioji. Ryðkiausia ðio akto ypatybë, kelianti nuostabà ðiandieniniam 
teisininkui, – jo specialiosios dalies áslaptinimas426. Siogûnato virðûniø ásiti-
kinimu, viso teisyno publikavimas liaudþiai bûtø neleistina prabanga.  

Nepaisant siogûnø vykdomos drakoniðkos vidaus ir tarptautinës poli-
tikos, valstybei ji atneðë didelæ naudà. Pagrindinis ekonomikos, urbanizaci-
jos, kultûros ir menø suklestëjimo laidas buvo pats ðalies stabilumas. Sunku 
pasakyti, kaip Tokugawø tvarka bûtø plëtojusis po 1853 m. ir kokiø aukð-
tumø valstybë bûtø pasiekusi ateityje. Deja, „japoniðkosios atskirties“ idilë 
buvo pasmerkta vis plaèiau ásibëgëjant tarptautinës integracijos procesams. 
JAV komandoro M. C. Perry atvykimas simbolizavo prasmingà þinià – „Pa-
saulis nebegali gyventi be Japonijos“. Impulsyvus ðalies visuomenës atsakas 
simbolizavo tvirèiausià apsisprendimà – „Japonija nebegali gyventi be jo“.  

                                                           
424 Almond G. A., Bingham Powell G., Strom K., Dalton R. J. Comparative politics today. 7th 

ed. – Boston: Longman, 2003. P. 334, http://www.japan-guide.com/e/e2128.html (2005 m. lap-
kričio 9 d.). 

425 David R., Janiffret – Spinosi C. „Les grands systemes de droit contemporains“. – Paris, 
1992. P. 368; Oda H. Japanese Law. – London, Dublin, Edinburg, 1992. P. 21. 

426 Oda H. Japanese Law. – London, Dublin, Edinburg, 1992. P. 22. 
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II 
 

Meiji konstitucija ir valstybës tarptautinio identiteto paieðkø klystke-
liai (1867–1945 m.). Ultimatyvus JAV karo pajëgø laivyno pasirodymas 
Kioto prieigose 1854 m. japonams padarë áspûdá. Siogûnatas buvo privers-
tas eiti á derybas ir leisti uþmegzti prekybinius santykius vietos verslovëms 
su uþsienio pirkliais. 1854 m. kovo 31 d. pasiraðyta Kanagawos427 prekybos 
konvencija tarp JAV ir siogûnato buvo pirmasis Japonijos tarptautinis do-
kumentas. Vis dëlto Tokugawos labiausiai bijojo ne uþsienio prekeiviø, bet 
jø skleidþiamø þiniø apie Vakarø civilizacijos laimëjimus ir paþangà. Nuo 
visuomenës akiø nuslenkanti izoliacijos skraistë gana greitai subrandino 
stiprià politinæ reakcijà á siogûnà. Prie jos prisidëjo ir imperatorius. Kadan-
gi siogûnà rëmë didþioji dalis konservatyviai nusiteikusiø samurajø, politi-
në átampa pasiekë apogëjø ir iðsisprendë kilus Boðino (1868–1869 m.) pilie-
tiniam karui. Teisybës dëlei reikia pasakyti, jog jis turëjo ir europietiðkàjá 
akcentà – siogûno armija sulaukë pastiprinimo ið Prancûzijos, kuriam va-
dovavo Jules Brunettas. Ði istorija vëliau tapo gëdos dëme Prancûzijai, nes 
valstybë – konstitucionalizmo pionierë Japonijoje tapo politinës reakcijos 
ramsèiu. Karo pasekmës – siogûnato eros pabaiga nugalëjus paskutiniø si-
ogûno ðalininkø ásteigtà Ezo respublikà428. 

Paþangios politinës linijos pergalë atvërë naujas valstybës vystymosi 
perspektyvas – glaudþius ryðius su Vakarais. Bendraujant su didþiosiomis 
pasaulio valstybëmis buvo itin svarbu kuo greièiau perimti mokslo, techni-
kos ir intelektinës minties naujoves, tuo paèiu metu iðlaikant valstybinio 
suvereniteto pozicijà. Uþduotá kiek lengvino japonø raðtingumas bei di-
dþiøjø uþsienio ðaliø tarpusavio konkurencija siekiant átraukti atrastà krað-
tà á savo átakos sferà.  

1889 m. Meiji konstitucijos prielaidos – gausios prancûzø, britø ir vo-
kieèiø teisës studijos bei daugiau ar maþiau sëkmingos ðiø teisës sistemø 
ðaltiniø recepcijos429. 1873–1899 m. valstybëje ásigaliojo ávairiø teisës ðakø 

                                                           
427 http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_of_Kanagawa (2005 m. lapkričio 9 d.). 
428 1868 m. sutriuškinti siogūno armijos likučiai išsilaipino Edo saloje (dabar – Hokaidas) ir ten 

įsteigė pirmąją Azijos Respubliką. Remiantis 1787 m. JAV Konstitucija buvo priimtas Edo 
konstitucinis aktas, kuriuo nustatyta respublikos valdymo forma ir numatytas Prezidento institutas. 
Pirmas ir paskutinis asmuo, nominuotas Edo Respublikos vadovu – Enomoto Takeaki tevaldė ne 
visus metus, kol turėjo pripažinti sutvirtėjusios Japonijos imperijos jurisdikciją. Plačiau žr. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ezo_Republic (2005 m. lapkričio 10 d.). 

429 Mahler G. S. Comparative politics: an institutional an cross-national approach; 4-th ed. – 
New Jersey, US, 2003. P. 267–268; David R., Janiffret – Spinosi C. Les grands systemes de droit 
contemporains. – Paris, 1992. P. 370; Oda H. Japanese Law. – London, Dublin, Edinburg, 1992. P. 
26–27. 
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kodeksai. Japonijos teisës modernizavimo pionieriaus vardas pelnytai pri-
klauso prancûzø teisininkui G. Buasonadui. Ðis teisininkas daug prisidëjo 
prie Baudþiamojo, Baudþiamojo proceso, Civilinio, Prekybos ir kitø kodek-
sø parengimo. Taèiau restauracijos ðalininkø netenkino Prancûzijos konsti-
tucionalizmo patirtis pirmiausia dël to, jog pagrindinë valstybës figûra turë-
jo iðlikti monarchas, o uþ jo – vieta imperatoriaus bièiuliams (ðie vëliau su-
formavo reakciná vyresniøjø valstybës veikëjø (genro) sluoksná). Todël au-
ganèios japonø teisininkø kartos dëmesys nukrypo á tuometinës Prûsijos 
dualistinës monarchijos konstitucinæ teisæ. Japonø delegacija aplankë Prû-
sijà ir „tiesiogiai susipaþino“, kaip veikia 1850 m. Konstitucija. Bismarko ir 
Mortkës autoritetas valstybëje juos suþavëjo ir lëmë galutiná pasirinkimà. 
Taip Meiji Konstitucijos rengëjais tapo þymûs vokieèiø konstitucionalistai 
R. Rosleris, R. Von Gneistas ir L. Von Steinas430. 

Nors Meiji Konstitucija buvo parengta remiantis europietiðkojo kons-
titucionalizmo patirtimi, o jos ásigaliojimas Japonijà pavertë konstitucine 
valstybe, trûko daugelio veiksniø ir aplinkybiø, kad Tekanèios saulës ðalá 
nuo 1889 m. galëtume vadinti demokratine valstybe431. Ðá skeptiðkà teiginá 
pagrindþia kelios prielaidos. 

Meiji Konstitucija buvo oktrojuota. Nei Tauta, nei jos atstovybë netu-
rëjo galimybës revizuoti konstitucijos teksto ir pareikðti savo valià dël jos 
turinio. Ið ðios Konstitucijos priëmimo aplinkybës kilo visos kitos jos ne-
demokratinës savybës. 

Valstybës valdþiø padalijimo principas neatsispindëjo nei Konstituci-
jos tekste, nei institucijø sàveikos praktikoje. Imperijos parlamentas (diet) 
atliko konsultacinës institucijos vaidmená. Svarbiausius valstybës klausimus 
(áskaitant karo ir taikos skelbimà) sprendë monarchas ir Slaptoji taryba. 
Slaptoji taryba, nepaisant jai tekusio kuklaus dëmesio (institucijai skirti vos 
du Konstitucijos straipsniai (55;56))432, savo realia galia gerokai pranoko 
tiek monarchà, tiek parlamentà.  

Konstitucijos 35 str. átvirtinta visuotinë rinkimø teisë pilieèiams ið tik-
røjø neegzistavo, nes buvo apribota ávairiais cenzais. Amþiaus, pajamø, sës-
lumo, lyties ir kiti reikalavimai rinkimø teisæ suteikë vos 1 proc. valstybës 

                                                           
430 Siemes J. Herman Roesler and making of the Meiji state. – Tokyo, 1968. P. 43–44; Ishida 

T., Krauss E. S. Democracy in Japan. – Pittsburgh, US, 1989. P.19. 
431 Banno J. (introduction, translation – J. A. A. Stockwin). The establishment of the Japanese 

constitutional system. – N.Y.C., USA, 1995. P. 3 (introduction); Ishida T., Krauss E. S. Democracy 
in Japan. – Pittsburgh, US,1989. P. 7. 

432 1889 m. Meiji Konstitucija; http://history.hanover.edu/texts/1889con.html (2005 m. lapkričio 
10 d.). Maddex R. L. Constitutions of the world. 2nd ed. – Washington D. C., 2001. P. 183. 
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gyventojø433. Todël susidaræs elektoratas jokiu bûdu negalëjo atspindëti vi-
suomenës lûkesèiø. 

Konstitucija neatliko juridinës funkcijos. Nors jos 76 str. numatë, jog 
visi kiti teisës aktai, atitinkantys Konstitucijà, iðlieka galioti jà priëmus, jø 
atitikties tikrinimo kompetencija aukðèiausiu lygiu taip ir nebuvo átvirtinta. 
Neiðplëtotas Konstitucijos prieþiûros mechanizmas neleido jai uþkopti ant 
teisëkûros pjedestalo virðûnës. 

Pirmosios valstybës politinës partijos susikûrë apie 1881–1888 m., tarp 
jø – ir Liberalø partija (Jiyu-to, Kenseito). Ji laimëjo pirmuosius parlamento 
Þemøjø rûmø rinkimus 1890 m. Taèiau politinës partijos iki pat Pirmojo 
pasaulinio karo pabaigos niekaip nesugebëjo perimti vykdomosios valdþios 
kontrolës svertø ið genro rankø. Apie genro sluoksná reikëtø pakalbëti pla-
èiau. Já sudarë nusenæ buke autoritetai, uþkopæ iki imperijos armijos gene-
rolø arba admirolo postø. Todël jei genro apibûdintume kaip „timokratinæ 
gerontokratijà“, bûtume visiðkai teisûs. „Vyresnieji valstybës veikëjai“ im-
peratoriui darë tokià pat didelæ átakà, kaip ir istoriniams jo pirmtakams. 
Politiniø partijø ignoravimas tapo genro vykdomos „politinio transcenden-
talizmo“ strategijos pagrindu. 1898 m. Okumos Vyriausybë, sudaryta ið pa-
rlamento politiniø partijø daugumos, buvo iðimtinë iki pat 1913 m434. Todël 
politinës partijos neástengë paveikti valstybës sprendimø tais klausimais, 
dël kuriø nusipelnë elektorato simpatijø (þmoniø gerovës uþtikrinimas ma-
þinant valstybinius mokesèius).  

Genro sluoksnis turëjo savus valstybës vystymo prioritetus. Tiesa, pa-
grindinis politinis kredo – „Tautos praturtinimas“ pakankamai derëjo prie 
liberaliø partijø eskaluoto „þmoniø dalios lengvinimo“ tikslo, taèiau ðiam 
uþmojui ágyvendinti oligarchija ëmësi visiðkai kitokiø bûdø. Genro nuomo-
ne, Japonijos nacionalinë gerovë turëjo kilti ið kitø tautø ir valstybiø iðnau-
dojimo. Tokia strategija lëmë aiðkø valstybës posûká á militarizmà ir staigø 
mokesèiø didinimà, nes per kelerius metus (1890–1898) valstybës iðlaidos 
karo pramonei ðoktelëjo nuo 17 iki 32 proc.435. 

Gali kilti klausimas, ið kur tarptautiniø santykiø naujokei atsirado tiek 
dràsos? Atsakymø keletas: 

                                                           
433 Japonijos Atstovų rūmų oficiali svetainė: http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_e_ 

guide.htm (2005 m. lapkričio 16 d.). 
434 Banno J. (introduction, translation – J. A. A.Stockwin) The establishment of the Japanese 

constitutional system. – N.Y.C., USA, 1995. P. 145; Reishauer E. O., Jansen M. B. Japonai 
šiandien. Permainos ir tęstinumas. – Vilnius, 1996. P. 86–87. 

435 Banno J. (introduction, translation – J. A. A.Stockwin) The establishment of the Japanese 
constitutional system. – N.Y.C., USA, 1995. P. 202; plačiau žr. http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Japanese_militarism (2005 m. lapkričio 11 d.). 
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1. 1854–1859 m. sudarytos tarptautinës sutartys ir nustatyti prekybos 
reþimai Japonijai buvo nepalankûs. Absoliuèios visuomenës dau-
gumos ir jai atstovaujanèiø politiniø jëgø nuomone, ðios sutartys 
þemino nacijà ir valstybæ436 (kai kurie panaðumai su 1918–1924 m. 
Vokietija).  

2. Staigus Japonijos atsivërimas pasauliui parodë ðios civilizacijos sil-
pnàsias puses, kuriomis galëjo pasinaudoti uþsienio galingosios vals-
tybës, kolonizuodamos Japonijà taip, kaip kitas Indokinijos ar 
Okeanijos teritorijas. Baimë naujame pasaulyje prarasti valstybës 
suverenitetà buvo viena ið ginklavimosi prieþasèiø. 

3. Nacijos mentalitetas susidûrë su sudëtinga kitø nacijø mentalitetø 
sàveikos tarptautinëje politikoje tikrove. Japonijos visuomenei, il-
gus ðimtmeèius pasaulyje gyvenusiai „vienai“, gresianti tarptautinës 
bendruomenës autsaiderio dalia nekëlë optimizmo. 

4. Visuomenëje karybos amatai ir pats konfliktø sprendimo jëga prin-
cipas turëjo tûkstantmetes tradicijas. Susivienijus valstybei ir neli-
kus pilietinio karo grësmës, buvusios buke kastos potencialas iðliko 
gajus ir gyvas. 

Ðios ir kitos prieþastys lëmë Japonijos Imperijos militaristinës galios 
augimà. Agresyvus Imperijos uþsienio politikos kursas stebino daugelá di-
dþiøjø valstybiø. Stebëjimasis gana greitai peraugo á pagarbià baimæ, kai, 
Japonijai parklupdþius Kinijà (1894–1895), Vokietija, Prancûzija ir Rusija 
sudarë reakciná „Trilypá aljansà“. Ði sàjunga Japonijà sustabdë laikinai, kol 
1905 m. pati Rusija patyrë pralaimëjimà ir neteko strateginiø pozicijø Ry-
tuose bei Korëjoje. Pirmojo pasaulinio karo metais Imperija dar labiau ið-
plëtë savo valdas: Ðiaurës vandenyno salas pradëjo kontroliuoti kaip man-
datines teritorijas, taip pat padidino savo átakà Kinijai, ðià privertusi pasira-
ðyti „Dvideðimt vieno reikalavimo“ deklaracijà437. 1919 m. Versalio konfe-
rencijoje Japonija dalyvavo jau kaip viena ið penkiø Pirmojo pasaulinio ka-
ro nugalëtojø. 

1912 m. mirus imperatoriui Meiji, ðalá sukrëtë politinio gyvenimo pe-
rmainos. „Restauratoriaus“ netektis smogë triuðkinamà smûgá genro 
sluoksniui. Politinio transcendentalizmo era ëjo á pabaigà.  

1912–1932 m. laikotarpis vadinamas Taishos (naujo imperatoriaus var-
das) demokratijos era. Esminiai konstitucinës tikrovës pokyèiai buvo laips-
niðkas parlamento galiø didëjimas, rinkimø teisës suteikimas platesnëms 
                                                           

436 Almond G. A., Bingham Powell G., Strom K., Dalton R. J. Comparative politics today. 7th 
ed. – Boston: Longman, 2003. P. 334. 

437 Reishauer E. O., Jansen M. B. Japonai šiandien. Permainos ir tęstinumas. – Vilnius, 1996. P. 
84. 
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visuomenës masëms ir valstybës demilitarizavimas. Nuo 1918 m. vyriausy-
bei nebevadovavo „transcendentiniai premjerai“438. Parlamentas perëmë 
vyriausybës kabineto kontrolæ. Ðis laimëjimas lëmë Imperijos uþsienio poli-
tikos tono akivaizdø suðvelnëjimà ir jos aktyvø ekonominá, prekybiná ben-
dradarbiavimà su uþsienio ðalimis – pirmiausia JAV ir JK. Ðalyje plëtojosi 
politiniø partijø bei visuomeniniø organizacijø veikla, kurià dar labiau pa-
gyvino 1925 m. rinkimø teisës pataisa, panaikinusi rinkëjø turto cenzà. 

Tekanèios saulës ðalies demokratijos pozicijos susvyravo apie 1930 m., 
pasaulá sukrëtus ekonominei krizei. Jos aidai pasiekë ir Japonijos ekono-
mikà. 1929–1930 m. valstybës BNP smuko iki rekordiniø maþumø. Ðalá ka-
mavo nedarbas ir vidurinës klasës bei þemdirbiø skurdas. Imperijos mëgi-
nimas „prisidurti“ þaliavø veltui, okupuojant Mandþiûrijà, sukëlë tarptau-
tinës bendruomenës nepasitenkinimà. Jo pasekmë – Imperijos ekonominis 
boikotas439. Susilpnëjusiomis pilietinës valdþios pozicijomis pasinaudojo 
armijos vadai – jie gana greitai jëga perëmë valstybës valdymà ir restauravo 
karinæ diktatûrà. Valstybë gráþo á senàsias 1890 m. genro politikos vëþes. 
Taip pavyko sustabdyti nedarbà ir uþkamðyti biudþeto skyles, naudojant 
uþkariautø teritorijø iðteklius. Taèiau demokratizacijos procesas sustojo. 
Daugelis asmeniniø, politiniø teisiø ir laisviø nunyko ávedus etatistinio po-
bûdþio visuomeninës tvarkos teisiná reþimà440.  

1936–1945 m. þymi valstybës galios zenito ir jos staigaus nuopuolio lai-
kotarpá. Tapusi „didþia nacija“ Japonija nevarþomai naudojosi ðia pirme-
nybe aplinkiniø Azijos tautø atþvilgiu. Galima paminëti daugelá tuometinës 
Japonijos uþsienio politikos akibrokðtø, kurie, atsisukæ bumerangu po 1946 
m. Tokijo karinio tribunolo, tebeslegia valstybæ iki ðiø dienø. Taèiau kaþin 
ar visi jie prilygsta 1937–1945 m. japonø imperatoriðkosios armijos vykdy-
tam seksualiniam genocidui. Nuo 50 000 iki 300 000 tûkstanèiø nukariautø 
teritorijø „komforto moterø“ (áskaitant vaikus) buvo seksualiai iðnaudotos, 
kankintos ir nuþudytos. Ðiandienà ðis karo nusikaltimas – viena didþiausiø 
Japonijos uþsienio politikos kliûèiø plëtojant santykius su kaimyninëmis 
Azijos ðalimis441.  

                                                           
438 Almond G. A., Bingham Powell G., Strom K., Dalton R. J. Comparative politics today. 7th 

ed. – Boston, Longman, 2003. P. 335; Konstitucionnoje pravo zarubežnych stran / Pod red. 
Strašuna B. А. – Moskva, 2001. T. 4. S. 474. 

439 Ishida T., Krauss E. S. Democracy in Japan. – Pittsburgh, US, 1989. P. 8. 
http://www.electionworld.org/history/japan.htm (2005 m. lapkričio 13 d.). 

440 Oda H. Japanese Law. – London, Dublin, Edinburg, 1992. P. 32. 
441 Plačiau žr. Sarah Soh C. Japan's Responsibility Toward Comfort Women Survivors. 

http://www.icasinc.org/lectures/soh3.html; http://en.wikipedia.org/wiki/Comfort_women; http:// 
www.paralumun.com/issueswarjapan.htm (2005 m. lapkričio 12 d.). 
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III 
 

Nuo okupacinio reþimo link teisinës valstybës (1945–2005 m.). Antra-
sis pasaulinis karas baigësi Japonijos Imperijos kapituliacija ir sàjungininkø 
okupacija. Nors Japonijai nepavyko iðvengti atsakomybës uþ karo nusikal-
timus kitoms Azijos tautoms bei patiems sàjungininkams (1945 m. Potsda-
mo deklaracija ir 1946 m. Tokijo karo tribunolas), okupacinio reþimo tonas 
buvo gana nuosaikus ir veikiau „auklëjamasis“. Sàjungininkø (daugiausia 
JAV) interesas buvo ne visiðka valstybës aneksija, bet jos modernizavimas, 
ekonominis, socialinis, politinis liberalizavimas, nustatant visuomenës rai-
dos programines gaires ir jas átvirtinant bûsimoje konstitucijoje. Siektinos 
reformos – lyèiø lygybë, profesiniø sàjungø galia, mokslo ir ðvietimo popu-
liarinimas, liberalaus politinio reþimo átvirtinimas bei laisvos rinkos princi-
pu grásta ekonomika442. Reikia pasakyti, jog ðie sàjungininkø iðkelti tikslai 
buvo pernelyg aukðti to meto Japonijai atstovavusiai teisininkø kartai. 1946 
m. jø pateiktas naujos konstitucijos projektas beveik nesiskyrë nuo 1889 m. 
Meiji Konstitucijos. Tada „konstitucinës inþinerijos“ ëmësi sàjungininkø 
protai. 

Modeliuojant bûsimo valdþiø padalijimo principo projekcijà valstybi-
niø valdþios institucijø sistemoje teko atlikti keletà svarbiø uþdaviniø. Vie-
nas jø – Tautos atstovybës suformavimas. Skubi rinkimø teisës reforma 
„apvalë“ ðià politinæ teisæ nuo lyties ir turto reikalavimø. Todël 1946 m. 
ávykæ parlamento rinkimai ið principo laikytini atitinkanèiais svarbiausius 
rinkimø teisës principus, o kaip jø padarinys suformuotas parlamentas – 
Tautos atstovybës bruoþus. Tokiam parlamentui buvo galima patikëti kons-
titucijos projekto svarstymà ir jo priëmimà. 

Kita problema – imperatoriaus asmuo. Klausimas, kà daryti su valsty-
bës vadovu, lëmusiu valstybës uþsienio politikos klausimus ir atsakingu uþ 
karo nusikaltimus, 1946 m. sàjungininkams këlë bene daugiausia rûpes-
èiø443. Areðtuoti, pakeisti kitu ápëdiniu, nutraukti dinastijos sekà? Ar palikti 
soste kaip valstybës ir Tautos simbolá, kuris buvo áaugæs á japonø mentalite-
tà? Po ilgø svarstymø pasirinktas taikus antrasis variantas, turëjæs garan-
tuoti ateities politinës sistemos stabilumà. Imperatoriaus institutas jai pri-
valëjo suteikti moraliná, etiná autoritetà. Savo ruoþtu valdovas vardan vals-
tybës valdymo formos ir dinastijos tæstinumo turëjo tapti „konstitucijos 
vergu“. Imperatoriui Hirohito apsispræsti dël savo naujojo vaidmens padë-
jo dvi aplinkybës: politiniø partijø spaudimas ir laikinosios okupacinës pa-
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jëgos (jø „laikinumas“ tiesiogiai priklausë nuo demokratiniø pokyèiø vals-
tybëje). Pirmuoju imperatoriaus lojalumo iðmëginimu tapo 1946 m. lapkri-
èio 3 d. pasiraðyta parlamento priimta Konstitucija, kuriai ásigaliojus jis ne-
teko praktiðkai visø savo galiø. 

Nustaèius esminius valdþios institucijø bruoþus ir jø padëtá valstybëje, 
po truputá pradëjo aiðkëti naujosios konstitucijos vizija. Tam, kad bûsimas 
pagrindinis valstybës dokumentas vienodai tenkintø ir japonø nacionali-
nius, ir sàjungininkø – tarptautinius interesus, buvo sukurta miðri darbo 
grupë. Jos redakciná pagrindà sudarë JAV konstitucionalistai M. Rowellas, 
C. Whitney ir B. Sirota. Atsiþvelgæ á 1889 m. Meiji Konstitucijà, japonø tei-
sininkø ir politiniø partijø lyderiø pasiûlymus, jie parengë kompromisiná 
konstitucijos projektà444. Konstatavæ, jog 1920–1930 m. Japonija linko á bri-
tø parlamentarizmo patirtá, projekto autoriai nusprendë ðià tendencijà ið-
laikyti. Atsiþvelgta ir á tai, jog iðsaugojus imperatoriaus institutà, optima-
liausia valstybës valdymo forma liko parlamentinë monarchija. Projekte 
buvo jauèiama ir 1787 m. JAV Konstitucijos dvasia – ji tapo akivaizdi vë-
lesnëje teisinëje tikrovëje susidûrus su Konstitucijos keitimo problema.  

Japonijos Imperijos Konstitucija buvo priimta 1946 m. spalio 6 d. Im-
peratoriaus pasiraðyta lapkrièio 3 d., ji ásigaliojo 1947 m. geguþës 3 d. – kaip 
ir buvo numatyta Konstitucijos ásigaliojimo nuostatose (K-jos 100 str.).  

Konstitucija tapo pagrindiniu valstybës teisinës sistemos smagraèiu. 
Konstitucijos bruoþai – virðenybë kitø teisës aktø atþvilgiu ir privalomumas 
visiems valstybës asmenims, áskaitant aukðèiausius pareigûnus, – buvo tie-
siogiai átvirtinti jos normose445 (98, 99 str.). Konstitucija taip pat atliko ir 
Japonijos taikios integracijos á tarptautinæ bendruomenæ funkcijà. Konsti-
tucijos preambulës nuostatos pripaþino visø pasaulio tautø lygybæ, jø teisæ á 
suverenitetà ir taikà, o 98 str. – geranoriðkà tarptautiniø sutarèiø laikymàsi.  

Pripaþinus kitø pasaulio tautø suvereniteto teisæ, nebeliko alternatyviø 
svarstymø dël vietos suvereniteto ðaltinio sampratos. Naujojoje Konstituci-
joje valstybës suverenitetas ið monarcho rankø perduodamas Tautai kartu 
su jos teise laisvai disponuoti valstybës valdymo forma. Svari parlamento 
institucija, demokratiniø rinkimø teisës sistema, politiniø partijø partiku-
liarizmas – papildomi (taèiau bûtini) Tautos suvereniteto garantai, átvirtinti 
Konstitucijoje ir implikavæ ðalies politinæ sistemà. 

                                                           
444 Konstitucionnoje pravo zarubežnych stran / Pod red. Strašuna B. А. – Moskva, 2001. T. 4. 

S. 479: http://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Constitution (2005 m. lapkričio 13 d.). Maddex R. L. 
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445 Japonijos Imperijos Konstitucija: http://www.mizuho-sc.com/english/ebond/law/ constitu-
tion.html (2005 m. lapkričio 13 d.). 
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Ásigaliojus priimtai Konstitucijai ir vadovaujantis jos 98 str. nebegalio-
jo tie teisës aktai, kurie prieðtaravo jos nuostatoms. Paprastas formalios 
Konstitucijos teiginys ið vietos ir uþsienio teisininkø aljanso reikalavo mil-
þiniðkø pastangø já ágyvendinant. Tam, kad Konstitucija „susiðnekëtø“ su 
ávairiais kodeksais ir teisynais, galiojusiais tarpukaryje ir tebetaikytais po 
karo, ávairios jø pataisos bei naujos redakcijos buvo priimtos dar prieð ási-
galiojant Konstitucijai, atsiþvelgiant á pakitusio konstitucinio reguliavimo 
perspektyvà. Daugiausia permainø patyrë Darbo, Baudþiamojo proceso ir 
Antimonopolinës rinkos kodeksai, tuo tarpu Baudþiamasis ir Prekybos ko-
deksai beveik nepakito446. Todël valstybës teisinëje tikrovëje Konstitucijai 
teko gana neblogos „starto pozicijos“. 

1947 m. Konstitucijoje átvirtinta ir jos prieþiûros idëja bei ðià preroga-
tyvà atliekanti institucija. Tai Japonijos Aukðèiausiasis Teismas – svarbiau-
sia teisminës valdþios institucija. Anot L. W. Beero, Konstitucijos 81 str., 
numatantis Aukðèiausiojo Teismo kompetencijà „galutinai ir neskundþia-
mai ávertinti kiekvieno teisës akto atitiktá pagrindiniam ástatymui“, buvo 
ákvëptas JAV Madisonas prieð Marbury precedento dvasios447. Belieka ap-
gailestauti, jog Japonijos Imperijos Aukðèiausiasis Teismas amerikietiðkos 
dràsos taip niekada ir neágijo. 

1947 m. Konstitucijos keitimo ir papildymo galimybës – ganëtinai su-
dëtingos net ir formalia prasme. JAV konstitucionalistai pritarë amerikie-
tiðkajam konstitucijos keitimo scenarijui. Konstitucijos pataisa turëjo bûti 
patvirtinta abejø rûmø dviejø treèdaliø balsø dauguma ir pasiraðyta impe-
ratoriaus. Skyrësi tik proceso baigiamoji dalis. Kadangi Japonija – unitari-
në valstybë, buvo nuspræsta parlamento priimtas ir imperatoriaus promul-
guotas pataisas teikti galutiniam tautos pritarimui organizuojant referen-
dumà. Konstitucinëje tikrovëje tokios sàlygos tapo tikru autentiðkos Kons-
titucijos skydu. Per 58 metus nebuvo priimta në viena Konstitucijos pataisa, 
o jos keitimo iniciatyvos þlugdavo dar svarstomos parlamento rûmuose. Ðio 
reiðkinio prieþastis – ne dvipartinë (kaip JAV), o daugiapartinë sistema, 
susiklosèiusi valstybëje. Ji gerokai apsunkino vienos politinës valios paieð-
kas. Ðiuo metu Japonijos Konstitucijos keitimo galimybë miglota. Atkrei-
pus dëmesá á tai, jog visoms Japonijos Konstitucijos normoms nustatytas 
vienodas keitimo apsaugos reþimas448, neámanoma pakeisti net ir tø Konsti-
tucijos nuostatø, kurios nustato paties akto keitimo tvarkà. 
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Japonijos Konstitucijos struktûra, manytina, atitiko to meto Vakarø 
Europoje vyravusias liberalios konstitucijos tendencijas tiek, kiek tai leido 
paèiø japonø konservatyvûs ásitikinimai. Dël jø meilës imperatoriui (tenno) 
valstybinës valdþios institucijø sistema „iðsibarstë“ po visà Konstitucijà, o 
sàjungininkø reikalautam liberalaus ir atviro þmogaus teisiø bei laisviø sà-
raðo átvirtinimui Konstitucijoje pritarta kartu su jo „pareigomis valstybei ir 
visuomenei“.  

 
IV 

 
Imperatorius ir taika. Odiozinei imperatoriaus figûrai, per tûkstant-

meèius telkusiai ir vienijusiai nacijà, skirtas pirmasis Konstitucijos skirsnis. 
Nors valstybës vadovo konstituciná statusà reglamentuoja aðtuonetas 
straipsniø, jø turinys veikiau asocijuojasi su visokeriopu imperatoriaus ga-
liø siaurinimu. Monarcho instituto trapumà liudija jo ketveriopa priklau-
somybë nuo Tautos (1 str.), parlamento (2 str.), Vyriausybës (3 str.) ir pa-
èios Konstitucijos (4 str.). 

Valstybës vadovui suteikti iðimtinai reprezentaciniai ágaliojimai, o val-
dþios institucijø formavimas arba parlamento paleidimas tëra formalus ak-
tas, kurio iniciatorius yra Vyriausybë (7 str.)449. Konstitucijos 4 str. drau-
dþia valstybës vadovui suteikti vykdomosios valdþios galias, o nusistovëjæ 
konstituciniai paproèiai – netgi politiðkai reaguoti á parlamento ar Vyriau-
sybës vykdomas funkcijas. Todël, kai kuriø teisininkø nuomone, Japonijos 
monarcho konstitucinë padëtis yra kur kas silpnesnë nei Jungtinës Karalys-
tës valdovo450. Ðá teiginá dar labiau sustiprina faktas, jog 1947 m. Konstitu-
cija imperatoriø nuvainikavo kaip religiná dignitoriø ir atëmë ið jo dieviðkà-
jà aurà (shinto). 

Per 58 metus valdovo instituto reikðmë valstybëje ir visuomenëje be-
veik nepakito. Monarcho santûrumas ir apolitiðkumas padëjo jam iðlaikyti 
visuomenës palankumà. Ði aplinkybë tiesiogiai susijusi su imperatoriaus 
sostà uþëmusiu asmeniu. Imperatorius Hirohito, priëmus Konstitucijà val-
dæs dar keturis deðimtmeèius, su kaupu iðpildë konstitucinës reformos ren-
gëjø lûkesèius. Per ðá laikà Japonija patyrë dinamiðkus visuomenës, eko-
nomikos, tarptautinës politikos pokyèius. Kaip jø padarinys susiformavo 
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tion.html (2005 m. lapkričio 13 d.). 
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efektyvi politinë sistema, kurioje naujam asmeniui, uþëmusiam valdovo 
sostà, liko tik pagarbaus sveèio vieta. 

Ðiandienà tëra viena konstitucinë problema, susijusi su imperatorið-
kuoju sostu. Tai – sosto paveldëjimo sistemos reforma siekiant suteikti ga-
limybæ Japonijos valdove tapti moteriai. Reformà paskatino trys prieþastys: 
dinastijos vyriðkosios lyties ápëdiniø trûkumas, stiprëjanti emancipacija bei 
istoriniai precedentai, liudijantys, jog moterys kadaise jau sëdëjo Chrizan-
temø soste. Paskutinës þinios ið Japonijos premjero J. Koizumi sudarytos 
darbo grupës liudija, jog politiniø jëgø susitarimas sosto paveldëjimo klau-
simais rastas451. 

Konstitucijos antrasis skirsnis ryðkiai iðsiskiria ne tik ið minimo akto 
konteksto; jis originalus netgi lyginant Japonijos Konstitucijà su kitø vals-
tybiø pagrindiniais ástatymais. Paþodþiui iðverstas skyriaus pavadinimas su-
prastinas kaip „atsisakymas karo“. Skirsnyje tëra vienas straipsnis (9). Jame 
pabrëþiamas valstybës uþsienio politikos pacifizmas. Taikios, beginklës 
valstybës statusas nusakomas dvejopai: ðalis neturi teisës ginti savo suvere-
niteto teisës karo bûdu, taip pat negali organizuoti jokiø kariniø daliniø, 
tarp jø ir sausumos kariuomenës. Vadovaudamiesi ðia konstitucine nuosta-
ta Japonijà turëtume ásivaizduoti kaip valstybæ, kurioje nëra nei kariniø pa-
jëgø, nei privalomosios karo tarnybos. Deja, tokia nuomonë bûtø klaidinga. 
Imperijos karo pajëgos yra vienos galingiausiø ne tik Azijoje, bet ir visame 
pasaulyje, tebegaliojant Konstitucijos 9 str. Kaip tai nutiko? 

Pirmiausia reikëtø pabrëþti, jog aptartoji Konstitucijos norma – dës-
ningas sàjungininkø politikos padarinys siekiant demilitarizuoti valstybæ. 
Tuo laikotarpiu dar nebuvo aiðkus Kinijos politinës linijos klausimas. Net ir 
ekscentriðkiausi politikai negalëjo numatyti Korëjos ir Vietnamo karø 
prognozës. Tam, kad valstybë neliktø beginklë, jos teritorijos, vandenø ir 
oro erdvës saugumà turëjo garantuoti sàjungininkø (vëliau – JAV) ginkluo-
tosios pajëgos. Taèiau ateities politiniai ávykiai ið esmës pakeitë japonø po-
þiûrá á pacifizmà. Kinijos poslinkis á komunizmà lëmë ðios ideologijos pliti-
mà tarp kitø Azijos valstybiø – Japonijos kaimyniø. Valstybës viduje taip 
pat buvo pastebimas „kairiojo elemento“ atsiradimas ir jo átaka visuome-
nei. Ðios kantrybë sàjungininkø kariuomenës atþvilgiu visiðkai iðseko, kai 
amerikieèiai ásitraukë á 1950 m. Korëjø konfliktà pasinaudodami Japonijoje 
dislokuotomis karo pajëgomis. Galiausiai apie 1950–1960 m. paaiðkëjo, kad 
pasaulis ásivëlë á neperspektyvø ir ilgalaiká Ðaltàjá karà. Visos ðios aplinky-
                                                           

451 Plačiau žr. http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4205427.stm (2005 m. lapkričio 13 d.). 
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tar.com.my/news/story.asp?file=/2005/10/26/world/12426627&sec=world (2005 m. lapkričio 13 
d.). http://www.realcities.com/mld/krwashington/13013560.htm (2005 m. lapkričio 13 d.). 
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bës vertë perþiûrëti ir interpretuoti Konstitucijos 9 str. Ðiame procese gana 
aktyviai dalyvavo Japonijos Aukðèiausiasis Teismas. Jo kompetencijai teko 
ávairios „rezonansinës bylos“, susijusios su valstybës ginkluotøjø pajëgø 
konstitucingumo klausimu. 

1958 m. buvo atlikta Japonijos nacionalinio policijos rezervo reforma. 
Vietoj jo valstybëje atsirado Japonijos savigynos pajëgos (SP), turëjusios 
uþtikrinti valstybës sienø saugumà ir vidaus tvarkà. Tiesa, tai buvo jau gry-
nai karinis darinys. Tam, kad Japonija vël netaptø agresore, turëjo padëti 
kelios priemonës. Pirmoji – Konstitucijos norma (66 str.), nustatanti, jog 
valstybës Vyriausybës nariai (tarp jø premjeras ir gynybos ministras) priva-
lo bûti civiliai. Antroji – 1956 m. valstybës paskelbta antibranduolinë poli-
tika, draudþianti áveþti á valstybæ, joje gaminti ir saugoti branduoliná ginklà. 
Reikia pripaþinti, jog Japonija ðio reikalavimo tebesilaiko ir iðlieka valsty-
bë, neturinti branduolinio arsenalo452.  

Kita vertus, ne visi japonai buvo patenkinti SP kaimynyste. Tam jie tu-
rëjo pakankamà pagrindà – Konstitucijos 9 str. Kadangi ðio straipsnio ne-
pavyko pakeisti iki ðiø dienø (ir vargu ar pavyks ateityje, turint omenyje Ja-
ponijos Konstitucijos grieþtumà), teko já interpretuoti.  

Japonijos Aukðèiausiojo Teismo jurisprudencija, susijusi su minëto 
konstitucijos straipsnio komentavimu, galëtø praskaidrinti nuotaikà niû-
riausiam skaitytojui. Ðtai 1967 m. teismas iðnagrinëjo bylà, kur du oþkas 
ganantys piemenys susimokë prieð SP ir nukirpo komunikacijø linijas, 
ðioms atliekant karinius manevrus. Piemenys grindë savo poelgio teisëtumà 
Konstitucijos 9 str. ir reikalavo kompensacijos ið SP uþ þalà jø ûkinei veiklai 
(manevrø triukðmo iðgàsdintos oþkos pradëjo duoti maþiau pieno). Tei-
smas priëmë dviprasmiðkà sprendimà: piemenø nenubaudë, o klausimà dël 
SP paliko nenagrinëtà453.  

Kitoje byloje Hokaido salos Saporo miesto bendruomenë apskundë 
SP plëtros programoje (1967–1971) numatytà raketø bazës statybà prie-
miestyje, teigdami, jog jø konstitucinë teisë á sveikà aplinkà ir poilsá (25 
str.) yra paþeidþiama ne bet kokio, o aiðkiai antikonstitucinio intereso. 
1969 m. priimtas teismo sprendimas vëlgi buvo dvejopas – SP administraci-

                                                           
452 Japonijos Imperijos Konstitucija: http://www.mizuho-sc.com/english/ebond/law/ constitu-

tion.html (2005 m. lapkričio 15 d.); Oda H. Japanese Law. – London, Dublin, Edinburg, 1992. P. 
33. 

Plačiau žr.: Japonijos Imperijos atominės energetikos įstatymas: http://www.jnc.go.jp/kaihatu/ 
hukaku/english/atomiclaw.htm (2005 m. lapkričio 15 d.). http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_ 
atomic_program (2005 m. lapkričio 15 d.). http://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Self-Defense_ For-
ces (2005 m. lapkričio 15 d.). 

453 Beer L. W., Itoh H. The Constitutional case law of Japan 1970 through 1990. – Seattle. P. 
30. 
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ja buvo ápareigota rasti kità vietà statybai, taèiau atsakymo dël SP konstitu-
cingumo klausimo iðvengta. Reikia pripaþinti, jog tuo metu Vyriausybë tei-
smams darë nepagrástai didelá spaudimà, teigdama, jog SP likimas – ne tei-
sinis, o politinis klausimas454. Be abejo, tokia pozicija tik susilpnino teismø 
vaidmená uþtikrinant Konstitucijos laikymàsi. 

Kur kas aiðkiau Konstitucijos 9 str. ir jo santyká su konstitucine tikrove 
apibrëþë 1973 m. Saporo teismas, pabrëþdamas, jog Japonija turi teisæ á 
valstybës suvereniteto gynybà, taèiau, be SP, tai gali daryti ir kitomis prie-
monëmis455. Ði teismo pozicija suformavo ryðkø precedentà vertinant kitas 
bylas, susijusias su Konstitucijos 9 str. problematika. Faktiðkai SP tapo átei-
sinta valstybës institucija, taèiau á jos interesus, susidûrus su teisme gina-
mais visuomeniniais poreikiais, atsiþvelgiama maþiausiai. Paskutiniais me-
tais aistros dël Konstitucijos 9 str. aprimo. 1992 m. Japonijos SP pirmà kar-
tà tarptautinëje karo misijoje dalyvavo reguliuojant Persijos álankos konf-
liktà. Tai buvo visiðkai naujas SP vaidmuo, taèiau daugelis japonø palaikë 
toká Vyriausybës sprendimà, nes pasirodë, jog ginklu galima ne tik uþka-
riauti, bet ir puoselëti regiono ar net pasaulio taikà. Ðiandieninë visuomenë 
pritaria dabartinës redakcijos konstitucinei normai, bet kartu palaiko SP 
buvimà valstybëje.  

 
V 
 

Asmens teisës, laisvës ir pareigos. Pilietybë (pavaldinystë). Treèiasis 
Konstitucijos skirsnis simbolizuoja asmens teisiø ir laisviø atviro sàraðo ci-
tadelæ (10–40 str.). Ðis skyrius puikiai atspindi 1945 m. sàjungininkø intere-
sà. Platus ir socialiai akcentuotas asmens teisiø ir laisviø katalogas – vienas 
iðkiliausiø Konstitucijos bruoþø. Nuosekliai susietas su kitais konstituci-
niais institutais, jis tampa Konstitucijos vertybiniu centru (pirminës laisvës 
detaliau konkretizuojamos, pvz., numatant laisvà kandidatavimà á parla-
mentaro postà (44 str.)). 

Turinio prasme Japonijos Konstitucijos asmens teises bei laisves gali-
ma suskirstyti á ðeðias pagrindines kategorijas456:  

1. konstitucinës normos, nustatanèios asmenø lygybæ prieð ástatymà 
(14 str. 1 d., 24 str., 44 str.) ir draudþianèios asmens privilegijas dël 
jo padëties (14 str. 2; 3 d.); 

                                                           
454 Konstitucionnoje pravo zarubežnych stran / Pod red. Strašuna B. А. – Moskva, 2001. T. 4. 

S. 480. 
455 Beer L. W., Itoh H. The Constitutional case law of Japan 1970 through 1990. – Seattle. P. 31. 
456 Beer L. W., Itoh H. The Constitutional case law of Japan 1970 through 1990. – Seattle. P. 

29–30. 
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2. konstitucinës normos, reglamentuojanèios ekonomines darbo (27; 
28; 29 str. 1 d.) ir judëjimo laisves (22 str.) bei jø paþeidimo dël vi-
suomenës intereso garantijas (29 str. 2 d.). Konstitucijos 22 str. 
reikðmë paaiðkinama turint omenyje amþius trukusá draudimà ið-
vykti ið ðalies; 

3. konstitucinës normos, átvirtinanèios socialines teises (teisë á mini-
malø pragyvenimo ir kultûros standartà (25 str.), teisë á valstybës 
teikiamà socialinæ, medicinos pagalbà (26 str.), teisë á laisvà bendrà-
já lavinimàsi (27 str.)); 

4. konstitucinës normos, susijusios su politiniø teisiø ágyvendinimu 
(teisë rinkti arba atleisti vieðojo administravimo funkcijas atliekan-
èius pareigûnus (15 str.), teisë teikti peticijà (16 str.) dalyvauti rin-
kimuose (44 str.); 

5. konstitucinës normos, uþtikrinanèios asmens procesines teises ir jo 
virðenybæ prieð valstybæ (teisë paduoti valstybæ dël þalos, padarytos 
neteisëtais pareigûnø ar institucijø veiksmais (17; 40 str.); teisë 
kreiptis á teismà (32 str.), teisë á proceso kokybæ (operatyvus, vieðas 
teismo procesas) (33–39 str.)); 

6. konstitucinës normos, reglamentuojanèios asmenines teises ir lais-
ves (minties ir sàþinës laisvë (19 str.), religiniø ásitikinimø laisvë (21 
str.), akademinë laisvë (23 str.). 

Asmens santykis su valstybe grindþiamas prigimtinës teisës koncepcija. 
Konstitucija ápareigoja valstybinæ valdþià gerbti asmens teises ir laisves, o 
patá asmená – kitø asmenø lygiavertá poreiká. Ðá teiginá patvirtina teisiø – 
laisviø ir teisiø – imunitetø pusiausvyra Japonijos Konstitucijoje.  

Be abejo, konstitucinëje tikrovëje idealistinis asmens teisiø ir laisviø 
sàraðas neiðvengiamai deformuojasi ir ágauna iðkreiptà prasmæ. Japonijos 
konstitucinë tikrovë taip pat ne iðimtis. Ðá teiginá pagrásime keletu diskri-
minacijos pavyzdþiø.  

Nors Japonija pripaþásta plaèias pilietines ir politines teises, praktikoje 
jos neretai ribojamos tiek valstybinës valdþios institucijø, tiek privataus 
verslo subjektø veiksmais. Gana didelio visuomenës nepasitenkinimo ir tei-
smø dëmesio sulaukë Japonijos rinkimø sistema. Pagrásta atgyvenusiu 
SNTV (single non transferable vote) modeliu457, nuo 1947 m. ji ilgainiui iðsi-
gimë, nekeièiant apygardø ribø pagal kintantá gyventojø skaièiø. Tokia pa-
dëtis iðliko iki 1994 m. Ilgainiui iðaugusiø apygardø rinkëjai tapo diskrimi-
nuojami, nes jø renkami parlamentarai atstovavo iki penkiø kartø dides-

                                                           
457 Grofman B., Lee S., Winckler E. A., Woodall B. Elections in Japan, Korea and Taiwan un-

der the Single Non-Transferable vote. – Michigan, 1999. P. 26. 
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nëms bendruomenëms nei maþiausiø apygardø deputatai. Taip tankiai ap-
gyvendintø apygardø rinkëjai tapo diskriminuojami. Jø balso vertë smuko 
taip paþeidþiant Konstitucijos 44 str. Skundams pasiekus apygardø teismus 
arba Aukðèiausiàjá Teismà, ðie nedrásdavo pasinaudoti visomis konstituci-
nëmis galiomis ir anuliuoti rinkimø rezultatus. 1962, 1976, 1983 m. bylose 
dël abejø parlamento rûmø ir vietos prefektûrø rinkimø aukðtesnieji ir 
Aukðèiausiasis Teismai konstatavo, jog nustatyta rinkimø tvarka paþeidþia 
Konstitucijoje átvirtintas asmens politines teises, taèiau nedráso anuliuoti 
rinkimø rezultatø458. Toks konstitucinës justicijos institucijø neryþtingumas 
buvo viena ið aplinkybiø, neleidusiø anksèiau nei 1993 m. pradëti esminiø 
rinkimø sistemos reformø. Kai kuriø Japonijos 1960–1980 m. opoziciniø 
partijø atstovø nuomone, tvirtos teismø pozicijos itin trûko konsoliduojant 
politinæ valià dël rinkimø sistemos reformos. 

Apibendrindami pabrëðime, kad politologijoje SNTV sistema traktuo-
jama kaip skatinanti didþiøjø partijø dominavimà ir maþesniø partijø tel-
kimàsi po jø vëliavomis prieð rinkimus. Ilgainiui iðsiderinus Japonijos 
SNTV sistemos mechanizmui, ji tapo esmine Liberalø demokratø partijos 
(LDP) vieðpatavimo valstybëje prieþastimi459. 

Kur kas efektyviau reaguojama á privaèiø verslo subjektø (darbdaviø) 
sprendimus nepriimti á darbà asmenø, turinèiø tam tikrus politinius ásitiki-
nimus ir priklausanèiø tam tikroms politinëms partijoms. 1973 m. Takano 
prieð Mitsubishi Resin byloje Aukðèiausiasis Teismas nusprendë, jog sutar-
ties dël darbo santykiø uþmezgimo sudarymo laisvës principas negali bûti 
pagrástas kito asmens vidiniø ásitikinimø ir politiniø simpatijø „netinka-
mumu“460. Todël darbdavio motyvà jis ávertino kaip politinës diskriminaci-
jos formà, o jo sprendimà – kaip prieðtaraujantá Konstitucijoje átvirtintai 
asmens teisiø bei laisviø koncepcijai. Remiantis tokiu Konstitucijos interp-
retavimu byla buvo iðspræsta ieðkovo naudai, ápareigojant darbdavá taikyti 
objektyvius profesiniø gebëjimø ir þiniø reikalavimus. 

Kita aktuali diskriminacijos forma Tekanèios saulës ðalyje – lyèiø lygy-
bë. Nors beveik ðeðiasdeðimt metø galiojanti Konstitucija numato, jog as-
menys yra lygûs prieð ástatymà ir savo galimybëmis (14, 44 str.), socialinë 
padëtis rodo, jog moters teisinis statusas valstybëje vis dar priklausomas 

                                                           
458 Beer L. W., Itoh H. The Constitutional case law of Japan 1970 through 1990. – Seattle. P. 

39–40. 
459 Grofman B., Lee S., Winckler E. A., Woodall B. Elections in Japan, Korea and Taiwan un-

der the Single Non-Transferable vote. – Michigan, 1999. P. 37–38. 
460 Beer L. W., Itoh H. The Constitutional case law of Japan 1970 through 1990. – Seattle. P. 
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nuo tûkstantmetës tradicijos. Moterø galimybës eiti aukðtesnes pareigas 
valstybës karjeros tarnyboje ar privaèiame versle kol kas nepakankamos. 

Kartais lyèiø diskriminacija iðryðkëdavo net privaèioms kompanijoms 
nustatant darbuotojø pensijø cenzus (Japonijoje ði teisë pripaþástama kom-
panijoms, sudariusioms kolektyvines sutartis su darbuotojø sàjungomis). 
Iki 1980 m. vyravo tendencija moterø pensijos amþiaus riba laikyti 55 me-
tus, o vyrø – 65. Kai kuriø darbuotojø moterø nuomone, toks pensinio am-
þiaus skirtumas diskriminavo jø konstitucinæ teisæ á darbà, kol vienà toká 
ieðkiná iðnagrinëjo Aukðèiausiasis Teismas. Teismas pripaþino, jog nustaty-
damas skirtingà pensinio amþiaus reþimà darbdavys paþeidë asmens teisæ 
(ir pareigà) á darbà461.  

Lyties diskriminacijos poþymiø galima aptikti ir Japonijos pavaldinys-
tës instituto raidoje. Imperijos pavaldinystës ástatymo 6 str. 1 d. iki 2002 m. 
numatë sumaþintà natûralizacijos sëslumo cenzà (3 metai) japoniø vyrams 
svetimðaliams, taèiau nesuteikë tokios pat lengvatos japonø þmonoms sve-
timðalëms462. Toks imperijos pavaldinystës santykiø reglamentavimas prieð-
taravo Konstitucijos 14 ir 24 str. 

Diskriminacija akivaizdi ir darbo materialinio atlyginimo bei socialiniø 
garantijø srityse. Kritikai bei Japonijos emancipacijos ekspertai pabrëþia, 
jog padëtis gerëja (ypaè po 1985 m., kai buvo priimtas Lygiø galimybiø ak-
tas), taèiau net ir ðiandien moters atlyginimas perpus maþesnis nei tà patá 
darbà dirbanèio vyro alga463. Ko gero, akivaizdþiausiai Japonijoje moters 
galimybæ siekti karjeros aukðtumø rodo ðiandieninë parlamento Þemøjø 
rûmø sudëtis. Ið 480 mandatø moterims tenka 34, arba 8 proc., visø Rûmø 
mandatø464. Ádomu, jog didþiàjà dalá moterø á parlamentà skiria Japonijos 
komunistø partija. Be abejo, toks moterø skaièius valstybës parlamente yra 
kur kas maþesnis ne tik uþ Vakarø, bet ir Vidurio bei Rytø Europos ðaliø, 
taip pat ir Lietuvos parlamentø sudëties rodiklius. Taèiau palyginti su 

                                                           
461 Iš pirmo žvilgsnio bylos aplinkybės gana keistos. Lietuvoje turbūt didesnė dalis vyresnio 

amžiaus moterų tokiam darbdavio sprendimui pritartų, nes senatvės pensija šiandien – vienintelė al-
ternatyva pragyventi, vyraujant aukštam nedarbo lygiui tarp ikipensinio amžiaus žmonių. Japonijos 
istorija visiškai priešinga. Nedarbas valstybėje – minimalus, o pats darbas – ne tik konstitucinė as-
mens teisė, bet ir pareiga. Japonijos Imperijos Konstitucijos 29 str.: http://www.mizuho-
sc.com/english/ebond/law/constitution.html (2005 m. lapkričio 15 d.); Beer L. W., Itoh H. The 
Constitutional case law of Japan 1970 through 1990. – Seattle. P. 33. 

462 Konstitucionnoje pravo zarubežnych stran / Pod red. Strašuna B. А. – Moskva, 2001. T. 4. 
S. 486. 

463 Krauss E. S. Democracy in Japan. – Pittsburgh, US,1989. P. 23. 
464 Japonijos parlamento Atstovų rūmų oficiali svetainė: http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/ 

html/index_e_member.htm (2005 m. lapkričio 15 d.).  
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1987–1989 m., kai moterø skaièius abejuose parlamento rûmuose siekë vos 
3 proc.465, tai – didþiulë paþanga. 

Japonijos asmens teisiø bei laisviø katalogo apþvalgà baigsime svar-
biausios – teisës á gyvybæ apþvalga. Japonijos Konstitucijoje ði teisë tiesio-
giai iðskirta Konstitucijos 13 ir 31 str. Pirmoji norma uþtikrina þmogaus tei-
sæ á gyvybæ kaip esminæ kitø þmogaus teisiø bei laisviø garantijà, antroji 
pripaþásta, jog gyvybë gali bûti atimta ástatymo tvarka466. Toks teisës á gyvy-
bæ konstitucinis reþimas suponuoja, jog valstybëje pripaþástama mirties 
bausmë asmenims, atlikusiems atitinkamas baudþiamàsias veikas.  

Viena vertus, pati þmogaus teisiø samprata numanomai teigia, jog jo-
mis gali naudotis tik gyvas þmogus, todël bet kokie samprotavimai apie vie-
nos ar kitos teisës uþtikrinimo tobulinimà neámanomi be adekvataus dëme-
sio þmogaus teisei á gyvybæ. Vis dëlto Japonijos Konstitucija ne visai aiðkiai 
apibrëþia tikràjà asmens teisës á gyvybæ apimtá ir jai taikomo teisinio regu-
liavimo ribas.  

Kadangi valstybëje pastaraisiais metais buvo vykdomi mirties nuo-
sprendþiai467 (vidutiniðkai du per metus), Japonijos imperija priskirtina 
prie valstybiø, kuriose aukðèiausia kriminalinë bausmë tebëra faktiðkai ga-
liojanti baudþiamojo ástatymo sankcija. Reikia pripaþinti, jog valstybës po-
þiûris á mirties bausmæ pasikeitë Japonijoje ásismarkavus abolicionistø ju-
dëjimui, palaikomam tarptautiniø þmogaus teisiø gynimo organizacijø, tarp 
jø ir Jungtiniø Tautø. Tam tikrà vaidmená èia suvaidino ir Japonijos Aukð-
èiausiasis Teismas. 

Paþymëtina, jog Aukðèiausiasis Teismas niekada nesvarstë mirties 
bausmës atitikties Konstitucijai bei 13 ir 31 str. sàsajos klausimo. Taèiau 
Aukðèiausiasis Teismas savo praktikoje suformulavo daugelá precedentø, 
leidþianèiø atnaujinti teisminá procesà suabejojus nuteistojo kalte. Galimy-
bë daug kartø kreiptis su proceso atnaujinimo peticija á Aukðèiausiàjá Tei-
smà leido kai kuriems nuteistiesiems iðvengti mirties bausmës. Tiesa, tai 
jiems kainavo keliolika ar net keliasdeðimt nelaisvës metø. Vis dëlto Aukð-
èiausiojo Teismo praktika vertintina palankiai, nes ja buvo sudarytos visos 
ámanomos galimybës ásitikinti nuteistojo kalte, neskubinant ávykdyti mirties 
nuosprendþio. Netiesiogiai Aukðèiausiojo Teismo vykdoma politika paska-
tino ir abolicionistø judëjimà, nes visuomenëje reabilituotø nuteistøjø bylos 
sukeldavo gyvà atgarsá, o jie patys ásitraukdavo á aktyvià kovà dël aukðèiau-

                                                           
465 Krauss E. S. Democracy in Japan. – Pittsburgh, US, 1989. P. 41. 
466 Japonijos Imperijos Konstitucijos 13, 31 str.: http://www.mizuho-sc.com/english/ebond/ 

law/constitution.html (2005 m. lapkričio 15 d.). 
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sios bausmës panaikinimo (Sakae Menda)468. 
Japonijos Konstitucijoje pilietybës institutas tiesiogiai neátvirtintas. 

Taèiau keletas Japonijos pilietybës instituto aspektø tikrai praplëstø ðià 
studijà. 

Japonijoje asmens santykis su valstybe nusakomas rudimentine „pa-
valdinystës“ forma. Todël, nepaisant Konstitucijos liberalios dvasios Tau-
tos suvereniteto atþvilgiu, jà papildantis ástatymas tarsi gràþina asmená á 
Meiji Konstitucijos laikus. Gerbdami nagrinëjamos valstybës teisinës si-
stemos savitumà, bûsimus samprotavimus apie asmens ir valstybës teisiná 
ryðá grásime bûtent „pavaldinystës“ terminu. 

Pagrindiniai pavaldinystës santykiø uþsimezgimo bûdai yra tradiciniai 
– gimimas ir natûralizacija. Pirmuoju atveju dominuoja kraujo principas. 
Þemës principas taikomas iðimtiniais atvejais – kai vaiko tëvai neþinomi 
arba kai abu vaiko tëvai neturi jokios pilietybës469. 

Natûralizacijos bûdas numato bendràsias ir lengvatines pavaldinystës 
suteikimo svetimðaliui prielaidas. Bendrosios yra ðios: asmuo, praðantis Ja-
ponijos pavaldinystës, turi bûti sulaukæs 20 metø amþiaus ir gyvenæs ðalyje 
maþiausiai 5 metus, neturëti (arba pavaldinystës metu atsisakyti) kitos ða-
lies pilietybës, nebûti praeityje susijæs su tokiomis politinëmis organizaci-
jomis, kurios draudþiamos Japonijos Konstitucijos ir kitø ástatymø. Lengva-
tinës prielaidos: asmuo yra susituokæs su Japonijos pavaldiniu, asmens vai-
kas arba ávaikis yra Japonijos pavaldinys, abu asmens tëvai yra gimæ Japo-
nijoje. Esant vienai ið ðiø sàlygø sëslumo cenzas sutrumpinamas iki 3 me-
tø470. 

Japonijos pavaldinystës ástatymas nenumato dvigubos pilietybës gali-
mybës. Asmens teisë atsisakyti pavaldinystës yra garantuota Konstitucijos 
22 str. Valstybë negali atimti pavaldinystës ið asmens, ágijusio jà gimstant. 
Pavaldinystës suteikimo, atëmimo, atsisakymo klausimus sprendþia Imperi-
jos teisingumo ministras. 

 

VI 
 

Valstybinës valdþios institucijø sitema. Apibûdindami ðià konstituci-
nio teisinio reguliavimo sritá remsimës japoniðkàja koncepcija ir aptarsime 

                                                           
468 Beer L. W., Itoh H. The Constitutional case law of Japan 1970 through 1990. – Seattle. P. 

28–29. 
469 Japonijos pavaldinystės įstatymo 2 str.: http://www.moj.go.jp/ENGLISH/CIAB/law01.html 

(2005 m. lapkričio 16 d.). 
470 Japonijos pavaldinystės įstatymo 6 str.: http://www.moj.go.jp/ENGLISH/CIAB/law01.html 

(2005 m. lapkričio 16 d.). 
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ið esmës tik parlamento, vyriausybës ir teismo institucijø sàveikos aspektus. 
Imperatoriaus instituto neliesime, nes jis atribotas nuo valstybiniø galiø 
prerogatyvø paèioje Konstitucijoje (4 str.), o valstybës konstitucinë tikrovë 
visiðkai sutampa su jos formalia iðraiðka. 

Valstybinës valdþios padalijimo principas formaliai konstituciðkai ákû-
nijamas nustatant parlamento, vyriausybës ir teismø institucijø sàveikos ly-
gybæ, tarp jø ir tarpusavio kontrolës galias. Deja, konstitucinë tikrovë toká 
sieká smarkiai deformavo. Ðio proceso „kaltininkas“ – specifiðkai susiklos-
èiusi Imperijos politinës sistemos raida, kurioje didþiausias vaidmuo teko 
Japonijos Liberalø demokratø partijai. Vienos politinës jëgos dominavimas 
parlamento institucijà „stumtelëjo“ po Ministrø Kabinetu, o teisminës val-
dþios konstitucinë priklausomybë nuo Vyriausybës471 ilgainiui peraugo á 
politinæ vergovæ.  

Parlamentas – Japonijos demokratinio politinio reþimo pamatas. Tar-
pukaryje simboliðkai nukonkuravæs monarcho didybæ472, naujojoje Konsti-
tucijoje jis tampa vieninteliu teisëtu Tautos suvereniteto reiðkëju. 

Parlamentà sudaro dveji rûmai, kiekvieni jø renkami visuotiniuose tie-
sioginiuose Tautos rinkimuose. Japonijos Konstitucija nereglamentuoja nei 
parlamento rûmø nariø skaièiaus, nei taikytinos rinkimø sistemos. Ði kom-
petencija patikëta paèiam parlamentui, ástatymu nustatant vieðøjø instituci-
jø rinkimø teisæ473. Galbût dël tokios konstitucijos ypatybës valstybëje gana 
ilgà laikà veikë nemaþai kritikos sulaukusi SNTV sistema474, nes niekas, ið-
skyrus Tautos atstovybæ, negalëjo svarstyti rinkimø reformos klausimo. 
Trumpai prisiminsime 1994 m. parlamento rinkimø teisës reformà, kurioje 
SNTV buvo pakeista taikant proporcinës ir daugiamandatës rinkimø si-
stemø komponentæ. Taip pat sugrieþtinti rinkimø agitacijos reikalavimai, 
apibrëþiant politinës reklamos sampratà ir jos draudimà, kandidatø vieðas 
kalbas bei identifikuojant rinkëjø papirkinëjimo atvejus. 2000 m. ágyvendin-

                                                           
471 Japonijos Imperijos Konstitucijos 79, 80 str.: http://www.mizuho-sc.com/english/ebond/ 

law/constitution.html 
472 1936 m. pastatytas parlamento pastatas buvo pirmasis statinys valstybėje, nustelbęs impera-

toriaus rūmus. Suręstas priešais imperatoriaus buveinę, jis turėjo simbolizuoti institucijos viršenybę 
prieš monarchą. Žr. Konstitucionnoje pravo zarubežnych stran / Pod red. A. M. Arbuzkina. – 
Moskva, 2004. S. 550. 

473 Japonijos Imperijos Konstitucijos 43, 44 str.: http://www.mizuho-sc.com/english/ebond/ 
law/constitution.html; Japonijos parlamento Atstovų rūmų oficiali svetainė: http://www.shugiin.go. 
jp/index.nsf/html/index_e_guide.htm (2005 m. lapkričio 16 d.). 

474 Plačiau žr.: Grofman B., Lee S., Winckler E. A., Woodall B. Elections in Japan, Korea and 
Taiwan under the Single Non-Transferable vote. – Michigan, 1999. P. 35–39; Almond G. A., 
Bingham Powell G., Strom K., Dalton R. J. Comparative politics today. 7th ed. – Boston: 
Longman, 2003. P. 345; 349–352. 
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ta paskutinë parlamento rinkimø teisës pataisa Atstovø rûmø skaièiø su-
maþino nuo 500 iki 480.  

Vadovaujantis galiojanèia ástatymo redakcija, renkant Atstovø rûmus 
aktyvi rinkimø teisë suteikiama 20-ies, pasyvi – 25-iø metø sulaukusiems 
Imperijos pavaldiniams. 300 nariø á Atstovø rûmus renkama ið vienuolikos 
daugiamandaèiø rinkimø apygardø. Kiekviena rinkimø apygarda, priklau-
somai nuo joje gyvenanèiø rinkëjø skaièiaus, á Atstovø rûmus deleguoja 
nuo 6 iki 30 mandatø. Proporcinio atstovavimo bûdu iðrenkama dar 180 
Atstovø rûmø nariø. Atstovø rûmø kadencija – 4 metai.  

Tarëjø (aukðtesniuosius) rûmus sudaro 252 nariai. Aktyvi rinkimø tei-
së suteikiama 20-ies, pasyvi – 30-ies metø sulaukusiems Imperijos pavaldi-
niams. Rinkimø tvarka ið principo ganëtinai panaði á Atstovø rûmø rinkimø 
scenarijø. 152 tarëjai renkami 47-iose daugiamandatëse apygardose. Kiek-
viena rinkimø apygarda, priklausomai nuo joje gyvenanèiø rinkëjø skai-
èiaus, á Tarëjø rûmus skiria nuo 2 iki 8 mandatø. Balsuojant uþ partijø sàra-
ðus iðrenkama dar 100 tarëjø. Tarëjø rûmø kadencija – 6 metai. Taikomas 
rotacijos principas kas treji metai atnaujinant rûmø sudëtá puse mandatø 
skaièiaus475. 

Iðrinktà parlamentà suðaukia imperatorius (Konstitucijos 7 str.). Pir-
majame posëdyje parlamentas iðrenka rûmø vadovybes ir suteikia joms 
administracinius ágaliojimus. Uþtikrinant opozicijos teises, pagal susiklos-
èiusià tradicijà kiekvienø rûmø vicepirmininku renkamas politinës maþu-
mos atstovas. Kiekvieni rûmai atstovaujami skirtingø biurø, kuriø ágalioji-
mø trukmë prilygintina parlamento kadencijos trukmei476. Taip laiduojama 
parlamento rûmø administracinë-organizacinë autonomija. 

Svarstydami parlamento kompetencijos klausimus bei jo vietà valsty-
binës valdþios institucijø sistemoje, atsakymø á juos ieðkosime pirmiausia 
japoniðkojo bikameralizmo specifikoje. Lyginant Japonijos, JAV ir JK par-
lamento rûmø tarpusavio santykiø esminius bruoþus, galima pastebëti, jog 
Japonijos Tarëjø rûmai turi kur kas didesnius ágaliojimus nei JK Lordø 
rûmai, taèiau maþesnius nei JAV Senato rûmai477. Kaip ir JAV Senatas, 
Japonijos Tarëjø rûmai turi apèiuopiamas ástatymø leidybos teisës galias. 
Jas sudaro ástatymø leidybos iniciatyvos teisë, Atstovø rûmø priimtø ásta-
                                                           

475 Japonijos parlamento Atstovų rūmų oficiali svetainė:  
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_e_guide.htm (2005 m. lapkričio 16 d.).  
Daugelyje monografijų ir leidinių (taip pat ir japonų autorių) nurodomi klaidingi parlamento 

rūmų rinkimų teisės aspektai. Norint sužinoti paskutines rinkimų teisės redakcijas, geriausia remtis 
virtualia paties parlamento svetaine. 

476 Japonijos Imperijos parlamento statuto 17 ir 18 str. http://www.sangiin.go.jp/eng/law/diet/ 
index.htm (2005 m. lapkričio 6 d.). 

477 Krauss E. S. Democracy in Japan. – Pittsburgh, US,1989. P. 40. 
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tymø projektø patvirtinimas arba atmetimas, tarp jø ir Konstitucijos patai-
sø ir biudþeto sandaros ástatymo svarstymas.  

Tarëjø rûmams atmetus ástatymo projektà, Atstovø rûmai formaliai 
tebeturi galimybæ patvirtinti ir paskelbti projektà savarankiðkai, taèiau tam 
reikalingas dviejø treèdaliø visø rûmø posëdþio nariø pritarimas. Taigi Ta-
rëjø rûmø teisë atmesti Atstovø rûmø priimtà ástatymo projektà de facto 
vertintina kaip galinga neigiamos ástatymø leidybos prerogatyva. 

Tarëjø rûmai taip pat gali siûlyti diskutuotinà ástatymo projektà aptarti 
jungtiniame rûmø atsakingø kabinetø posëdyje ieðkant politinio kompro-
miso, o Atstovø rûmai neturi teisës tokio pasiûlymo atmesti. 

Kita vertus, Japonijos Atstovø rûmai turi maþiau galiø nei JK Ben-
druomeniø rûmai, taèiau daugiau nei JAV Atstovø rûmai. Japonijos par-
lamento Þemieji rûmai priima galutiná sprendimà ratifikuojant tarptauti-
nes sutartis, biudþeto sandaros ástatymà bei skiriant Ministro Pirmininko 
kandidatûrà ir tvirtinant Vyriausybës programà. Tarëjø rûmø nepritarimas 
ar delsimas svarstyti anksèiau minëtus klausimus paèioje Konstitucijoje 
vertinamas kaip nepakankamai svarus argumentas, kuris gali sulaikyti, ta-
èiau nesustabdyti teisëkûros ar politinio sprendimo proceso eigos478. 

Konstitucija tiesiogiai nenumato parlamento paleidimo sàlygø. Kai 
kurios jos normos (7, 54 str.) paaiðkina tik procedûrinius, bet ne prieþasti-
nius aspektus. Institucijø politinio sugyvenimo patirtis liudija, jog Vyriau-
sybës galimybë paleisti parlamentà kyla ið jo pareikðto nepasitikëjimo Vy-
riausybe arba Ministru Pirmininku479. Per 10 dienø Vyriausybë privalo arba 
atsistatydinti, arba paleisti parlamentà. Taèiau Konstitucijos 54 str. drau-
dþia paleisti Tarëjø rûmus. Taip iðlieka nepaneigta parlamento veiklos ne-
pertraukiamumo idëja ir institucijø galiø atsvarø sistema. Ðiuo atveju Tarë-
jø rûmai nelieèiamybës teisæ ágyja todël, kad jie tiesiogiai neatsakingi uþ 
Vyriausybës formavimà, o Vyriausybë jiems tiesiogiai neatsakinga dël savo 
veiklos. Tiesa, Tarëjø rûmø ágaliojimai suspenduojami tà paèià dienà, kai 
paleidþiami Atstovø rûmai ir atnaujinami tik juos perrinkus. Tarëjø rûmai 
gali reprezentuoti visà parlamentà tuo atveju, kai neiðrinkus Atstovø rûmø 
valstybëje paskelbiama nepaprastoji padëtis, o Vyriausybë suðaukia neeili-
næ parlamento sesijà. 

Parlamento rûmø veikla grindþiama komitetø ir komisijø darbu. Ko-
mitetai ið esmës diskutuoja dël Vyriausybës ástatymø projektø pasiûlymø, 

                                                           
478 Japonijos Imperijos Konstitucijos 59, 60 str.: http://www.mizuho-sc.com/english/ebond/ 

law/constitution.html (2005 m. lapkričio 20 d.); Maddex R. L. Constitutions of the world. 2nd ed. – 
Washington D. C., 2001. P. 184. 

479 Konstitucionnoje pravo zarubežnych stran / Pod red. Strašuna B. А. – Moskva, 2001. T. 4. 
S. 530. 
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komisijø veikla labiau susijusi su parlamentinës kontrolës funkcijomis.  
Nustatant parlamento struktûrà komitetams teikta daug dëmesio ti-

kintis, jog JAV Kongreso pavyzdþiu jie taps parlamento ástatymø leidybos 
branduoliais. Deja, taip neatsitiko. Formaliai atitikdami JAV Kongreso 
komitetø struktûras, ið tikrøjø Japonijos parlamento komitetai priartëjo 
prie JK Bendruomeniø rûmø komitetø veiklos modelio. Japonijos parla-
mentarizmo specialistai pastebi, jog, nepaisant audringø komitetø diskusijø 
dël ástatymo projekto, ginèai beveik nepaveikia komiteto nariø politiniø 
pozicijø ir projektas nesugràþinamas pakartotinai svarstyti. Komitetø poli-
tinës batalijos daugiau siejamos su prieðrinkiminës kovos iðankstinëmis po-
zicijomis. Amerikietiðkojo komitetø modelio nepasiteisinimo prieþastys – 
skirtingos valstybiø valdymo formos bei partinës sistemos. Japonijos Vy-
riausybë, faktiðkai daug galingesnë uþ JAV „sekretoriatà“, ilgainiui tapo 
parlamento „maitintoja“. Statistika liudija, jog bene 85 proc. ástatymø pro-
jektø Japonijos parlamentà pasiekia ið Vyriausybës ministerijø480. Bemaþ 
40 metø trukusi Liberalø demokratø partijos vienvaldystë parlamento ko-
mitetø veikloje paliko gilø pëdsakà. Ilgus deðimtmeèius sutapus abiejø mi-
nimø subjektø politinëms linijoms, komitetø galia sumenko iki Ministrø 
kabineto valios vykdytojø vaidmens. 

Japonijos parlamento nario teisinio statuso esminiai bruoþai átvirtinti 
Konstitucijoje. Joje apribota parlamentaro galimybë bûti abejø rûmø nariu, 
nustatytas draudimas apriboti parlamentaro laisvæ sesijos metu, uþtikrinta 
laisvë iðsakyti savo nuomonæ, kiek ji atitinka politinës minties liberalø su-
vokimà ir nepaþeidþia kitø asmenø interesø, numatytas atlyginimas uþ at-
liekamà darbà481. Deputato imuniteto ir indemniteto aspektai plaèiau at-
skleisti Japonijos parlamento statuto IV skyriuje. Paþymëtina, jog parla-
mentaro imuniteto garantijos vienodos abejø rûmø nariams. Statutas nu-
stato gana santykiná parlamentaro imunitetà – jo nelieèiamybë atsiranda tik 
sesijos metu. Visais kitais atvejais deputatui galioja tos paèios vieðosios tei-
sës taisyklës, kaip ir paprastiems pilieèiams. Sprendimà dël parlamentaro 
laisvës apribojimo priima rûmai, kuriems priklauso teisës normas paþeidæs 
deputatas. Kiti rûmai negali daryti jokios átakos svarstant klausimà dël su-
tikimo leisti taikyti baudþiamojo (administracinio) proceso priemones par-
lamento nariui. Ðià aplinkybæ lemia konstitucinis parlamento rûmø auto-
nomijos principas. Statutas taip pat numato, jog parlamentarà sulaikius nu-

                                                           
480 Oda H. Japanese Law. – London, Dublin, Edinburg, 1992. P. 46; Reishauer E. O., Jansen M. 

B. Japonai šiandien. Permainos ir tęstinumas. – Vilnius, 1996. P. 239–240. 
481 Japonijos Imperijos Konstitucijos 48, 49, 50, 51 str.: http://www.mizuho-sc.com/ eng-

lish/ebond/law/constitution.html (2005 m. lapkričio 20 d.). 
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sikaltimo vietoje, ikiteisminio tyrimo pareigûnams parlamento rûmø suti-
kimas apriboti deputato imunitetà nebereikalingas482. 

Pozityvûs parlamentaro indemniteto bruoþai detalizuojami Statuto 
35–38 str. Deputatams mokamas atlyginimas uþ darbà, kompensuojamos 
kanceliarinës, komunikacinës, susiekimo bei patarëjø (iki 2 asmenø) sam-
dos iðlaidos, suteikiamos socialinës garantijos (pensija). 

Neigiama prasme parlamentaro indemnitetas apibrëþiamas Statuto 39 
str. Ðioje normoje reglamentuoti deputato mandato nesuderinamumo su 
kitomis pareigomis atvejai. Draudþiama eiti bet kokias centrinës ar vietinës 
valdþios valstybës tarnybos pareigas, tarp jø ir vadovo ar valdybos nario pa-
reigas vieðojoje organizacijoje. Kita vertus, deputatui leidþiama eiti prem-
jero, ministro ar ministerijos veikëjo pareigas vyriausybës kabinete bei par-
lamento padaliniuose: biuruose, komitetuose, komisijose483. Formalios tei-
sës aktø nuostatos daro gan grieþto parlamentaro indemniteto reþimo 
áspûdá. Taèiau ið tikrøjø jis kur kas liberalesnis ir turi konstituciniø papro-
èiø bei visuomenës tradicijø bruoþø.  

Japonijos parlamentarø uþdarbis gana solidus. 1996 m. vidutinë depu-
tato alga siekë apie 250 000 USD. Nors 2002 m. atlyginimai buvo truputá 
sumaþinti484, jie atitiko faktinæ deðimtojo deðimtmeèio gerovæ dël padidëju-
sio jenos indekso tarptautinëse valiutø birþose. Taèiau oficialus atlyginimas 
– tik maþesnioji parlamentaro pajamø dalis. Nei Konstitucija, nei Statutas 
nedraudþia parlamentarui eiti patraukliø patarëjø pareigø komercinëse or-
ganizacijose. Apsukresni politikai per kadencijà eina iki dvideðimties tokiø 
pareigø. Paþymëtina ir tai, jog nemaþos dalies parlamentarø staþas siekia 
25 metus ir daugiau, nes gaji politinë tradicija perrinkti tà patá asmená, pa-
rodant pagarbà kaip ir ankstesniais kartais, á Tautos atstovybæ. Ðis naujøjø 
laikø „giri“ principas toks aktualus, kad parlamentarui mirus, jo vieta ati-
tekdavo naðlei485. Todël kiek ironiðka pastaba esà Japonijoje paveldimas ne 
tik imperatoriaus sostas, bet ir parlamentaro postas, ðiuo atveju bûtø visið-
kai teisinga. 

Japonijos Imperijos Vyriausybë – valstybës vykdomàjà funkcijà atlie-
kanti institucija. Vyriausybës konstituciniai ágaliojimai átvirtinti valstybës 

                                                           
482 Japonijos Imperijos parlamento statuto 33 str.: http://www.sangiin.go.jp/eng/law/diet/index. 

htm (2005 m. lapkričio 17 d.). 
483 Japonijos Imperijos parlamento statuto 39 str.: http://www.sangiin.go.jp/eng/law/diet/index. 

htm (2005 m. lapkričio 17 d.). 
484 The World of Parliaments, 2002 september. Issue nr.7: http://www.ipu.org/news-e/7-8.htm 

(2005 m. lapkričio 20 d.). 
485 Konstitucionnoje pravo zarubežnych stran / Pod red. A. M. Arbuzkina. – Moskva, 2004. S. 

551; Konstitucionnoje pravo zarubežnych stran / Pod red. Strašuna B. А. – Moskva, 2001. T. 4. S. 
513; 523–524. 
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pagrindinio ástatymo V skyriuje, o jos struktûra ir organizaciniai ryðiai – 
1947 m. (Nr.5) Vyriausybës ástatyme. 

Atkreipus dëmesá á ilgametes Meiji Vyriausybës sàsajas su karine kon-
junktûra, Konstitucijoje numatyta, jog visi ministrø kabineto nariai turi bûti 
civiliai asmenys (65 str.). Konstitucijoje taip pat reglamentuota grynai par-
lamentinë Vyriausybës sudarymo tvarka bei jos kolegiali atskaitomybë 
Tautos atstovybei (66; 67 str. 1 d.). Tiesa, to paties straipsnio kitoje dalyje 
„parlamento“ sàvoka konkretizuojama. Santykiuose su Vyriausybe pagrin-
dinis vaidmuo suteikiamas Atstovø rûmams. Vyriausybës ágaliojimø nutrû-
kimo pagrindai papildomai apibrëþiami Konstitucijos 70 str.: Vyriausybës 
ágaliojimai pasibaigia sukvietus naujai iðrinktà parlamentà á pirmàjá posëdá. 
Tame paèiame straipsnyje paþymëta, jog Ministrø kabinetas netenka ágalio-
jimø, esant laisvam Vyriausybës pirmininko postui. Ið ðios nuostatos dary-
tina iðvada, jog Vyriausybës ágaliojimai nutrûksta parlamentui pareiðkus 
nepasitikëjimà premjeru ir nesiëmus pastangø paleisti parlamentà per 10 
dienø nuo nepasitikëjimo pareiðkimo momento486. Netekus premjero likæ 
Vyriausybës nariai ágyja laikinus ágaliojimus, kol bus iðrinktas naujas Vy-
riausybës vadovas.  

Vyriausybës ástatymas átvirtina tam tikrà institucijos struktûrà. Nusta-
tyti ministerijø skaièiaus limitai (iki 14-os taikos ir 17-os – nepaprastosios 
padëties metu), Vyriausybës veiklos formos (Ministrø tarybos posëdþiai) 
bei administraciniai Ministro Pirmininko ágaliojimai (1-10 str.)487. Ið pasta-
røjø matyti, jog premjeras vienvaldiðkai disponuoja ministrø likimais. Ski-
riant bei atleidþiant ministrus, premjero veiksmø laisvës nesaisto konstitu-
ciniai ápareigojimai suderinti ðiuos veiksmus su parlamentu ar gauti jo pri-
tarimà. Iðskyrus premjerà, jokia valstybës institucija ar pareigûnas negali 
panaikinti ministro imunitetà ir apriboti jo laisvæ. 

Formaliai Konstitucija numato gana kuklø Vyriausybës kompetencijø 
sàraðà: teisingai ir sàþiningai ágyvendinti parlamento iðleistus ástatymus, 
kontroliuoti valstybës tarnybà, parengti ir vykdyti valstybës biudþeto sanda-
ros ástatymà, vykdyti amnestijà bei teikti malonæ (73 str.).  

Ið tikrøjø jos átaka valstybës valdyme – milþiniðka. 
Parlamento ir Vyriausybës konfliktø sprendimo bûdus formaliai ap-

þvelgëme ankstesniame skyrelyje. Dabar aptarsime susiklosèiusià praktikà.  
Parlamento ir Vyriausybës lygios konstitucinës galimybës spræsti vals-

tybinës valdþios krizæ paaukojant vienà ar kità institucijà, iðlaikant valdþiø 
                                                           

486 Japonijos Imperijos Konstitucijos 69 ir 70 str.: http://www.mizuho-sc.com/english/ebond/ 
law/constitution.html (2005 m. lapkričio 20 d.). 

487 Japonijos Vyriausybės įstatymas: http://www.kantei.go.jp/foreign/constitution_and_ go-
vernment/the_cabinet_law.html (2005 m. lapkričio 20 d.). 
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padalijimo principo idëjà, Japonijos konstitucinëje praktikoje ilgainiui virto 
konstitucinio principo parodija. Èia esminis vaidmuo vël teko LDP. Dau-
giau nei keturiasdeðimt metø „okupavus“ daugumà parlamente (vadinasi, 
ir Vyriausybëje), svarbiausiu valstybës asmeniu tapo dominuojanèios poli-
tinës partijos pirmininkas. Susiklostæs paprotys kas keletà metø perrinkti 
partijos pirmininkà gana greitai peraugo á tendencijà tuo pat metu perrink-
ti ir parlamentà, ypaè jei politinës aplinkybës tam bûdavo palankios. Pir-
masis smûgis Tautos atstovybës vieðpatavimo doktrinai buvo suduotas dar 
1952 m., kai tuometis premjeras H.Yoshida parlamentà paleido be jokios 
prieþasties. Tais paèiais metais grupë opoziciniø partijø parlamentarø krei-
pësi á Aukðèiausiàjá Teismà dël neteisëtai nutrauktø parlamento konstitu-
ciniø ágaliojimø. Deja, reikia pripaþinti, kad bûtent tais metais jis pats atsi-
ribojo nuo valstybinës valdþios konfliktø konstitucingumo klausimø, pabrë-
þæs, jog teismas nenagrinëja institucijø nesantaikos prieþasèiø488. Vartojant 
boksininkø þargonà, teismas priminë iðgàsdintà arbitrà, pro pirðtus paþvel-
gusá á neteisëtà veiksmà ir Vyriausybës brutalumà kvalifikavusá kaip „te-
chniná  parlamento nokautà“. Reikia pripaþinti, jog ne maþesná smûgá savo 
autoritetui sudavë pats teismas, pasidavæs vykdomosios valdþios institucijos 
átakai. 

Vëliau pereita prie kur kas civilizuotesnës parlamento paleidimo pro-
cedûros. Pradþià tam duodavo pats parlamentas. Tautos atstovybës pa-
skelbtas „mandagus nepasitikëjimas“ Vyriausybe tereikðdavo parlamento 
paleidimo preliudijà, kurià per 10 dienø uþbaigdavo pati Vyriausybë. Ypaè 
populiari buvusi 1960–1980 m., ði praktika iðliko gaji ir ðiandieninëje kons-
titucinëje santvarkoje. 

Japonijos Vyriausybës svarø indëlá á teisëkûros procesà, realizuojant 
ástatymø leidybos iniciatyvos teisæ, jau paminëjome. Konstatuodami jos ga-
lià parlamentui, atskleisime, jog Vyriausybë uzurpavo ir didelæ dalá Tautos 
atstovybës ástatymø leidybos kompetencijos funkcijø. 

Nors Japonijos Konstitucija numato, jog parlamentas yra vienintelë 
ástatymø leidþiamoji institucija, ji nepabrëþia, kad absoliuèiai visos valsty-
bës ir visuomenës veiklos sritys turi bûti uþtikrinamos ástatymo lygiu. Be to, 
perimant Jungtinës Karalystës konstitucinæ patirtá, ástatymo, kaip pagrindi-
nio teisës ðaltinio, pozicijos dar labiau susvyravo. Ðios aplinkybës leido po 
truputá ásibëgëti perduotai ástatymø leidybai, nes Konstitucija tiesiogiai ne-

                                                           
488 Konstitucionnoje pravo zarubežnych stran / Pod red. Strašuna B. А. – Moskva, 2001. T. 4. 

S. 531; Reishauer E. O., Jansen M. B. Japonai šiandien. Permainos ir tęstinumas. – Vilnius, 1996. 
P. 246; Yoshida S. factbook: http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Shigeru+ Yoshida (2005 m. 
lapkričio 20 d.). 
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draudë parlamentui perduoti savo galias kitoms institucijoms489. Lengvi-
nant Vyriausybës padëtá prieita prie iðvados, kad leidþiama viskas, ko ne-
draudþia ástatymas (Konstitucija). Svarstant problemà, kokiu mastu gali 
bûti perduodama ástatymø leidybos teisë, 1952 m. Aukðèiausiasis Teismas 
pabrëþë, kad ði teisë gali bûti perduota tik apibrëþiant konkreèias visuome-
niniø santykiø sritis ir tik nustatant konkreèius tos teisës galiojimo termi-
nus. Deja, Aukðèiausiojo Teismo nuomonës (kaip ir paèios institucijos) il-
gainiui imta nelabai paisyti. Vyriausybës pavieniai mëginimai ilgainiui iðsi-
liejo plaèiu perduotos ástatymø leidybos srautu, kur gyvybinës erdvës uþte-
ko ir Vyriausybës nutarimams, ir ministrø ásakymams (þodis „perduoto-
sios“ èia netgi netinkamas, nes parlamento institucijos Ministrø Kabinetas 
paprastai neklausdavo). Aukðèiausiasis Teismas savo ruoþtu naujojoje tei-
sëkûros versmëje uþëmë uolaus „skalbëjo“ vietà, áteisindamas didþiàjà 
daugumà perduotosios ástatymø leidybos atvejø (net tada, kai þemesniø 
grandþiø teismai Vyriausybës priimtus aktus ávertindavo kaip antikonstitu-
cinius)490. 

Valstybës teismø sistemos bruoþai átvirtinti Konstitucijos VI skirsnyje. 
Pagrindinis ástatymas numato visiðkà teismø nepriklausomybæ nuo kitø val-
dþios institucijø, teisëjø nelieèiamybæ, jø skyrimo ir atleidimo tvarkà, tei-
smø sistemos struktûrà ir ávairiø grandþiø tarpusavio sàveikà. Draudþiama 
valstybëje steigti kitus teismus, nei numatyta Konstitucijoje491. Todël Japo-
nijoje nëra specialiø karo tribunolø ar net administraciniø teismø. Visos 
bylos sprendþiamos bendrosios kompetencijos teismuose. Konstitucijos 81 
str. Aukðèiausiajam Teismui suteikia konstitucinës prieþiûros funkcijà. Sky-
rius baigiamas átvirtinant teisminio nagrinëjimo proceso vieðumo principà 
bei jo taikymo iðimtis.  

Teismø struktûrà sudaro keturios grandys: Aukðèiausiasis Teismas, 8 
aukðtieji teismai, 50 apylinkiø ir ðeimos teismø bei 438 sumariniai teismai. 
Teismø skaièius atitinka valstybës teritorinio-administracinio suskirstymo 
ypatumus. Teisëjo karjera pradedama universiteto teisës studijomis, kurias 
baigus mokslai tæsiami Teisës praktikos ir tyrinëjimø institute (LTRI). Bai-
gæs institutà asmuo tampa teisëjo padëjëju, galinèiu bûti teisëjø kolegijos 
nariu ir per keletà metø sukaupianèiu reikalingà teisëjo darbo patirtá492. 

                                                           
489 Oda H. Japanese Law. – London, Dublin, Edinburg, 1992. P. 49. 
490 Žr. plačiau: Oda H. Japanese Law. – London, Dublin, Edinburg, 1992. P. 50–51.  
491 Japonijos Imperijos Konstitucijos 76 str.: http://www.mizuho-sc.com/english/ebond/law/ 

constitution.html (2005 m. lapkričio 20 d.). 
492 Japonijos teismų įstatymo 2 skyrius: http://www.kantei.go.jp/foreign/judiciary/0620system. 

html (2005 m. lapkričio 22 d.).  
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Þemesniø teismø teisëjus skiria vyriausybë pagal Aukðèiausiojo Tei-
smo patvirtintà sàraðà, kuris aptariamas kasmetinëje Teisëjø konferencijo-
je493. Aukðèiausiojo Teismo teisëjus skiria Vyriausybë teismo pirmininko 
patarimu. Patá pirmininkà skiria imperatorius Ministrø Kabineto teikimu. 
Parlamentas su teisëjø skyrimu susijæs tik tuo, jog rinkimuose tuo paèiu 
metu balsuojama ir dël Vyriausybës nominuotø teisëjø pareigybiø patvirti-
nimo. Taip rinkëjai gali atðaukti skirtà teisëjà ið einamø pareigø, bet tai itin 
reta iðimtis. 

Japonijos teismø sistemoje nepraktikuojamas prisiekusiøjø ar þiuri 
institutas. Bylas nagrinëja teisëjai bei jø kolegijos. Paþymëtina, jog þemiau-
sios grandies – sumariniø teismø teisëjai neprivalo turëti teisiná iðsilavini-
mà. 

Smulkûs teisminiai ginèai pradedami spræsti sumariniuose teismuose. 
Tai – menki baudþiamieji nusiþengimai (sankcionuojami bauda ar lygtiniu 
nuteisimu iki 1 metø) bei civiliniai ieðkiniai iki 5000 USD494. 

Ðeimos teismai sprendþia ginèus, susijusius su nepilnameèiø padarytais 
teisës paþeidimais, taip pat ðeimos konfliktus, á kuriuos átraukiami nepil-
nameèiai vaikai. Tokiuose teismuose neretai á posëdá kvieèiami psichologai, 
pedagogai, socialiniai darbuotojai, turintys teisæ patarti teisëjui. Ðeimos tei-
smai daþniausiai taiko auklëjamojo pobûdþio priemones, taip pat probaci-
jà.  

Apylinkës teismuose nagrinëjamos civilinës ir baudþiamosios bylos va-
dovaujantis þinybingumo ir teismingumo kriterijais, apibrëþtais valstybës 
procesiniuose kodeksuose. Ðios grandies teismai taip pat atlieka apeliaci-
nës instancijos vaidmená, ginèijant sumariniø teismø nagrinëtas civilines by-
las. Apylinkës teismo sudëtis ganëtinai gausi. Jame vidutiniðkai dirba 20 
teisëjø ir 10 teisëjø padëjëjø495. 

Apygardos teismai atlieka pirmosios instancijos vaidmená sprendþiant 
antimonopolinës, rinkimø, patentø teisës paþeidimus, taip pat kaip apelia-
cinë instancija nagrinëja apskøstus apylinkiø teismø sprendimus. Ðios gran-
dies teismas svarsto bylas ir priima sprendimus kolektyviai, sudarius 3–5 
teisëjø kolegijas.  

                                                           
493 Japonijos Aukščiausiojo Teismo oficiali svetainė: http://courtdomino2.courts.go.jp/E_ sys-

tem.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/02e3ea1f8c95750649256b6d0010c5b0?OpenDocu
ment (2005 m. lapkričio 21 d.). 

494 Beer L. W., Itoh H. The Constitutional case law of Japan 1970 through 1990. –  Seattle. 
P.20. 

495 Japonijos Aukščiausiojo Teismo oficiali svetainė: http://courtdomino2.courts.go.jp/ 
E_system.nsf?OpenDatabase (2005 m. lapkričio 21 d.); Oda H. Japanese Law. – London, Dublin, 
Edinburg, 1992. P. 68–69. 
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Aukðèiausiasis Teismas atlieka apeliacinës ir kasacinës instancijos 
vaidmená, jis taip pat – galutinis teisingumo vykdytojas ir Konstitucijos gy-
nëjas. Aukðèiausiasis Teismas ypaè retai panaikina þemesniø teismø spren-
dimus. Ðtai 1987 m. ið 1446 þemesniø teismø priimtø baudþiamøjø bylø 
nuosprendþiø panaikinti buvo vos du496. Kiek daþniau naikinami civiliniø 
bylø sprendimai ir nutartys, taèiau nagrinëtø ir patenkintø apeliaciniø 
skundø santykis yra maþesnis nei 1 proc.  

Aukðèiausiasis Teismas atlieka teisës interpretatoriaus vaidmená. 
Daugelis apeliaciniø skundø nagrinëjami remiantis susiklosèiusiais prece-
dentais, teisiniais paproèiais. Esant teisës spragai, nevengiama naudotis tei-
sës doktrina, kuri ypaè sparèiai plëtojama paskutiniais deðimtmeèiais.  

Aukðèiausiasis Teismas taip pat administruoja teismø sistemà, uþtikri-
na jos reikmes, aprûpina techninëmis, kanceliarijos, transporto priemonë-
mis ir kt. Siekiant iðvengti Vyriausybës átakos, Aukðèiausiasis Teismas atsa-
kingas uþ teismø sistemos metinio biudþeto projekto parengimà, kuris pa-
teikiamas kasmetinëje teisëjø konferencijoje. Gavus ðio susirinkimo prita-
rimà projektas perduodamas Vyriausybei. 

Formaliai Konstitucijos ir Teismø ástatymo nuostatos atskleidþia ðvie-
sias teisminës valdþios plëtotës perspektyvas. Deja, juose ne kartà tvenkësi 
politiniø audrø debesys, iðmëgindami teismø autoritetingumà ir nepriklau-
somumà. 

Ankstesniuose skyreliuose minëjome, jog Aukðèiausiasis Teismas ne-
retai formuluodavo abejotinus konstitucinës jurisprudencijos precedentus. 
Aukðèiausiojo Teismo „nenoras“ veltis á valstybinës valdþios institucijø gin-
èus dël kompetencijos, subjektyvus palankumas Vyriausybei, nutildant ky-
lanèias abejones dël poástatyminiø aktø atitikties Konstitucijai, vengimas 
akcentuoti valstybës savigynos pajëgø ir rinkimø sistemos konstitucingumo 
klausimus lëmë gana kritiðkà neutraliø komparatyvistø poþiûrá tiek á teismo 
jurisprudencijà, tiek á paèià institucijà. Ðtai per pirmuosius 20 veiklos metø 
Aukðèiausiasis Teismas pripaþino antikonstituciniu vos vienà parlamento 
priimtà ástatymà497. Lyginant jo ir „tikrø“ konstituciniø teismø jurispruden-
cijà susidaro dviprasmiðka nuomonë apie valstybëje vykstanèio teisëkûros 
proceso kokybæ. Idealizuojant bûtø galima teigti, jog valstybëje ástatymø 
leidyba ið tiesø atitinka Konstitucijos raidæ. Taèiau ðio samprotavimo pa-
grástumu netiesiogiai verèia abejoti þinios, jog pokario Japonija neturëjo 
nei savarankiðkos brandaus parlamentarizmo patirties, nei teisës doktrinos. 

                                                           
496 Oda H. Japanese Law. – London, Dublin, Edinburg, 1992. P. 68. 
497 Konstitucionnoje pravo zarubežnych stran / Pod red. A. M. Arbuzkina. – Moskva, 2004. S. 

551. 
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Todël pirmaisiais atkurto valstybingumo deðimtmeèiais ástatymø leidëjui 
buvo itin sunku nepasiklysti konstitucingumo raidos klystkeliuose. Tai, kad 
þemesniøjø grandþiø teismai kur kas daþniau pabrëþdavo vieno ar kito tai-
komo teisës akto nekonstitucingumà, verèia manyti, jog praktikoje konsti-
tucinës kontrolës funkcija gerokai nutolo nuo jos formalaus modelio. Jau 
1952 m. Aukðèiausiasis Teismas pripaþino, kad Konstitucijos prieþiûros 
funkcijà atlieka ir þemesniøjø grandþiø teismai, o apie 1990 m. Aukðèiau-
siojo Teismo doktrinoje pripaþinta, kad institucija nenagrinëja ástatymø 
konstitucingumo klausimo nei teisëkûros proceso metu, nei jam pasibai-
gus498. Taip per 40 metø konstitucinës kontrolës prerogatyva ið Aukðèiau-
siojo Teismo perëjo aukðtesniesiems teismams. 

 
VII 

 
Vietos savivalda. Japonijos Konstitucija numato vietos savivaldos val-

dþios sistemà ir jos santykius su centrine valdþia ágyvendinant valstybës val-
dymà.  

Vietos savivaldos konstitucinis modelis remiasi dviem pagrindiniais 
principais: savivaldos vienetø autonomija bei savivaldos vieneto (prefektû-
ros) gyventojø teise dalyvauti sprendþiant vietos klausimus499.  

Pirmasis principas Konstitucijoje laiduojamas savivaldos vienetams uþ-
tikrinant teisæ savarankiðkai disponuoti nuosavybës teise, nustatyti vietos 
administravimo tvarkà. Konstitucija draudþia valstybës parlamentui ástaty-
mu nustatyti savivaldos vieneto teisinio reguliavimo tvarkà, iðskyrus kai to 
pageidauja dauguma savivaldos vieneto gyventojø (95 str.). Parlamentas 
taip pat gali perduoti vietos savivaldos vienetams dalá savo ástatymø lei-
dþiamosios prerogatyvos galiø500. 

Antrasis principas uþtikrinamas savivaldos vieneto gyventojams Kons-
titucijoje átvirtinant teisæ dalyvauti vietos valdyme, rinkti atstovus bei pa-
tiems kelti kandidatûras rinkimuose á vietos valdþios institucijas.  

Paþymëtina, jog vietos savivaldos sistema susideda ið keliø lygiø admi-
nistraciniø teritoriniø vienetø junginiø. Japonijos vietinës autonomijos ak-
tas nustato administraciniø teritoriniø vienetø rûðis ir ribas. Kaip savaran-
kiðki vietos savivaldos vienetai iðskiriamos seniûnijos (547), miesteliai 
(1942), miestai (617), specialios teritorijos (23) ir prefektûros (47).  
                                                           

498 Beer L. W., Itoh H. The Constitutional case law of Japan 1970 through 1990. – Seattle. P. 
20.  

499 Local Self-Government. Japan fact sheet: http://web-japan.org/factsheet/local/relation.html 
(2005 m. lapkričio 22 d.). 

500 Oda H. Japanese Law. – London, Dublin, Edinburg, 1992. P. 50. 



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

418 

Nors Konstitucijoje vietos savivaldos vienetams pripaþástamos plaèios 
savarankiðkumo garantijos, centrinë valdþia iðlaiko realius vietos savivaldos 
kontrolës svertus. Pagrindinæ prieþiûrà atlieka Vieðojo valdymo, savivaldy-
biø reikalø ir komunikacijø ministerija. Ji kartu su jai pavaldþiu Vietos ad-
ministravimo biuru uþtikrina sklandþià vietos savivaldos vienetø veiklà. Su-
bsidiarus ryðys tarp centrinës ir vietinës valdþios grindþiamas suvokimu, jog 
tik centrinë valdþia gali valstybës lygiu vieningai ir nuosekliai vykdyti ávai-
raus pobûdþio vietos savivaldos vienetø reformas. 
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XV. 
KINIJOS KONSTITUCINĖ SANTVARKA 

 
 
I 
 

Ávadinës pastabos. Kinijos valstybës, kaip ir daugelio kitø valstybiø, 
skaièiuojanèiø tûkstantmeèiø istorijà, raida nesutampa su jos konstitucijø 
istorija. Daugiau nei penkis tûkstanèius metø gyvuojantis Kinijos valstybin-
gumas keitë savo formas, ir tûkstantmeèius tai nebuvo veikiama konstituci-
niø idëjø. Kinijos teisës tradicijos skiriasi nuo Vakarø teisës tradicijø, joms 
turëjo átakos konfucionistinës, daoistinës ir budistinës tradicijos. 

Kinijos konstitucijø istorija liudija XX a. valstybës politikos kaità. 
Konstitucija Kinijoje atsirado kaip valstybës kaitos politinis instrumentas, 
bandytas taikyti XX a. pradþioje, ir ið pradþiø buvo perimtas ið Vakarø tei-
sinës politinës kultûros, vëliau konstitucijos idëjos buvo perimtos ið sovieti-
nës konstitucijos tradicijos. Taigi Kinijos konstitucijos idëjos, paveiktos di-
deliø politiniø pokyèiø, stokoja vientisumo. 

Kinijos konstitucinës raidos ypatumams didelæ átaka padarë ir ðiuo 
metu tebedaro socialistiniø valstybiø, ypaè Sovietø Sàjungos, kurios politi-
në ir teisinë sistema buvo kopijuojama ne vienà XX a. deðimtmetá, konsti-
tucijø tradicija. Kinijos Liaudies Respublikos, paskelbtos 1949 m., teisei di-
delæ átakà darë sovietinë teisë, kurios kodeksai ir Sovietø Sàjungos 1936 m. 
konstitucija buvo kopijuojami iki aðtuntojo deðimtmeèio pradþios.501 1997 
m. gràþinus Kinijai Honkongà, jo teisinë sistema, besiremianti bendrosios 
teisës principais, taip pat veikë Kinijos teisës tradicijà, nors Honkongas, ið-
skyrus konstitucijà, tebeturi savarankiðkà teisës sistemà. Tai lemia Kinijos 
teisinei sistemai bûdingà partikuliarizmà. 

Nors Kinijos teisës raidai sovietinës teisinës politinës sistemos þlugi-
mas padarë átakà, taèiau jos atgarsius galime aptikti ir analizuodami ðiuo-
laikinæ Kinijos Konstitucijà. Ji buvo priimta 1982 m. ir su pakeitimais tebe-
galioja. Ypaè didelë Sovietø Sàjungos 1936 m. konstitucijos átaka ðiuolaiki-
nei Kinijos Konstitucijai. Nors kai kurios Kinijos Konstitucijos pataisos, 
ypaè teiginiai, kad Kinija – socialistinë teisinë valstybë, socialistinës rinkos 
ekonomikos deklaravimas (ðiuo metu Kinija yra Pasaulio prekybos organi-

                                                           
501 Zhenmin Wang. The developing rule of law in China / Harvard Asia Quarterly, 2000.  
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zacijos narë), privaèios nuosavybës apsauga liudija ir vël stiprëjanèià Vaka-
rø konstitucijø idëjø átakà. Ilgametë sovietinës teisës koncepcijos ir maois-
tiniø idëjø átaka lëmë ir konstitucijos, kaip ideologinio instrumento, suvo-
kimà. Galime abejoti, ar ir dabar, XXI a. pradþioje, Kinijoje konstitucija, 
kaip valstybës aukðèiausios teisinës galios aktas, vaidina tà patá vaidmená 
kaip ir kitose ðiuolaikinëse demokratinëse valstybëse. Nors dideli pokyèiai 
ekonomikoje ir socialinëje sistemoje, be abejo, keièia ir Kinijos teisinæ si-
stemà, kai kuriose srityse atitolindami jà nuo tiesioginës komunistinës ma-
oistinës ideologijos átakos. 

Kinijos teisinë sistema nëra vienalytë, nes Honkongas, Makao turi di-
delæ autonomijà ne tik valdymo, bet ir teisës srityje. Daug problemø kelia 
ðiø teisës sistemø nesuderinamumas su Kinijos Konstitucijoje deklaruoja-
mais principais. Iðlieka ir Taivanio problema, kurá Kinija traktuoja kaip sa-
vo teritorinæ administracinæ dalá, taèiau Taivanis kol kas nëra Kinijos juris-
dikcijoje ir ten tebegalioja (su pakeitimais) 1946 m. priimta Konstitucija. 

Pagrindiniais ðiuolaikinës Kinijos konstitucinës teisës ðaltiniais laikyti-
na Konstitucija, turinti aukðèiausià teisinæ galià, organiniai (pavyzdþiui, Ki-
nijos liaudies atstovø nacionalinio susirinkimo, Kinijos liaudies atstovø na-
cionalinio susirinkimo deputatø ir kt.) ástatymai. Ypaè svarbø vaidmená 
vaidina rinkimø (pavyzdþiui, Kinijos liaudies atstovø nacionalinio susirin-
kimo rinkimø) ir kiti (pavyzdþiui, Pilietybës) ástatymai. Konstitucinës teisës 
ðaltiniais laikytini ir pagrindiniai specialiøjø administraciniø regionø (Hon 
Kongo, Makao), taip pat regionines nacionalines autonomijas reglamen-
tuojantys ástatymai, tarptautinës sutartys502.  
 

II  
 

Kinijos konstitucijø istorinë raida. Kinijai istoriðkai bûdingas didelis 
biurokratinis aparatas ir jo átaka valdymo formai. Bûdama didelë teritorijos 
ir gyventojø (ðiuo metu Kinijoje gyvena daugiau nei milijardas trys ðimtai 
tûkstanèiø gyventojø) poþiûriu valstybë Kinija visais amþiais ypaè daug dë-
mesio skyrë biurokratijai. Kinijos valstybingumo istorijoje ypaè iðskiriamas 
imperatoriaus vaidmuo. Imperatorius, áþengdamas á sostà, skelbdavo mani-
festà, kuriame buvo ir tokie þodþiai: Imperijos valdymas Dangaus ir mano 
protëviø valia yra pavestas man, ir að þiûriu á mano liaudies ir valdininkø 
laimæ kaip á savo nuosavà.503  
                                                           

502 Outlines of the legal system of the People’s Republic of China. Editor in chief Zhang Fusen. 
Associated editor – Hu Zejun. 2004. P. 3. 

503 Kitaiskie manifesti // Vostochnoe obozrenie. 1887. No 19. P. 6.  
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Skirtingai negu Japonijoje, kurioje konstitucinës reformos prasidëjo 
dar XIX a., Kinijà pradëti reformas privertë tik XX a. pradþioje pralaimë-
jimas karuose su Europos valstybëmis ir Japonija bei liaudies sukilimai. Ðie 
ávykiai paskatino valstybës valdymo permainas. Pasiruoðti reformoms buvo 
ásteigta ir á Europà studijuoti konstitucinës patirties pasiøsta speciali komi-
sija. 1906 m. rugpjûèio 20 d. imperatorius paskelbë ásakà, kuriame buvo 
skelbiama apie bûsimo konstitucinio valdymo ávedimà. Ðis aktas laikytinas 
Kinijos konstitucijø istorijos pradþia. Vëliau paskelbta daug imperatoriaus 
ásakø, skirtø ásteigti konstitucines institucijas, tarp jø ir Konstitucinius rû-
mus (parlamentà). Per devynerius metus buvo planuojama ávykdyti konsti-
tucinæ reformà ir sukurti valstybës valdymo sistemà, kurioje valstybës val-
dþia priklausytø imperatoriui, o parlamentas vaidintø patariamàjá vaidme-
ná. Prieð suðaukiant parlamentà, kaip patariamoji institucija buvo ásteigti 
Konstituciniai rûmai. Pusë ið 300 nariø buvo aukðtuomenë ir valdantysis 
elitas, tarp jø ir kilmingieji imperatoriaus giminaièiai. Taèiau net ir valdan-
tysis elitas buvo nepatenkintas valdymo sistema ir reikalavo greièiau baigti 
pereinamàjá laikotarpá ir suðaukti parlamentà. Ðiø konstituciniø reformø 
tikslas vertintinas kaip bandymas konstitucinëmis reformomis ið esmës ið-
saugoti nusistovëjusià valdymo sistemà, iðlaikyti valstybës valdymo svertus 
imperatoriaus ir jo valdininkø rankose. 

Taèiau planuotas konstitucines reformas nebuvo lemta ávykdyti, nes 
Kinijoje 1911 m. prasidëjo sukilimas, kuris peraugo á revoliucijà. 1912 m. 
imperatorienë iðleido nemaþai ásakø, kuriuose buvo pritarta konstitucinës 
respublikos valdymo formai, nurodyta, kokiomis sàlygomis Daicino dinasti-
ja atsisako sosto, ir kt. 1912 m. buvo átvirtintas Prezidento institutas ir kovo 
10 d. paskelbtas Kinijos Respublikos Prezidentas, o kovo 11 d. Kinijos liau-
dies atstovø nacionalinis susirinkimas priëmë Konstitucijà, pagal kurià Ki-
nija turëjo tapti parlamentine respublika. Ði Konstitucija siekë átvirtinti Ki-
nijos valdymo formà pagal Europos valstybiø patirtá, taèiau tam nebuvo 
pakankamo pritarimo ir po audringø politiniø ávykiø 1914 m. geguþës 1 d. 
buvo paskelbta nauja Konstitucija. Pagal ðià Konstitucijà, atsiþvelgiant á 
JAV Konstitucijos patirtá, Prezidento rankose buvo sutelkti ypaè dideli ága-
liojimai. Siekiant sutelkti valdymà vienose rankose tuo metu Kinijoje buvo 
netgi bandoma atkurti monarchijà ir pasiskelbti imperatoriumi. 1923 m. 
spalio 10 d. buvo priimta nauja Konstitucija. Ji, kaip ir ankstesniosios, buvo 
paveikta Vakarø valstybiø konstitucijø. Prezidento valdþia iðlieka stipri, 
ðioje Konstitucijoje atsiranda kai kuriø naujø skyriø, skirtø ástatymø leidy-
bai, finansams, vietos valdymui ir kt. 

Dvideðimtojo deðimtmeèio pabaigoje tarp Kinijos komunistø, kuriems 
didelæ átakà darë sovietø bolðevikai, ir Gomindano partijos kilo pilietinis 
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karas, kuris truko beveik 20 metø. Kinijos teritorijoje, kur átakà turëjo 
Gomindano partija, ásigaliojo 1931 m. laikinoji Konstitucija. Pagal ðià 
Konstitucijà valdþia buvo sutelkta Gomindano partijoje, nes buvo nustaty-
ta, kad Nacionalinio susirinkimo vaidmená atliks Gomindano nacionalinis 
kongresas. Tokia padëtis turëjo iðsilaikyti iki 1935 m., kai turëjo bûti su-
ðauktas Nacionalinis susirinkimas ir priimta nauja konstitucija, taèiau ðios 
idëjos nebuvo ágyvendintos.  

1946 m. ir vël kilo pilietinis karas tarp Kinijos komunistø ir Gominda-
no ðalininkø. Komunistams vadovavo Mao Zedongas, o Gomindanui – Èan 
Kaiði. 1946 m. lapkrièio 12 d. Nacionalinis susirinkimas priëmë naujà Kons-
titucijà. Taèiau pilietiniame kare nugalëjo komunistai, ðios partijos valdþia 
buvo átvirtinta kontinentinëje Kinijoje ir 1949 m. spalio 1 d. paskelbta Kini-
jos Liaudies Respublika. Kinijos Liaudies Respublikos Konstitucijos vaid-
mená atliko Liaudies politinës konsultacinës tarybos bendroji programa, jo-
je buvo átvirtinta komunistø partijos diktatûra. Bendrojoje programoje bu-
vo skelbiama naujosios demokratijos valstybë, liaudies diktatûra vadovau-
jant proletariatui, darbininkø ir valstieèiø sàjunga. 1946 m. Konstitucija (su 
vëlesniais pakeitimais) liko galioti tik Taivanio saloje. Èia ji tebegalioja ir 
dabar. 

1954 m. rugsëjo 20 d. Kinijos Liaudies Respublikoje buvo priimta nau-
ja Konstitucija. Joje buvo deklaruojamas tikslas – sukurti socialistinæ vi-
suomenæ. Didelæ átakà Kinijos Liaudies Respublikos politinei sistemai tu-
rëjo vadinamoji „didþiojo ðuolio“ politika, paskelbta 1958 m. Jos siekis bu-
vo kuo greièiau sukurti socializmà ir kuo greièiau „pereiti prie komuniz-
mo“. Ágyvendinant ðià politikà kilo represijø banga, didelis ekonomikos 
nuosmukis, dalis komunistø partijos nariø buvo nepatenkinti tokia politika, 
susidarë rimta opozicija Mao Zedongo valdymui. Kai kurie ðaltiniai teigia, 
kad „didþiojo ðuolio“ metu þuvo 20–30 mln. Kinijos gyventojø. Siekdamas 
sunaikinti pasiprieðinimà Mao Zedongas ðeðtojo deðimtmeèio pradþioje 
paskelbë „didþiàjà kultûrinæ revoliucijà“, kuri sukëlë dar didesnes masines 
represijas ir pagilino ekonominæ, socialinæ ir politinæ krizæ. Kultûrinës re-
voliucijos idëjos atsispindëjo 1975 m. Konstitucijoje. Ji, palyginti su 1954 m. 
Konstitucija, labai sutrumpëjo – ið 106 straipsniø teliko 30, neliko skyriaus, 
skirto pilieèiø teisëms ir pareigoms. Konstitucija atspindëjo maoistines vi-
suomenës sukûrimo idëjas, joje buvo átvirtinta, kad socialistinëje visuome-
nëje egzistuoja klasës ir nuolatinë klasiø kova ir kt. 

1976 m. mirus Mao Zedongui, pradëti koreguoti kai kurie maoistinës 
politikos ir marksizmo-leninizmo postulatai, átvirtinti 1975 m. Konstitucijo-
je. 1978 m. buvo priimta nauja Konstitucija. Ðioje Konstitucijoje buvo atsi-
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sakyta dalies 1975 m. Konstitucijos teiginiø ir pabandyta gráþti prie 1954 m. 
Konstitucijos nuostatø. 

Naujoji ekonomikos politika, kurià pradëjo vykdyti naujasis Kinijos 
komunistø partijos vadovas Den Siaopinas, neiðvengiamai turëjo koreguoti 
konstitucines, ypaè ekonomines, nuostatas. Ðiuos pokyèius atspindëjo kons-
titucinë raida. Tai turëjo átakos ir 1982 m. priimtai Konstitucijai. Ekonomi-
nës socialinës politikos lëmë ir reikðmingas ðios Konstitucijos 1988, 1993, 
1999 ir 2004 m. pataisas. 
 
 

III 
 

1982 m. Kinijos Konstitucijos bruoþai. Dabar galiojanti Kinijos Kons-
titucija buvo paskelbta 1982 m. gruodþio 4 d. Kinijos liaudies atstovø na-
cionaliniame susirinkime. Kinijos 1982 m. Konstitucija priskirtina socialis-
tiniø konstitucijø grupei. Tik nedaugelis valstybiø ðiuo metu turi socialisti-
nes konstitucijas: pavyzdþiui, Kuba (1976 m. Konstitucija su vëlesniais pa-
keitimais), Ðiaurës Korëja (1972 m. Konstitucija su vëlesniais pakeitimais). 
Kinijos 1982 m. Konstitucijoje ir jos pataisose atsispindi ir ankstesniøjø Ki-
nijos konstitucijø (1978 m., 1954 m.) idëjos ir naujos politikos nuostatos, 
kurios ypaè ryðkiai ágyvendinamos ekonomikoje. Ði Konstitucija perëmë ir 
kai kurias 1936 m. Sovietø Rusijos konstitucijos nuostatas. Joje, kaip ir so-
vietinëse konstitucijose, átvirtintas autoritarinis reþimas, vienos partijos 
diktatûra. 

Konstitucija pagal Kinijos teisës doktrinà yra aukðèiausios teisinës ga-
lios aktas, pagrindinis ástatymas, valstybës aukðèiausiosios valdþios simbo-
lis, jos galia tiesiogiai sietina su tautos suvereniomis galiomis.504 Taèiau 
kaip ir daugelis socialistiniø konstitucijø, Kinijos 1982 m. Konstitucija ver-
tintina kaip deklaratyvi, jos nuostatos retai tiesiogiai taikomos, o þmogaus 
teisiø garantijos neparemtos realiais jø apsaugos mechanizmais. J.-E. Lane 
paþymëdamas, kad atotrûkis tarp kodifikuotos ir realios konstitucijos ið tik-
røjø yra kiekvienoje valstybëje, pabrëþia, kad diktatûrose ir autoritarinëse 
valstybëse skirtumas tarp formaliosios ir realiosios konstitucijos paprastai 
yra milþiniðkas. Tokias konstitucijas jis ávardija kaip kamufliaþines505. 

                                                           
504 Outlines of the legal system of the People’s Republic of China. Editor in chief Zhang Fusen, 

Associated editor – Hu Zejun. 2004. P. 3. 
505 Lane J.-E. Konstitucija ir politikos teorija (iš anglų kalbos vertė Egidijus Kūris). – Kaunas, 

2003. P. 130–131.  
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Kinijoje nëra konstitucinës kontrolës mechanizmo, teismai negali tei-
sës aktø paskelbti nekonstituciniais, teisë aiðkinti konstitucijà suteikta Kini-
jos liaudies atstovø nacionaliniam susirinkimui ir jo nuolatiniam komitetui. 
Kinijos Aukðèiausiasis Teismas yra atskaitingas Kinijos nacionaliniam liau-
dies atstovø susirinkimui ir tokios teisës neturi. Taèiau vis dëlto dabartiniu 
metu ryðkëja Kinijos Aukðèiausiojo Teismo pastangos prisiimti ir konstitu-
cijos interpretavimo funkcijas – Kinijos Aukðèiausiojo Teismo 2001 m. 
sprendime dël asmens teisiø gauti iðsilavinimà, teisës bûti áraðytam á mo-
kyklos mokiniø sàraðà paþeidimo buvo sprendþiamas klausimas, susijæs su 
Kinijos Konstitucijos 46 straipsnyje garantuojama teise gauti iðsilavinimà. 
Aukðèiausiasis Teismas ðiame sprendime, pripaþinæs asmens teisæ gauti ið-
silavinimà konstitucijos ginama teise, nors ir nepateikdamas argumentø, 
nurodë, kad Kinijos teismai gali apginti asmens teises tiesiogiai vadovau-
damiesi konstitucija506.  

1982 m. Kinijos Konstitucija susideda ið preambulës, keturiø skyriø 
(bendrieji principai, pagrindinës pilieèiø teisës ir pareigos, valstybës sanda-
ra, valstybës vëliava ir valstybës simboliai) ir 138 straipsniø.507 Pagal regu-
liavimo apimtá Kinijos 1982 m. Konstitucija gali bûti vertinama kaip plataus 
reguliavimo, joje reglamentuojami ne tik valstybës valdymo klausimai, bet 
ir socialinë politika, bandomos formuluoti ir þmogaus teisiø nuostatos. 
Ypaè plati Konstitucijos preambulë, kurioje deklaruojami valstybës tikslai, 
ávardijami politinës sistemos bruoþai.  

Pagal keitimo tvarkà Kinijos 1982 m. Konstitucija galëtø bûti priskirta 
lanksèioms, ne itin sunkiai keièiamoms konstitucijoms. Konstitucijos keiti-
mui skirtas 64 straipsnis. Konstitucija gali bûti keièiama Kinijos liaudies at-
stovø nacionalinio susirinkimo Nuolatinio komiteto ar ne maþiau kaip 1/5 
Nacionalinio susirinkimo deputatø iniciatyva. Toká siûlymà turi palaikyti ne 
maþiau kaip 2/3 Kinijos liaudies atstovø nacionalinio susirinkimo nariø.  

Konstitucija buvo keièiama ir papildoma 1988, 1993, 1999 ir 2004 m. 
1993 m. buvo keièiama ir papildoma preambulë, 7, 8, 15, 16, 17, 42, 98 
Konstitucijos straipsniai.508 Ypaè reikðmingos 1999 m. Konstitucijos patai-
sos. Konstitucijos 5 straipsnyje buvo áraðyta, kad Kinija – socialistinë teisinë 
valstybë; átvirtinta nuosavybës formø ávairovë, iki pakeitimo Konstitucijoje 

                                                           
506 Dorf M. C. What a Chinese height Discrimination Case Says About Chinese (and Ameri-

can) Constitutional Law // http:// www.writ.news.findlaw.com/ 
507 China Constitution, http://www.oefre.unibe.ch/law; Outlines of the Constitution of the     

People‘s Republic of China. Editor in chief Zhang Fusen, Associated editor – Hu Zejun. 2004. P. 
117–162. 

508 Outlines of the Constitution of the People‘s Republic of China. Editor in chief Zhang Fusen, 
Associated editor – Hu Zejun. 2004. P. 167–187. 
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kaip Kinijos ekonominës sistemos pagrindas buvo átvirtinta socialistinë 
nuosavybë. Reikðminga ir 2004 m. pataisa, susijusi su Konstitucijos 33 
straipsnio pataisa, átvirtinusia, kad valstybë gerbia ir saugo þmogaus teises, 
ir su Konstitucijos 13 straipsnio pataisa, skelbianèia privaèios nuosavybës 
apsaugà. Taigi Konstitucijos pataisomis bandoma ðvelninti Konstitucijos 
socialistinæ autoritarinæ prigimtá, perimti kai kurias tradicines Vakarø de-
mokratiniø konstitucijø nuostatas. Tokia tendencija, skatinama ekonomi-
kos vystymosi, turëtø iðlikti ir ateityje, jei politiniai ávykiai nesulëtins ar ið 
esmës nepaneigs demokratiniø reformø. 

1. 1982 m. Kinijos konstitucijos preambulë – valstybës tikslø formu-
lavimas. Kinijos konstitucijos preambulë iðsiskiria savo didele apimtimi ir 
politinës deklaracijos nuostatomis, bûdingomis socialistinëms nedemokra-
tinëms valstybëms. Daugelis jos nuostatø turëtø bûti vertinamos kaip dek-
laratyvios, praktikoje neágyvendinamos. 

Konstitucijos preambulëje nurodoma, kad Konstitucija teisine forma 
átvirtina Kinijos liaudies pasiekimus, nustato valstybës pagrindus ir tikslus. 
Preambulëje pabrëþiama, kad Konstitucija yra fundamentinë teisë ir turi 
aukðèiausiàjà teisinæ galià. Visø tautybiø þmonës, valstybës institucijos, ar-
mija, politinës partijos, visuomeninës ir kitos organizacijos turi vykdyti 
Konstitucijos kaip pagrindinës normos reikalavimus, jie turi jos pagarbiai 
laikytis ir uþtikrinti jos ágyvendinimà. 

1982 m. Konstitucijos preambulë ypaè plati, joje trumpai minimi Kini-
jos Liaudies Respublikos istoriniai laimëjimai, jos lyderiai, numatomi vals-
tybës raidos tikslai. Preambulëje daug ideologiniø nuostatø, bûdingø sovie-
tinei socialistiniø konstitucijø tradicijai. Ypaè daug socialistinës maoistinës 
ideologijos, pavyzdþiui, skelbiama, kad Kinijoje átvirtinama „demokratinë 
liaudies diktatûra“ (ðio termino atsiradimas priskirtinas Mao Zedongo idë-
joms), kuriai vadovauja dirbanèiøjø klasë – darbininkai ir valstieèiai, kurie 
ir ágyvendina proletariato diktatûrà (proletariato diktatûros idëjos átvirti-
nimas Konstitucijoje vertintinas kaip Sovietø Sàjungos 1936 m. konstituci-
jos ir kitø sovietiniø konstitucijø átaka). Preambulëje deklaruojamas eksp-
loatatoriø klasës eliminavimas, taèiau nurodoma, kad Kinijoje klasiø struk-
tûra ilgam iðliks. Preambulëje atsispindi Mao Zedongo idëjos apie visuo-
menës padalijimà á „liaudá“ ir „prieðus“. „Liaudþiai“ Mao Zedongas prisky-
rë visuomenës klases ir sluoksnius, kurie palaiko socializmo sukûrimà, o 
„prieðams“ – visus tuos, kas prieðinasi ðiam tikslui509. Preambulëje átvirti-
namas komunistø, kurie vadovaujasi marksizmo-leninizmo ir Mao Zedon-

                                                           
509 Mao Dzedun. K voprosu o pravilnom razrešenii protivorečii vnutri naroda. – Moskva, 1957. 

S. 3. 
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go idëjomis, vadovaujantis vaidmuo (tokios nuostatos taip pat primena so-
vietines konstitucijø tradicijas). Konstitucijoje formuluojamos Kinijos so-
cializmo, o Konstitucijos preambulëje minimos ir Den Siaopino idëjos. 

Kinijos Konstitucijos preambulëje deklaruojamos ir valstybës vystymo-
si perspektyvos, nurodomas socialistinës modernizacijos siekis, minimi as-
menys, turëjæ átakos Kinijos socialistinei komunistinei istorijai – Sun Jatse-
nas, Mao Zedongas, Den Siaopinas. Toks atskirø veikëjø minëjimas konsti-
tucijose – gan retas bruoþas, bûdingas tik kelioms socialistinëms konstituci-
joms, pavyzdþiui, Kubos ir Vietnamo.  

Taèiau ne tik preambulëje, bet ir kituose Konstitucijos straipsniuose 
atsispindi ideologinës nuostatos, kurios laipsniðkai, veikiamos spartaus ða-
lies rinkos ekonomikos vystimosi, kinta ir „ðvelnëja“, pavyzdþiui, Konstitu-
cijos 28 straipsnis 1999 m. buvo pakeistas ir dabar vietoj termino „kontrre-
voliucinë veikla“ vartojamas terminas – „nusikalstama veika“. 

Vis dëlto preambulëje atsispindi ir tam tikri Kinijos visuomenës poky-
èiai, nebûdingi ortodoksiniam socializmui, susijæ su dideliais ðiuolaikinës 
Kinijos ekonomikos laimëjimais ir valstybës socialiniais pokyèiais. Kaip ða-
lies ekonomikos siekis deklaruojama socialistinë rinkos ekonomika; nuro-
doma, kad socializmo statyboje dalyvauja ne tik darbininkai ir valstieèiai, 
bet ir intelektualai; kalbama apie patriotiná frontà, kuriame, be komunistø 
partijos, dalyvauja ir kiti demokratiniai susivienijimai, kitos demokratinës 
partijos. Kinijoje, be komunistø partijos, egzistuoja dar aðtuonios Kinijos 
mastu nedidelës partijos. Jos kartu vienija apie pusæ milijono nariø, o ko-
munistø partijoje yra daugiau nei 63 milijonai nariø. Ðios partijos nevaidina 
reikðmingo vaidmens Kinijos politiniame gyvenime.  

Preambulëje nurodytos ir uþsienio politikos gairës, pasiprieðinimas 
imperializmui, hegemonizmui ir kolonializmui, taikos ir þmogiðkosios pa-
þangos siekis ir kt. 

2. Valstybës formos bruoþai. Kinijos valstybës formos bruoþai atsi-
spindi bendrøjø nuostatø skirsnyje ir kituose Konstitucijos straipsniuose. 
Kinijos valstybës forma gali bûti apibrëþta pagal valdymo formà – socialis-
tinë (liaudies demokratinës diktatûros) respublika; pagal sandarà – sudëti-
në unitarinë; pagal valdymo reþimà – autoritarinë. Konstitucijos 3 straips-
nyje numatyta, kad valstybës organai formuojami demokratinio socializmo 
principais: Kinijos liaudies atstovø nacionalinis susirinkimas ir vietiniai 
liaudies atstovø susirinkimai renkami demokratiniuose510 rinkimuose ir yra 
atskaitingi liaudþiai; vykdomoji valdþia, teisminës institucijos, prokuratûra 

                                                           
510 Nacionalinis liaudies susrinkimas nerenkamas demokratiniuose tiesioginiuose rinkimuose, į 

jį renka vietinių liaudies susirinkimų nariai. 
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yra „kuriami“ liaudies ir jai atskaitingi. Centrinës ir vietos valdþios santy-
kius apibûdinant deklaruojama, kad vietiniai valdþios organai veikia turë-
dami visiðkà iniciatyvà, taèiau jiems vadovauja centriniai organai. 

Priëmus 1999 m. Konstitucijos pataisas, jos 5 straipsnyje skelbiamas 
socialistinës teisinës valstybës principas. Tokio principo áraðymas á Konsti-
tucijà vertintinas kaip Kinijos politinës sistemos ypatumas, taèiau nesant ki-
tø teisinës valstybës bruoþø – valdþiø padalijimo, realios þmogaus teisiø ap-
saugos ir kt., vertintinas kaip deklaratyvus, nors ir atspindintis galimas Ki-
nijos valstybës valdymo sistemos reformos tendencijas.  

Kinijà pagal valstybës sandarà galëtume ávardyti kaip sudëtinæ unitari-
næ, kadangi valstybë ne tik suskirstyta á administracinius vienetus – provin-
cijas ir didþiøjø miestø municipalitetus, bet á jos sudëtá áeina ir du specialie-
ji administraciniai regionai, kurie turi savarankiðkà savivaldos (valdymo)  
sistemà.  

Specialieji administraciniai regionai turi palyginti nemaþai autonomi-
jos savivaldos galiø, jø teisiná reþimà apibûdina Kinijos doktrina – „viena 
valstybë – dvi sistemos“. Ðie administraciniai vienetai yra tiesiogiai paval-
dûs Kinijos vyriausybei, juose kol kas (kaip nustatyta jø teisinæ padëtá reg-
lamentuojanèiuose ástatymuose – 50 metø laikotarpiu) nesiekiama „kurti 
socialistinës sistemos“. Toká ðiø regionø ypatumà apibûdina istorinës poli-
tinës aplinkybës, nes Honkongas ilgà laikà buvo Didþiosios Britanijos, Ma-
kao – Portugalijos kolonija. Jø specialø statusà apibûdina ne Konstitucija, 
bet specialûs ástatymai (Honkongui skirtas ástatymas buvo priimtas 1990 
m., Makao – 1993 m.). 

Kinija yra suskirstyta á 22 provincijas, taèiau Kinijos valdþia preten-
duoja ir á vadinamàjà 23-ià provincijà – Taivaná – Kinijos respublikà, kuri, 
kaip minëta, ðiuo metu yra nepriklausoma, joje veikia su pakeitimais 1946 
m. Kinijos Konstitucija. 

Kinijoje, be provincijø, yra ir 5 autonominiai regionai, kuriuose gyvena 
tautinës maþumos. Kinijoje taip pat iðskiriami 4 didþiøjø miestø municipa-
litetai. 

Kinijos politinis reþimas apibûdinamas kaip autoritarinis: nors Kons-
titucijoje ir deklaruojamos kai kurios þmogaus teisës, taèiau trûksta realiø 
jø garantijø, teisminës kontrolës. Deklaruojamos politinës teisës neuþtikri-
na realaus ir laisvo visuomenës dalyvavo valdant savo ðalá, nëra laisvø de-
mokratiniø rinkimø, valstybës institucijos persekioja disidentus, Baudþia-
masis kodeksas numato daug nusikaltimø, „kenkianèiø“ valstybës santvar-
kai, uþ daugelá politiniø ir ekonominiø nusikaltimø numatyta ir plaèiai tai-
koma mirties bausmë ir kt. 
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3. Iinstitucijos, ágyvendinanèios valstybës valdþià. Analizuodami Kini-
jos valdþios institucijø sistemà, negalëtume jos tirti pagal tradicinæ Vakarø 
demokratiniø valstybës valdþiø schemà. Kinijos Konstitucija iðskiria „aukð-
èiausiàjà valstybës valdþià“ – Kinijos liaudies atstovø nacionaliná susirinki-
mà (dalis jo ágaliojimø tenka ir jo nuolatiniam komitetui) ir „aukðèiausiàjà 
vykdomàjà valdþià“ – vyriausybæ (Valstybës taryba). Konstitucija ávardija ir 
Prezidento institucijà, kurios ágaliojimai yra susijæ ir su ástatymø leidyba (jis 
juos promulguoja), ir su vykdomàja valdþia. Teismams Konstitucija nesu-
teikia teisminës valdþios ágaliojimø ir vertina juos tiesiog kaip „teisminius 
organus“, ðalia jø iðdëstydama ir prokuratûrà, taip pat turinèià „teisinius 
ágaliojimus“. Analizuojant Kinijos valstybës valdþios institucijø sistemà pa-
gal 1982 m. Kinijos Konstitucijos nuostatas, galima iðskirti ir specifinæ insti-
tucijà – Centrinæ karinæ komisijà, kuriai priskirtos vadovavimo armijai 
funkcijos. Taèiau realià valstybës valdþià Kinijoje vykdo komunistø partija, 
valstybës aparatas (formalioji vyriausybë) ir Liaudies iðlaisvinimo armija.  

3.1. Kinijos komunistø partijos vaidmuo valstybës valdyme.Vertinant 
valstybës valdymo formos ypatumus reikëtø atkreipti dëmesá á iðskirtiná Ki-
nijos komunistø partijos vaidmená, kuris atsiskleidþia vertinant visà politinæ 
Kinijos sistemà, o ne tik konstitucijos nuostatas. Kai kurie autoriai paþymi, 
kad Kinijos komunistø partijos vaidmuo leidþia valstybës valdymo formà 
apibûdinti kaip partokratinæ511. Kaip jau buvo minëta, Kinijoje egzistuoja ir 
kitos politinës partijos, taèiau jos nedalyvauja ágyvendinant valstybës val-
dþià ir negali bûti vertinamos kaip opozicinës. Pavyzdþiui, partija Gomin-
dano revoliucinis komitetas vienija apie 47 000, Kinijos demokratinë lyga – 
apie 117 000 nariø. Visose tokiose partijose yra tik apie 500 000 nariø, tuo 
tarpu komunistø partijoje, kaip jau minëjome, – apie 63 milijonus nariø. 
Kinijoje leidþiama bûti keliø partijø nariais – komunistø partijos ir kurios 
nors kitos, taigi net ir taip uþtikrinama komunistø partijos kitø partijø 
kontrolë. Taigi Kinijos partinë sistema vertintina kaip vienpartinë. 

Skirtingai nuo Sovietø Sàjungos komunistø partijos, kuri kontroliavo 
tiesiogiai valstybæ ir jos valdymà, Kinijos komunistø partija ágyvendina savo 
valdþià per valstybës institucijas. Taigi nors komunistø partijos organai tie-
siogiai nedalyvauja ágyvendinant valstybës valdþià, jie veikia per valstybës 
institucijas, kurios tik formaliai „nepriklauso“ partinei struktûrai. Komu-
nistø partijos lyderiai uþima pagrindinius postus valstybës institucijose, pa-
vyzdþiui, Kinijos Prezidentas yra ir komunistø partijos generalinis sekreto-
rius (svarbiausias komunistø partijos postas). Valstybës institucijose egzis-
tuoja vadinamosios „vadovybës partinës grupës“, kurios ir ágyvendina parti-

                                                           
511 Konstitucionnoe pravo zarubežnych stran. 2000. S. 612. 
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jos politikà. Kinijoje, kaip ir buvusioje Sovietø Sàjungoje, egzistuoja prak-
tika, kai sprendimai yra priimami valstybës valdþios organø kartu su komu-
nistø partijos organais. Toks vadinamasis paralelinis valdymas paplitæs Ki-
nijoje ir uþtikrina dominuojantá komunistø partijos vaidmená 512. 

Pagal pakitusià Kinijos politinæ doktrinà, skirtingai nuo Sovietø Sà-
jungos, kurioje komunistø partija turëjo aukðèiausià nepavaldþià teisei val-
dþià, nuo paskutinio XX a. deðimtmeèio Kinijos komunistø partija forma-
liai yra pavaldi teisei, pripaþásta valstybës institucijø valdþià ir konstitucijos 
virðenybæ. Komunistø partijos struktûra primena Sovietø Sàjungos komu-
nistø partijos struktûrà. Aukðèiausioji valdþia komunistø partijoje priklauso 
Nacionaliniam komunistø partijos kongresui, kuris ðaukiamas kas penkeri 
metai, pagrindinës partijos institucijos – Politbiuro vykdomasis komitetas, 
Politbiuras (á já áeina 22 nariai), sekretoriatas, centrinë patarëjø komisija, 
centrinë karinë komisija, drausminë inspekcija ir kt. Centrinë karinë komi-
sija savo sudëtimi sutampa su konstitucijoje minima Centrine karine tary-
ba. Tai uþtikrina komunistø partijos kariniø pajëgø kontrolæ.  

Kinijoje egzistuoja ir vadinamosios visuomeninës organizacijos, glau-
dþiai susijusios su komunistø partija, pavyzdþiui, Kinijos komunistinio jau-
nimo sàjunga, Kinijos profesiniø organizacijø federacija ir kt., kurios ið tik-
røjø nedalyvauja ágyvendinant valstybës valdþià. Kinijos valdþia kontroliuo-
ja ir religines organizacijas. Kinija yra polikonfesinë valstybë, veikia 8 reli-
ginës organizacijos, taèiau jø veiklà kontroliuoja ir priþiûri valstybës insti-
tucijos. 

Kai kurie autoriai paþymi, kad Kinijos politinëje sistemoje susipina 
formalios ir neformalios institucijos, pavyzdþiui, formaliai neegzistuojanti 
senøjø partijos nariø, kurie yra vyresni nei kad 80 ar net 90 metø, taryba, 
kurià sudaro maþiau nei 10 átakingø, bet formaliai jokiø partiniø ar valsty-
bës postø neuþimanèiø nariø, á kuriø nuomonæ atsiþvelgiama priimant 
svarbius valstybei sprendimus 513. 

3.2. Aukðèiausiosios valstybës valdþios organas – Kinijos liaudies at-
stovø nacionalinis susirinkimas. Konstitucijos 57 straipsnis numato, kad 
Kinijos liaudies atstovø nacionalinis susirinkimas yra aukðèiausiàjà valsty-
bës valdþià ágyvendinanti institucija. Jis nëra nuolat veikianti institucija ir 
susirenka tik á dvi trumpas kasmetines sesijas. Tik Kinijos liaudies atstovø 
nacionalinio susirinkimo sudaromas jo Nuolatinis komitetas yra nuolat vei-
kiantis organas. Taèiau Kinijos liaudies atstovø nacionalinis susirinkimas 
(ir jo Nuolatinis komitetas) aukðèiausiuoju valstybës valdþios organu gali 

                                                           
512 Konstitucionnoe pravo zarubežnych stran. 2000. S. 613. 
513 Konstitucionnoe (gosudarstvennoje) pravo zarubežnych stran. Moskva, 2001. T. 4. S. 297. 
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bûti laikomas tik formaliai, kadangi ið tikrøjø valstybës valdþios ágaliojimai 
yra sutelkti komunistø partijos, kuri daro átakà Kinijos liaudies atstovø na-
cionalinio susirinkimo sudëèiai ir jo sprendimams, institucijose. Nors ir vei-
kiama komunistø partijos, ði institucija ðiuo metu bando kai kuriuos ágalio-
jimus ágyvendinti savarankiðkai ir nebebûti tik simboline „balsavimo ástai-
ga“. Ir nors daþnai teigiama, kad Kinijos liaudies atstovø nacionalinis susi-
rinkimas niekada neatmetë komunistø partijos siûlomø projektø, taèiau 
1993 m. buvo nepritarta komunistø partijos siûlymui papildyti Konstitucijà 
nuostata, kad nevyriausybinës organizacijos, tarp jø ir komunistø partija, 
neturi teisës inicijuoti ástatymø projektø. Kinijos liaudies atstovø nacionali-
nis susirinkimas turi daug ágaliojimø skiriant ávairius pareigûnus, tvirtina 
ávairias ataskaitas ir dabar nebekelia nuostabos tai, kad kartais balsuojant 
pritaria maþiau nei 70 proc. balsuojanèiøjø. 

Konstitucijos 58 straipsnyje numatyta, kad ir Kinijos liaudies atstovø 
nacionalinis susirinkimas, ir jo Nuolatinis komitetas yra aukðèiausieji ásta-
tymø leidybos organai. Nors Konstitucijoje bandoma atriboti Kinijos liau-
dies atstovø nacionalinio susirinkimo ir jo Nuolatinio komiteto funkcijas 
(Konstitucijos 62 ir 67 straipsniai), taèiau ástatymø leidyboje jø ágaliojimai 
beveik tapatûs. Vis dëlto Konstitucijos 69 straipsnyje numatyta, kad Kinijos 
liaudies atstovø nacionalinio susirinkimo Nuolatinis komitetas yra atskai-
tingas Kinijos liaudies atstovø nacionaliniam susirinkimui. 

Kinijos liaudies atstovø nacionalinis susirinkimas susideda ið beveik 
3000 deputatø (nariø) ir formuojamas 5 metø laikotarpiui. Deputatai yra 
renkami netiesiogiai, formaliai renkami provincijø, autonominiø regionø ir 
4 municipalitetø, specialiøjø administraciniø regionø liaudies susirinkimø 
bei kariniø pajëgø renkamø deputatø penkeriems metams. Konstitucijos 77 
straipsnyje átvirtintas deputatø imperatyvaus mandato principas, paprastai 
bûdingas tik nedemokratiniams reþimams. Kinijos liaudies atstovø nacio-
nalinio susirinkimo deputatai gali bûti atðaukiami. Konstitucijos 74 straips-
nyje átvirtintas imuniteto principas, kad deputatai dël savo veiklos negali 
bûti persekiojami, numatytos specialios sàlygos, kurioms esant jie galëtø 
bûti patraukti baudþiamojon atsakomybën. Konstitucijos 75 straipsnyje 
átvirtintas deputatø indemniteto principas. Nacionalinio susirinkimo depu-
tatai nëra profesionalûs parlamentarai, jie susirenka ir vykdo savo pareigas 
sesijø metu. 

Nacionalinis susirinkimas dirba sesijomis ir renkasi du kartus per me-
tus maþdaug dviejø savaièiø laikotarpiui. Kinijos liaudies atstovø naciona-
linio susirinkimo ástatymø leidybà reglamentuoja 1982 m. organinis ástaty-
mas ir 1989 m. priimtas reglamentas. 
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Konstitucijos 62 straipsnyje iðdëstyta Kinijos liaudies atstovø naciona-
linio susirinkimo kompetencija. Jà galëtume suskirstyti á tokias ágaliojimø 
sritis: konstitucijos keitimas ir konstitucijos ágyvendinimo prieþiûra; ástaty-
mø leidyba: pagrindiniø ástatymø: baudþiamøjø, civiliniø, ástatymø, susiju-
siø su valstybës valdymu, priëmimas ir keitimas; aukðèiausiøjø valstybës pa-
reigûnø skyrimas: Kinijos Liaudies Respublikos Prezidento ir vicepreziden-
to rinkimai; vyriausybës formavimas: Prezidento teikimu pritarimas minist-
ro pirmininko kandidatûrai, Ministro Pirmininko siûlymu ministrø ir kai 
kuriø kitø pareigûnø skyrimas; kitø aukðèiausiøjø pareigûnø skyrimas: 
Centrinës karinës komisijos primininko ir kai kuriø kitø valstybës instituci-
jø vadovø rinkimas; teisminiø ir prokuratûros institucijø vadovø skyrimas: 
Aukðèiausiojo Teismo pirmininko rinkimai, generalinio prokuroro rinki-
mai; ekonomikos klausimø sprendimas: pritarimas nacionaliniam ekono-
minio ir socialinio vystymosi planui ir jo ágyvendinimo prieþiûra; valstybës 
biudþeto svarstymas, pritarimas ir jo ágyvendinimo prieþiûra; valstybës ad-
ministracinio suskirstymo klausimø sprendimas: pritarimas provincijø, au-
tonominiø regionø, municipalitetø steigimui; specialiø administraciniø re-
gionø steigimui; uþsienio politika: karo ir taikos klausimø sprendimas. 

Kaip ágaliojimus, susijusius su Kinijos liaudies atstovø nacionalinio su-
sirinkimo ir jo Nuolatinio komiteto kompetencijos santykiu, galëtume ið-
skirti Konstitucijos 62 straipsnyje numatytà Kinijos liaudies atstovø nacio-
nalinio susirinkimo teisæ pritarti ar anuliuoti Kinijos liaudies atstovø na-
cionalinio susirinkimo Nuolatinio komiteto sprendimus, taèiau tai daugiau 
vertintini kaip formalûs ágaliojimai, kadangi daugelá ástatymø leidybos 
funkcijø ið esmës ágyvendina Nuolatinis komitetas. Kaip jau minëjome, Na-
cionalinis susirinkimas renkasi labai retai, dvi metinës sesijos vyksta tik ke-
letà savaièiø. 

Konstitucijos 63 straipsnyje numatyti Kinijos liaudies atstovø naciona-
linio susirinkimo ágaliojimai atleisti ið pareigø Prezidentà, viceprezidentà, 
Ministrà Pirmininkà, ministrus ir kitus pareigûnus. Tokius sprendimus su-
sirinkimas priima balsø dauguma. 

Konstitucijos 62 straipsnyje nurodyti Kinijos liaudies atstovø naciona-
linio susirinkimo ágaliojimai nëra baigtiniai. Ði institucija gali spræsti ir ki-
tus, aukðèiausiajam valstybës valdþios organui spræstinus klausimus, vykdyti 
kitus ágaliojimus. 

Ástatymø leidþiamàjà valdþià ágyvendina ir Kinijos liaudies atstovø na-
cionalinio susirinkimo Nuolatinis komitetas, kurio sprendimams, kaip nu-
rodoma Konstitucijos 62 straipsnyje, pritarti ar juos panaikinti gali Kinijos 
liaudies atstovø nacionalinis susirinkimas. Ástatymø leidybos iniciatyvos tei-
sæ, kaip nurodoma Konstitucijos 72 straipsnyje, turi Kinijos liaudies atstovø 
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nacionalinio susirinkimo deputatai ir Kinijos liaudies atstovø nacionalinio 
susirinkimo Nuolatinio komiteto nariai. Ástatymai priimami Kinijos liaudies 
atstovø nacionalinio susirinkimo ar jo Nuolatinio komiteto nariø balsø 
dauguma. Konstitucijos pataisoms priimti nustatyti papildomi reikalavimai. 
Kinijos liaudies Respublikos Prezidentas promulguoja ástatymus.  

Kinijos liaudies atstovø nacionalinio susirinkimo Nuolatiná komitetà 
sudaro apie 150 nariø. Juos renka Kinijos liaudies atstovø nacionalinis susi-
rinkimas penkeriø metø kadencijai. Renkamas ir jo pirmininkas bei 19 jo 
pavaduotojø. Pirmininkas ir jo pavaduotojai negali bûti renkami á ðias pa-
reigas daugiau nei dviem kadencijoms ið eilës. Nuolatinio komiteto nariai 
negali eiti pareigø valstybës administracijoje, teismuose, prokuratûroje. 
Nuolatinis komitetas paprastai renkasi á posëdþius kas du mënesiai. Komi-
tetas yra atskaitingas Kinijos liaudies atstovø nacionaliniam susirinkimui. 
Tokia dualistinë ástatymø leidþiamøjø institucijø sistema primena sovieti-
niø konstitucijø ástatymø leidybos modelá, kai taip pat egzistavo kelios ásta-
tymø leidybos institucijos, taèiau jos realios valdþios neágyvendino ir buvo 
priklausomos nuo partinës (komunistø partijos) valdþios. 

Nuolatinio komiteto ágaliojimai galëtø bûti suskirstyti á nuolatinius, 
kuriuos jis nuolat vykdo, ir laikinus, kuriuos jis vykdo tarp Kinijos liaudies 
atstovø nacionalinio susirinkimo sesijø, taèiau kadangi Kinijos liaudies at-
stovø nacionalinis susirinkimas renkasi labai retai, ágaliojimai laikiniesiems 
gali bûti priskiriami santykinai. 

Kinijos liaudies atstovø nacionalinio susirinkimo Nuolatinio komiteto 
ágaliojimai apibrëþti Konstitucijos 67 straipsnyje. Jie iðdëstyti netgi detaliau 
nei Kinijos liaudies atstovø nacionalinio susirinkimo. 

Kaip jau buvo minëta, pagal Konstitucijos 67 straipsnio nuostatas Ki-
nijos liaudies atstovø nacionalinio susirinkimo Nuolatinis komitetas turi 
plaèius ágaliojimus ástatymø leidyboje. Nuolatinis komitetas gali priimti ir 
keisti visus ástatymus, iðskyrus tuos, kurie yra priskirti iðimtinei Kinijos 
liaudies atstovø nacionalinio susirinkimo kompetencijai. Nuolatinis komi-
tetas gali priimti ir dalines pataisas tø ástatymø, kuriø priëmimas ir keitimas 
priklauso Kinijos liaudies atstovø nacionalinio susirinkimo kompetencijai. 
Tai daryti ji gali tik tuo atveju, jei tokie keitimai neprieðtarautø keièiamø 
ástatymø principams. Ðiai institucija priskirta ir daug kitø ágaliojimø, kurie 
kartais susipina su Kinijos liaudies atstovø nacionalinio susirinkimo ágalio-
jimais. Ne sesijø metu Nuolatinis komitetas ið esmës vykdo Nacionalinio 
susirinkimo funkcijas, pavyzdþiui, nagrinëja ir tvirtintina ekonominio socia-
linio vystymosi planus, valstybës biudþetà, pritaria (skiria) ministrø kandi-
datûroms, skiria diplomatinius atstovus uþsienio valstybëse, priima spren-
dimus dël tarptautiniø sutarèiø ratifikavimo ar denonsavimo ir kt. Nuolati-
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nis komitetas turi savarankiðkus ágaliojimus paskelbti nepaprastàjà padëtá 
visoje valstybëje ar jos dalyje.  

Nuolatinis komitetas vykdo ir savarankiðkus ágaliojimus skiriant aukð-
èiausius teismø ar prokuratûros pareigûnus: skiria ir atleidþia Aukðèiausio-
jo Teismo primininko pavaduotojus ir kitus ðio teismo teisëjus; Generalinio 
prokuroro pavaduotojus ir kitus generalinës prokuratûros prokurorus ir kt. 
Jis taip pat gali steigti valstybës apdovanojimus – valstybës medalius, garbës 
vardus ir juos teikti. Kinijos liaudies atstovø nacionalinio susirinkimo Nuola-
tinio komiteto ágaliojimø sàraðas nëra baigtinis, Konstitucijos 67 straipsnio 21 
punkte nurodoma, kad Nuolatinis komitetas turi ir kitus ágaliojimus.  

Kai kurie Nuolatinio komiteto nariø ágaliojimai galëtø bûti vertinami 
kaip paprastai priskiriami valstybës vadovo funkcijoms – sprendimo prië-
mimas dël tarptautiniø sutarèiø ratifikavimo ar denonsavimo, Kinijos dip-
lomatiniø atstovø skyrimas ir atðaukimas, valstybës apdovanojimø steigi-
mas ir skyrimas, malonës teisë ir kt.  

Kinijos liaudies atstovø nacionalinis susirinkimas steigia ir kai kuriuos 
komitetus, pavyzdþiui, tautybiø, mokslo, kultûros ir teisës, kuriø veiklai taip 
pat vadovauja Kinijos liaudies atstovø nacionalinio susirinkimo Nuolatinis 
komitetas tuo metu, kai nëra Kinijos liaudies atstovø nacionalinio susirin-
kimo sesijos. 

Vienas iðskirtiniausiø Kinijos liaudies atstovø nacionalinio susirinkimo 
nuolatinio komiteto ágaliojimø – teisë interpretuoti Konstitucijà ir priþiûrë-
ti, kaip ji ágyvendinama. Kinijos Konstitucijoje teisë aiðkinti (interpretuoti) 
Konstitucijà expresis verbis priskirta ástatymø leidybos institucijai. Nuolati-
niam komitetui priskirta ir teisë pripaþinti negaliojanèiais (anuliuoti) Vals-
tybës tarybos teisës aktus, jei jie prieðtarauja Konstitucijai ar ástatymams. 
Komitetas taip pat turi teisæ pripaþinti negaliojanèiais (anuliuoti) provinci-
jø, specialiøjø regionø, municipalitetø valdþios institucijø teisës aktus, jei 
jie prieðtarauja Konstitucijai, ar vykdomosios valdþios (Valstybës tarybos) 
teisës aktams. Taigi ástatymø leidyba ir ástatymø atitikties Konstitucijai 
kontrolës teisë yra sutelkta vienoje institucijoje514.  

Taigi Kinijos konstitucinë ástatymø leidybos valdþios sàranga nëra 
grindþiama valdþiø padalijimo principu, Konstitucija neátvirtina ir konstitu-
cinës kontrolës sistemos. Dideli ágaliojimai yra suteikti vienai ið ástatymø 
leidybos institucijø, t. y. Kinijos liaudies atstovø nacionalinio susirinkimo 
Nuolatiniam komitetui – ástatymø leidþiamajai institucijai, kuri, kaip jau 
                                                           

514 Tačiau, kaip jau minėjome, Kinijos Aukščiausiasis Teismas bando taip pat prisiimti teisę 
aiškinti Konstituciją, nors tokie įgaliojimai jam Konstitucijos ir nėra suteikti (Michael C. Dorf. 
What a Chinese height Discrimination Case Says About Chinese and American) Constitutional Law 
// http://www.writ.news.findlaw.com/ 
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minëjome, yra veikiama komunistø partijos. Konstitucija átvirtina paraleli-
næ ástatymø leidybos sistemà. 

3.3. Prezidentas. Prezidento pareigybë, laikantis Vakarø valstybiø tra-
dicijos, Kinijoje buvo ásteigta priëmus 1982 m. Konstitucijà. Prezidento ins-
titucijos istorinëmis iðtakomis Kinijos konstitucinëje tradicijoje galime lai-
kyti 1949–1954 m. egzistavusià Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybës 
pirmininko pareigybæ. Ðias pareigas ëjo Mao Zedongas. 1954 m. buvo 
ásteigta Kinijos Liaudies Respublikos Pirmininko pareigybë. Kai ðias parei-
gas ëjo 1954–1959 m. Mao Zedongas, jos buvo labai reikðmingos, taèiau kai 
jas ëjo Liu Ðaogi (1959–1969 m.), jos jau nebebuvo tokios svarbios. Vëliau 
ðias pareigas daugelá metø ëjo vicepirmininkas, pirmininkas nebuvo ren-
kamas. 1975 m. minëtos pareigos buvo panaikintos, ir valstybës vadovo pa-
reigas ëjo Kinijos liaudies atstovø nacionalinio susirinkimo Nuolatinio ko-
miteto pirmininkas. Nuo 1976 m. liepos iki 1978 m. kovo ðias pareigas ëjo 
kolektyvinë institucija – 20 Nuolatinio komiteto vicepirmininkø. 1981 m. 
egzistavo ir Kinijos Liaudies Respublikos Garbës Prezidento pareigos. Ir 
tik priëmus naujàjà 1982 m. Konstitucijà buvo ásteigtos Kinijos Liaudies 
Respublikos Prezidento kaip valstybës vadovo pareigos.  

Valstybës vadovo, Prezidento, institutas yra átvirtintas Konstitucijos 
treèiosios dalies antrajame skirsnyje. Konstitucijos 79 straipsnyje nurodo-
ma, kad Prezidentà ir viceprezidentà renka Kinijos liaudies atstovø nacio-
nalinis susirinkimas, jo ágaliojimø terminui (5 metams), taèiau ðie rinkimai 
yra formalûs, nes renkama ið vieno kandidato. Konstitucijoje numatyta, 
kad Prezidentas negali eiti pareigø daugiau nei dvi kadencijas ið eilës. Pre-
zidentu ar viceprezidentu gali bûti renkamas asmuo, turintis rinkimø teisæ 
ir ne jaunesnis nei 45 metø. Prezidento kandidatûrà siûlo Liaudies nacio-
nalinio susirinkimo prezidiumas. Konstitucijos 80 straipsnyje apibrëþiami 
Prezidento ágaliojimai: Prezidentas ágyvendina Nacionalinio liaudies susi-
rinkimo ir jo Nuolatinio komiteto sprendimus, promulguoja ástatymus, ski-
ria ir atleidþia Ministrà Pirmininkà, ministrus, su Kinijos liaudies atstovø 
nacionalinio susirinkimo ar jo Nuolatinio komiteto pritarimu teikia valsty-
bës apdovanojimus, turi malonës teisæ, skelbia nepaprastosios padëties 
ávedimà, skelbia karo padëtá ir kt. Prezidentas turi ágaliojimus ir uþsienio 
politikos srityje. Viceprezidentas padeda Prezidentui ágyvendinti jo ágalio-
jimus, Prezidentas gali ágalioti viceprezidentà vykdyti dalá jo ágaliojimø sa-
varankiðkai. Jeigu Prezidento ágaliojimai nutrûksta, viceprezidentas gali 
laikinai eiti Prezidento pareigas. 

Prezidento ágaliojimai nëra labai reikðmingai, bet pagal nuo 1990 m. 
susiklosèiusià tradicijà jas einantis asmuo tuo pat metu uþima ir Kinijos 
komunistø partijos generalinio sekretoriaus postà, todël ði pareigybë tapo 
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ypaè svarbi. Nuo 1990 m. Kinijos Liaudies Respublikos Prezidentas turi 
átakos uþsienio politikai, sprendþia kitus strateginius valstybës klausimus. 
Dabartinis Prezidentas Hu Jintao eina ir kitas svarbias pareigas karinëje si-
stemoje – jis yra ir vyriausiasis kariniø pajëgø vadas. 

3.4. Vyriausybë. Valstybës Taryba. Pagal 1982 m. Kinijos Konstitucijos 
nuostatas vykdomàjà valdþià vykdo vyriausybë, kuri vadinama Valstybës ta-
ryba. Jà sudaro Ministras Pirmininkas, vicepremjerai, valstybës patarëjai, 
ministrai, dalis jø vadovauja ministerijoms, kiti – komisijoms, generalinis 
auditorius ir Valstybës tarybos generalinis sekretorius. Konstitucijos 88 
straipsnyje numatyta, kad Ministras Pirmininkas (premjeras) vadovauja 
Valstybës tarybos darbui. Ministras Pirmininkas, vicepremjerai, valstybës 
patarëjai negali bûti skiriami daugiau nei dviem kadencijoms ið eilës. Kaip 
numatyta konstitucijos 92 straipsnyje, Valstybës taryba atskaitinga Kinijos 
liaudies atstovø nacionaliniam susirinkimui, o tarp jo sesijø – jo Nuolati-
niam komitetui. Vyriausybës ágaliojimø laikas sutampa su Kinijos liaudies 
atstovø nacionalinio susirinkimo ágaliojimø terminu – 5 metai.  

Vyriausybës ágaliojimai ir veiklos kryptys iðdëstytos Konstitucijos 89 
straipsnyje: poástatyminiø teisës aktø valdymo srityje priëmimas; ministeri-
jø ir komisijø kompetencijos nustatymas ir vadovavimas jø veikla, ðiø insti-
tucijø netinkamø teisës aktø panaikinimas; vadovavimas ekonomikos, ðvie-
timo, teisingumo, valstybës saugumo, uþsienio reikalø ir kitoms sritims, jø 
administravimas; nacionalinio biudþeto vykdymas ir kt. Taèiau ðis ágalioji-
mø sàraðas nëra baigtinis, nes Konstitucijos 89 straipsnio 18 punkte numa-
tyta, kad Valstybës taryba gali vykdyti ir kitas funkcijas, kurias jai gali pa-
vesti Kinijos liaudies atstovø nacionalinis susirinkimas ar jo Nuolatinis ko-
mitetas. 

Konstitucijos 88 straipsnyje numatyta, kad Valstybës taryba veikia ir 
maþesnës sudëties, vykdomuosiuose Valstybës tarybos posëdþiuose daly-
vauja Ministras Pirmininkas, vicepremjerai, valstybës patarëjai ir Valstybës 
tarybos generalinis sekretorius. 

Taèiau ið tikrøjø Valstybës tarybos veikla yra subordinuota komunistø 
partijai, neretai Valstybës taryba priima sprendimus kartu su komunistø 
partijos centro komitetu, taèiau, kaip paþymi kai kurie autoriai515, kad ir 
savarankiðkai priimami, Valstybës tarybos sprendimai primena politines di-
rektyvas.  

Konstitucija átvirtina centralizuotà valstybës valdymo sistemà. Konsti-
tucijos V skyrius skirtas vietos liaudies susirinkimø ir vietos vyriausybiø su-
darymo ir veiklos pagrindams. Vietos valdþia yra subordinuota vyriausybei. 

                                                           
515 Konstitucionnoe (gosudarstvennoje) pravo zarubežnych stran. – Moskva, 2001. T. 4. S. 329. 
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Vyriausybë vadovauja vietos valdþios vykdomosioms institucijoms ir turi 
ágaliojimus panaikinti jø teisës aktus. 

Konstitucijos VI skyrius skirtas nacionaliniø autonominiø teritorijø 
vadinamajai savivaldai. Taèiau ir ðiø teritorijø valdymas, nors ir skiriant 
ðioms vietos valdymo institucijoms daugiau ágaliojimø nei kad, pavyzdþiui, 
provincijø valdymo institucijoms yra subordinuotas Valstybës tarybai. Pa-
vyzdþiui, skirtingai nei kitoms vietos valdymo institucijoms, nacionaliniø 
autonominiø teritorijø valdymo institucijoms pagal Konstitucijos 121 
straipsná numatyta galimybë vartoti vietos gyventojø kalbà ar kalbas. 

Valstybës tarybos ágaliojimams priskiriama ir provincijø, autonominiø 
regionø ir kitø administraciniø vienetø geografinio padalijimo tvirtinimas. 

3.5. Centrinë karinë komisija. Konstitucinë Kinijos valstybës valdþios 
sàranga numato ir specifinæ valdþios institucijà – Centrinæ karinæ komisijà. 
Konstitucijoje ðiai institucijai yra skirtas atskiras IV skirsnis, taèiau ið jo 
dviejø straipsniø turinio sudëtinga apibûdinti ðios institucijos reikðmæ ir ga-
lias. Taèiau kadangi ði komisija savo sudëtimi sutampa su komunistø parti-
jos centro komiteto karine taryba, o jai vadovauja komunistø partijos cent-
ro komiteto generalinis sekretorius, ðios institucijos galios yra ypaè reikð-
mingos. Konstitucijos 93 straipsnis numato, kad ði komisija vadovauja vals-
tybës karinëms pajëgoms. Á Centrinës karinës komisijos sudëtá áeina ðios 
komisijos pirmininkas, jo pavaduotojai ir nariai. Ðios komisijos ágaliojimø 
terminas sutampa su Kinijos liaudies atstovø nacionalinio susirinkimo ága-
liojimais. Konstitucijos 9 straipsnyje nustatyta, kad centrinë karinë komisija 
atsakinga Kinijos liaudies atstovø nacionalinio susirinkimo Nuolatiniam 
komitetui. 

4. Teismø sistema. Prokuratûra. Pagrindinës Kinijos teisësaugos si-
stemos institucijos, kurias reglamentuoja Konstitucija, yra teismai ir proku-
ratûra. Kinijos valstybës valdþia nëra grindþiama valdþiø padalijimo princi-
pu. Kinijos teismø sistema nëra savarankiðka ir nepriklausoma, ji nesudaro 
vienos teismø sistemos. Egzistuoja liaudies teismø sistema ir specialieji 
(miðkø, geleþinkeliø) bei kariniai ir ypatingosios padëties teismai. Prokura-
tûros vaidmuo teisësaugos institucijø sistemoje yra labai svarbus, neretai ji 
konkuruoja su teismais savo ágaliojimais, o kai kuriuos prokuratûros orga-
nizacijos ir veiklos principus Konstitucijos normos reglamentuoja kartu su 
teismais. Prokuratûros institucijø vaidmuo ir galios primena sovietinæ pro-
kuratûrà.  

Teismø ir prokuratûros darbà reglamentuoja Konstitucijos VII sky-
rius. Konstitucijos 124 straipsnyje nustatyta, kad Kinijoje steigiami Aukð-
èiausiasis liaudies teismas, vietos liaudies teismai, kariniai ir specialûs liau-
dies teismai.  
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Pagal Konstitucijos nuostatas teismø sandarà nustato ástatymas. Da-
bartinæ teismø sistemà reglamentuoja daug kartø keisti ir papildyti 1979 m. 
ir 1995 m. ástatymai. Nors Konstitucijos 126 straipsnyje ir deklaruojama, 
kad liaudies teismai pagal ástatymus yra nepriklausomi ir á jø veiklà negali 
kiðtis valdymo institucijos, vieðosios organizacijos ar asmenys, taèiau pagal 
Konstitucijos 128 straipsná, Aukðèiausiasis Teismas yra atskaitingas Kinijos 
liaudies atstovø nacionaliniam susirinkimui ir jo Nuolatiniam komitetui. 
Konstitucijos 127 straipsnyje taip pat numatyta, kad Aukðèiausiasis Tei-
smas yra aukðèiausia teisminë institucija, kuri priþiûri ir administruoja ávai-
riø lygiø þemesniuosius liaudies ir specialiuosius teismus. Taèiau vietos 
liaudies teismai yra atskaitingi ir vietos valdþios organams. Kariniø ar ne-
paprastosios padëties teismø veiklos Aukðèiausiasis Teismas nekontroliuo-
ja. Konstitucijoje numatyta, kad teismø organizacijà nustato ástatymas. Vi-
sø grandþiø teismuose sudaromos teisminës komisijos, kurios neretai lemia 
bylø sprendimus. Á ðiø komisijø sudëtá áeina ir atitinkami vyriausieji proku-
rorai su patariamojo balso teise.  

Teismø sistemà sudaro Aukðèiausiasis Teismas, ávairiø grandþiø vietos 
liaudies ir specializuoti teismai. Administraciniai regionai Honkongas ir 
Makao turi savarankiðkà teismø sistemà. Konstitucijos 124 straipsnyje nu-
matyta, kad Aukðèiausiojo Teismo pirmininko ágaliojimø terminas sutampa 
su Kinijos liaudies atstovø nacionalinio susirinkimo ágaliojimais. Asmuo 
negali bûti daugiau nei dviem ið eilës kadencijoms skiriamas Aukðèiausiojo 
Teismo pirmininku.  

Konstitucijos normos deklaruoja kai kuriuos proceso principus. Kons-
titucijos 125 straipsnyje numatyta, kad visos bylos liaudies teismuose nagri-
nëjamos vieðai, iðskyrus tam tikrus ástatymuose numatytus atvejus. Ðiame 
Konstitucijos straipsnyje numatytas ir bendras proceso principas, kad kalti-
namasis turi teisæ á gynybà, taèiau ði teisë nëra garantuojama. Konstitucijo-
je taip pat numatyta, kad pilieèiai teismo procese gali vartoti savo gimtàjà 
kalbà, proceso ðalims garantuojama, kad procesas bus verèiamas á gimtàjà 
kalbà, jeigu kita proceso ðalis pageidauja.  

Kadangi Kinijos teisës samprata yra paveikta konfucianistinës morali-
nës filosofijos ir dël to, kad teisë negali atsiþvelgti á visas gyvenime pasitai-
kanèias situacijas, vyrauja neigiamas poþiûris á teisminá konfliktø sprendi-
mo bûdà (pirmenybë teikiama sutaikymui ir kompromisui), teismai nevai-
dina to vaidmens, kuris yra bûdingas Vakarø teisës tradicijai 516  

                                                           
516 Žr. plačiau: Baublys L. Antikinė teisingumo samprata ir jos įtaka Vakarų teisės tradicijai. – 

Vilnius, 2005; David R., Žoofre-Spinozi K. Osnovnije pravovije sistemi sovremennosti. – Moskva, 
1998. 
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Konstitucijos 130 straipsnio normos apibrëþia prokuratûros konstitu-
cinius pagrindus, jame nurodoma, kad Kinijos prokuratûrà sudaro Vyriau-
sioji (Aukðèiausioji) prokuratûra ir ávairiø lygiø prokuratûros, taip pat stei-
giama karinë ir kitos specialios (specializuotos) prokuratûros. Kaip ir 
Aukðèiausiojo Teismo pirmininkas, vyriausiasis prokuroras atskaitingas 
Kinijos liaudies atstovø nacionaliniam susirinkimui ar jo Nuolatiniam ko-
mitetui, jo ágaliojimø terminas sutampa su Kinijos liaudies atstovø naciona-
linio susirinkimo kadencija. Kaip ir teismø, prokuratûros organizacijà nu-
mato ástatymas. Vietos prokuratûros institucijos atskaitingos vietos val-
dþios organams. Prokuratûra tiria sunkius nusikaltimus, palaiko valstybiná 
kaltinimà, kontroliuoja kalëjimus ir kt. Vienas ið prokuratûros tikslø – kova 
su „kontrrevoliuciniais veiksmais“ ir kitos panaðios funkcijos. Deklaruoja-
mas prokuratûros nepriklausomumas, nors, kaip minëta, prokuratûra at-
skaitinga (ir pavaldi) valdþios institucijoms. Prokuratûrose steigiamos va-
dinamosios kolegijos, kurios sprendþia sudëtingas ikiteisminio tyrimo bylas 
ir kitus svarbius klausimus, taigi prokurorai nëra nepriklausomi spren-
dþiant ikiteisminio tyrimo klausimus. 

Ástatymai numato, kad teismo sprendimas gali bûti skundþiamas ir pe-
rþiûrëtas aukðtesnës instancijos teismo, taèiau Aukðèiausiojo Teismo 
sprendimas, net ir tais atvejais, kai tik jis sprendþia bylà, yra galutinis. Mir-
ties bausmës nuosprendþius turëtø tvirtinti Aukðèiausiasis Teismas, taèiau 
ne visais atvejais tai yra daroma – mirties bausmës uþ kai kuriuos nusikal-
timus nuosprendþius tvirtina tik aukðtesnës instancijos teismas.  

Teisëjø ir prokurorø kompetencija kelia daug problemø. Siekiant pa-
gerinti padëtá 2002 m. ávesta vienoda teisinio egzamino sistema – kiekvie-
nas asmuo, norintis dirbti teisëju, prokuroru, notaru ar advokatu, turi iðlai-
kyti gan sunkø egzaminà. 

Konstitucijos 135 straipsnyje, nustatant pareigà, kad visos teisësaugos 
institucijos koordinuotø savo veiksmus, minimi ir valstybës saugumo organai. 

 

IV 

 

Þmogaus teisiø konstitucinis katalogas. Þmogaus teisës yra viena ið 
opiausiø Kinijos problemø – ne tik jos teisë, bet ir politinë sistema, parem-
ta autoritariniu reþimu, neatitinka visuotinai pripaþástamø þmogaus teisiø 
standartø. Kinijos teisës sistema nëra suderinta su tarptautiniø þmogaus 
teisiø sutarèiø reikalavimais, ypaè tai ryðku politiniø pilietiniø teisiø srityje. 
Kinija nëra daugelio su þmogaus teisëmis siejamø tarptautiniø sutarèiø da-
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lyvë. Kinija vis dar neratifikavo vieno pagrindiniø Jungtiniø Tautø Organi-
zacijos (JTO) þmogaus teisiø dokumento – Tarptautinio pilietiniø ir politi-
niø teisiø pakto, ji tik já pasiraðë. Taèiau Kinija vis dëlto yra kai kuriø tarp-
tautiniø þmogaus teisëms skirtø sutarèiø dalyvë, ji ratifikavo JTO Tarptau-
tiná ekonominiø socialiniø ir kultûriniø teisiø paktà517.  

Toká diferencijuotà poþiûrá á þmogaus teises kai kurie Kinijos moksli-
ninkai aiðkina ir konfucianizmo átaka þmogaus teisiø sampratai, socialiniø 
ekonominiø teisiø prieðinimu pilietinëms politinëms teisëms, Kinijos poli-
tikai Kinijos vertybiø tradicijà aiðkina prioriteto suteikimu socialinëms eko-
nominëms teisëms. Taèiau, manytume, kad toká teisiø „suprieðinimà“, bû-
dingà socialistinei þmogaus teisiø doktrinai, galime aiðkinti ir socialistinës 
autoritarinës politinës sistemos pasirinkimu. 

Kinijos þmogaus teisiø padëtis yra daþnai kritikuojama tarptautiniø 
þmogaus teises ginanèiø organizacijø, ypaè tai susijæ su Kinijos baudþiamà-
ja politika, esminëmis procesinëmis garantijomis. Kinijoje egzistuoja vadi-
namoji „pataisos per darbà“ sistema, kuri ið esmës yra vertinama kaip lais-
vës apribojimas be teismo nuosprendþio518. Viena ið ypaè aktualiø þmogaus 
teisiø problemø Kinijos baudþiamojoje teisëje – tai plaèios galimybës taiky-
ti mirties bausmæ,519 ir ne tik uþ sunkius nusikaltimus asmeniui, bet ir uþ 
vadinamuosius ekonominius (uþ ávairiø prekiø ir vertybiø kontrabandà ir 
net uþ vengimà mokëti mokesèius) ir politinius nusikaltimus. Mirties 
bausmë gali bûti vykdoma nedelsiant ar atidëjus jos vykdymà dvejiems me-
tams.520 Kinijos baudþiamajame kodekse numatytos 68 nusikaltimø sudëtys 
(nusikaltimai)521, uþ kuriø padarymà gali bûti skiriama mirties bausmë, ta-
èiau 1997 m. baudþiamøjø ástatymø reforma ðiek tiek sumaþino galimybes 
taikyti mirties bausmæ. Kinijos politikai neretai teigia, kad mirties bausmë 
taikoma ne uþ visus kodekse numatytus nusikaltimus, uþ kuriuos ji galëtø 
bûti skiriama, bet duomenys apie mirties bausmës taikymà Kinijoje neskel-
biami (jie yra valstybës paslaptis), tad ar ið tikrøjø mirties bausmë taikoma 
reèiau, sunku spræsti. Mirties bausmës taikymo ribojimui gali turëti átakos 
2005 m. paskelbta reforma, kad mirties bausmës nuosprendþius galës taiky-
ti tik Aukðèiausiasis Teismas (tokios praktikos prieð kurá laikà buvo atsisa-

                                                           
517 http:// www.documents.un.org/  
518 Reports of the UN Working Group on Arbitrary Detention on China/ http://www.docu-

ments.un.org/  
519 United Nations Monitoring of the Situation in China: UN Special rapporteur on 

extrajudicial, summary or arbitrary executions/ http://www.documents.un.org/  
520 Outlines of the legal system of the People’s Republic of China. Editor in chief Zhang Fusen, 

Associated editor – Hu Zejun. 2004. P. 187. 
521 The Death Penalty in China: A Baseline Document, The European Initiative for Democracy 

and Human Rights, December, 2003. 
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kyta, ir mirties bausmës nuosprendþius taikë provincijø aukðtesnieji tei-
smai)522. 

Sparèios ekonominës reformos, teisës á privaèià nuosavybæ pripaþini-
mas skatina þmogaus teisiø paþangà. Maþdaug nuo 1978 m. Kinijos valsty-
bë pradëjo tolti nuo klasinës visuomenës sampratos, teisëje bandoma átvir-
tinti lygiateisiðkumo principà. Tai ypaè atsispindi civilinës teisës srityje (pa-
vyzdþiui, 1978 m. ástatyme, skirtame civilinës teisës principams), panaðios 
nuostatos nustatytos ir 1989 m. Administracinio proceso ástatyme, kuris 
numato teisæ kiekvienam ginèyti administracinës institucijos sprendimà. 
Taèiau Kinijos lygiateisiðkumo teisëje doktrina, net ir socialiniø teisiø srity-
je, neapima tokiø srièiø kaip teisë streikuoti ir kt.  

1982 m. Kinijos Konstitucijoje, palyginti su 1978 m. Konstitucija, þmo-
gaus teisëms skirta daugiau dëmesio. Konstitucijoje bandoma atsiriboti 
nuo Kultûrinës revoliucijos metu þmogaus teisiø neigimo, teroro ir represi-
jø politikos, taèiau ir dabartinëje Konstitucijoje jos daþnai yra deklaruoja-
mos be garantijø. Þmogaus teisiø raidai ypaè svarbios 2004 m. Konstituci-
jos pataisos, kurios átvirtino naujus principus: buvo papildytas 33 Konstitu-
cijos straipsnis, nustatantis, kad valstybë gerbia ir saugo þmogaus teises, ir 
13 straipsnio pataisa, deklaruojanti, kad pilieèiø teisëtai ágyta privati nuo-
savybë yra nelieèiama (negali bûti paþeista).  

Kinijos 1982 m. Konstitucijoje þmogaus teisëms skirtas atskiras II 
Konstitucijos skirsnis „Pagrindinës pilieèiø teisës ir pareigos“, taèiau kai 
kurios jø, pavyzdþiui, jau minëtos privaèios nuosavybës ar procesinës teisës, 
reglamentuotos kituose skyriuose. Konstitucijos skirsnio, skirto þmogaus 
teisëms, pavadinimas pabrëþia, kad Kinijos þmogaus teisiø doktrina paveik-
ta ne tik konfucianistinës moralinës filosofijos nuostatø, bet ir vadovaujasi 
socialistine þmogaus teisiø koncepcija, kurioje daug dëmesio skirta asmens 
(pilieèio) pareigoms. Kita Konstitucijos teisinio reguliavimo ypatybë ta, 
kad Konstitucija, reglamentuodama teises ir pareigas, jas adresuoja ne as-
meniui, bet iðskirtinai tik pilieèiui. Kinijos konstitucija pabrëþia iðskirtinæ 
pilietybës reikðmæ. Konstitucijos 33 straipsnyje apibrëþiama, kad visi, kas 
turi Kinijos pilietybæ, yra Kinijos Respublikos pilieèiai. Kaip konstitucinio 
teisiø reglamentavimo ypatybæ galëtume paminëti ir tà aplinkybæ, kad Kini-
jos Konstitucijoje yra ir normos (50 str.), nustatnèios, kad valstybë gina ki-
nø, gyvenanèiø uþsienio valstybëse, ir repatriantø teisëtus interesus.  

Konstitucijos II skyriuje deklaruojamos tokios pagrindinës pilietinës 
politinës pilieèiø teisës: pilieèiø lygybë – lygybë prieð ástatymus, jø pareigø 
vienovë; pilieèiø pareigas „nustato konstitucija ir ástatymai“; Konstitucijoje 

                                                           
522 Press and China Review Magazine, Great Britain China Centre. 2005. Iss. No. 33. P. 7–9.  



KONSTITUCINIO REGULIAVIMO ĮVAIROVĖ 

 

442 

pabrëþiamas moterø ir vyrø lygiateisiðkumas; teisë dalyvauti rinkimuose; 
Konstitucijos 35 straipsnyje iðvardytos tokios teisës kaip þodþio, spaudos, 
asociacijø, eityniø (procesijø) ir demonstracijø; religiniø ásitikinimø laisvë 
(deklaruojant religiniø ásitikinimø laisvæ 36 straipsnyje nustatyta, kad reli-
ginës organizacijos ir religijos reikalai negali priklausyti nuo uþsienio do-
minavimo); asmens orumo apsauga; laisvës nelieèiamumas (deklaruojant 
ðià teisæ nustatyta, kad asmuo gali bûti areðtuotas tik prokuratûros ar tei-
smo sprendimu); asmens bûsto nelieèiamumas; reglamentuojant privaèios 
korespondencijos nelieèiamumà numatyta, kad ji gali bûti ir ribojama. 
Konstitucijos 41 straipsnyje numatytos pilieèiø teisë kritikuoti ir teikti pasi-
ûlymus valstybës ástaigoms ir pareigûnams, taip pat ir teisë gauti kompen-
sacijà tais atvejais, kai dël pareigûnø veiksmais padarytø asmens teisiø pa-
þeidimo jis patyrë nuostoliø. Konstitucijos 47 straipsnyje átvirtinta moksli-
niø tyrimø, menø laisvë, bet pabrëþiama, kad valstybë skatina ir remia tik 
tokio mokslo ar meno veiklà, kuri atitinka þmoniø interesus.  

Pilietiniø politiniø teisiø teisinis iðdëstymas Konstitucijos straipsniuose 
daþnai stokoja konkretumo, pavyzdþiui, Konstitucijos 35 straipsnyje tik 
ávardijamos tokios pilieèio teisës kaip þodþio, spaudos, asociacijø, eityniø ar 
demonstracijø – be jokiø konkretesniø ðiø teisiø ágyvendinimo garantijø ar 
garantijø, taikomø jas ribojant. Analizuodami spaudos laisvæ, Kinijos 
mokslininkai þinias skirsto á dvi grupes: þinias apie politikà, kurios apima ir 
socialines ekonomines, kultûrines þinias; ir þinios apie socialinæ veiklà, pra-
mogas. Þinios, susijusios su politika, yra grieþtai kontroliuojamos, taigi es-
miniai pasikeitimai spaudos laivës srityje, kuriems átakos turëjo ekonomi-
kos reformos, vyksta tik skleidþiant þinias apie socialinæ veiklà bei pramo-
gas523. Daugelá metø Kinijos þiniasklaidos priemonës buvo valstybinës ar 
komunistø partijos, jø paskirtis buvo komunistø partijos tikslø propaganda. 
Tik 2003 m. daugelis þiniasklaidos priemoniø, iðskyrus kai kurias, kurios li-
ko komunistø partijos þinioje, tapo tik formaliai priklausomos nuo valsty-
biniø ir visuomeniniø organizacijø, jø finansavimas nebepriklausë nuo mi-
nëtø institucijø. Taigi Kinijos Konstitucijoje skelbiamà spaudos laisvæ gali-
me vertinti kaip deklaratyvià, neatitinkanèià spaudos laisvei taikomø krite-
rijø. 

Vertindami Kinijos 1982 m. Konstitucijoje reglamentuojamas þmo-
gaus teises ir lygindami su kitomis socialistinëmis konstitucijø tradicijomis, 
kai kurie autoriai paþymi, kad politinës teisës reglamentuotos ypaè trum-

                                                           
523 Chen Lidan (Professor of Renim University of China). Freedom of expression and self-

discipline of the media // EU-China Human Rights Dialogue Seminar, Beijing- June 20–21, 2005. 
P. 1/4–4/4. 
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pai, be tokiø teisiø reglamentavimui bûdingø socialistinëse konstitucijose 
numatomø „materialiniø garantijø“524. Kinijos Konstitucijoje pasigendame 
ir tokiø visuotinai pripaþástamø teisiø ir laisviø kaip, pavyzdþiui, minties 
laisvës, teisës á gyvybæ, kai kuriø kitø svarbiø asmens teisiø, ir ypaè sietinø 
su baudþiamuoju persekiojimu. 

Kai kurios Kinijos Konstitucijoje ávardytos teisës, susijusios su asmens 
orumo apsauga, kaip kad teisë nebûti ðmeiþiamam ar þeminamam, galëtø 
bûti laikomos Kinijos konstituciniø teisiø katalogo ypatumu: Konstitucijos 
38 straipsnyje nustatytas draudimas asmená ðmeiþti, áþeidinëti, þeminti (to-
kie draudimai yra numatyti ir baudþiamuosiuose ástatymuose). Tokie as-
mens orumui apsaugoti imperatyvai nulemti istorinës Kinijos raidos ir yra 
labai svarbûs, nes Kinijos kultûrinës revoliucijos metu naudoto teroro ir 
represijø metu daþnai prieð asmená buvo imamasi ir „moraliniø represijø“ – 
asmens orumà þeidþianèiø ðmeiþto kampanijø. 

Kaip jau minëta, kai kurios svarbios þmogaus teisës reglamentuojamos 
ir kituose Konstitucijos skyriuose, tai ir jau minëta privaèiosios nuosavybës 
apsauga, nors Konstitucijoje, be abejo, daugiausia dëmesio skirta vieðajai 
(socialistinei) nuosavybei.  

Konstitucijoje reglamentuojamos ir socialines teises. Konstitucijos 42 
straipsnyje numatyta teisë ir pareiga dirbti („dirbti yra garbinga kiekvieno 
pilieèio pareiga“). Ðiame straipsnyje numatyti ir valstybës ásipareigojimai 
kurti darbo vietas bei suteikti reikalingà darbiná mokymà. Konstitucijos 43 
straipsnyje deklaruojama dirbanèiøjø teisë á poilsá, Konstitucijos 44–45 
straipsniuose reglamentuojama dirbanèiøjø teisë á socialiná aprûpinimà. 
Konstitucijos 49 straipsnyje skirta dëmesio ir ðeimos teisiø apsaugai, dekla-
ruojama santuokos laisvë, sutuoktiniø pareiga auklëti vaikus ir kt., atskirai 
pabrëþiama, kad seni þmonës negali bûti skriaudþiami (paþeidþiamos jø tei-
sës). Konstitucinis senø þmoniø teisiø apsaugos átvirtinimas vertintinas kaip 
Kinijos tradicijø átaka konstituciniam þmogaus teisiø reguliavimui ir galëtø 
bûti vertintinas kaip þmogaus teisiø katalogo ypatumas. 

Kai kuriø socialiniø teisiø nuostatø yra ir kituose Konstitucijos sky-
riuose. I skyriuje, skirtame pagrindiniams principams, yra straipsniai, reg-
lamentuojantys ðvietimo sistemà, sveikatos prieþiûrà, kultûrà, netgi ðeimos 
planavimà – Konstitucijos 25 straipsnyje numatyta, kad valstybë skatina 
ðeimos planavimà, kad gyventojø augimas atitiktø valstybës ekonominá vys-
tymàsi (ðios Konstitucijos nuostatos sietinos su vis didëjanèiu Kinijos gy-
ventojø skaièiumi, jau dabar Kinijoje gyvena daugiau nei milijardas gyven-
tojø, gyventojø skaièiaus augimas – opi ðalies problema). Socialistinës vals-

                                                           
524 Konstitucionnoe (gosudarstvennoe) pravo zarubežnych stran. – Moskva, 2001. T. 4. S. 273. 
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tybës pobûdis atsispindi ir ðvietimo sistemai skirtose nuostatose: Konstitu-
cijos 24 straipsnyje numatyta, kad valstybë turi mokyti (auklëti) þmones 
„patriotizmo, kolektyvizmo, internacionalizmo, dialektinio ir istorinio ma-
terializmo“, valstybë „kovoja su kapitalistinëmis, feodalinëmis ir kitomis 
disidentinëmis idëjomis“. 

Be abejonës, kaip Kinijos konstitucinio þmogaus teisiø katalogo ypa-
tumas vertintinas ir platus konstituciniø pareigø sàraðas. Daugumos ðiø pa-
reigø konstitucinis átvirtinimas sietinas su Kinijos autoritariniu politiniu re-
þimu ir socialistine þmogaus pareigø samprata – þmogus turi bûti priklau-
somas nuo valstybës; valstybës, kolektyvø interesai dominuoja þmogaus in-
teresø atþvilgiu; ne valstybë turi nepaþeisti þmogaus teisiø, bet þmogus turi 
tarnauti valstybei. Konstitucijoje nustatomos tokios pareigos kaip pareiga 
laikytis Konstitucijos, nepaþeisti visuomenës, valstybës kolektyvø teisiø, 
saugoti tautybiø teises, saugoti vieðàjà nuosavybæ, laikytis darbo disciplinos 
ir vieðosios tvarkos, gerbti ir saugoti tëvynæ, nedaryti veiksmø, kenkianèiø 
tëvynës saugumui, garbei, interesams; pareiga ginti tëvynæ nuo agresijos, 
garbinga pareiga atlikti karinæ tarnybà, pareiga mokëti ástatymø nustatytus 
mokesèius. 

Kinijos konstituciniam þmogaus teisiø reglamentavimui, kaip ir kitose 
socialistinëse konstitucijose skelbiamoms teisëms, bûdingas deklaratyvu-
mas, daþnai jos nëra ágyvendinamos, asmuo, iðskyrus ypaè retas iðimtis, ne-
gali kreiptis á teismà dël konstituciniø teisiø gynimo. Nesant teisminës 
konstitucinës kontrolës sistemos, nëra ir pakankamø teisiniø politiniø prie-
laidø tokias teises ginti. 

Þmogaus teisiø universalumo, jø nedalumo vakarietiðkoji tradicija Ki-
nijos þmogaus teisiø doktrinoje sunkiai skinasi kelià. Kaip paþymi kai kurie 
Kinijos mokslininkai, þmogaus teisiø konstitucinio katalogo plëtrai, mo-
derniam poþiûriui á þmogaus teises trukdo ir ta aplinkybë, kad Kinijoje në-
ra konstitucinës kontrolës sistemos525. Kai kurie Kinijos mokslininkai ban-
do pagrásti bûtinumà kai kuriø moderniø Vakarø teisës doktrinoje visuoti-
nai pripaþintø teisiø, pavyzdþiui, teisës á informacijà, ir siûlo papildyti Kini-
jos Konstitucijà átvirtinant tokià teisæ. Kinijoje teisës á informacijà doktri-
nos raidà skatina ir tokie nesenos praeities skaudûs ávykiai kaip SARS ligos 
plitimas, kuris parodë informacijos prieinamumo bûtinumà siekiant apsau-
goti ne tik Kinijos þmoniø, bet ir pasaulio bendruomenës teises. 
 

                                                           
525 Laifantan L. (Professor of Law, Zhejiang University; Vice-chairman of China Constitutional 

Sodiety). Legal protection of the Right to informatikon – A Chinese Scholar‘s View at Present / 
EU-China Human Rights Dialogue Seminar, Beijing- June 20-21, 2005. P. 3/4.  
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DIVERSITY OF CONSTITUTIONAL  
REGULATION 

 

 

Summary 
 

 

There is an obvious demand for acknowledgment of foreign countries 
constitutional systems. The monograph “The Modern Constitution: Stud-
ies on Constitutional Regulation in Foreign Countries” written by academ-
ics of the Constitutional Law Department of Mykolas Romeris University 
and published in 2005, has started the new field of research that is related 
to the experience of foreign countries. The constitutional regulations in 
certain countries were analyzed in the said book. 

The academics of Constitutional Law Department of Mykolas Ro-
meris University propose to the reader the second book from the series – 
“The Diversity of Constitutional Regulation” – concerning constitutional 
regulation in foreign countries. This book may be regarded as continuation 
of the first book mentioned above. Both books are prepared regarding the 
same concept and have the same purpose – to emphasize the diversity of 
modern constitutional regulations. They have been written almost by the 
same team of authors. 

“The Diversity of Constitutional Regulation” reveals different aspects 
of modern constitutional regulation. Revised Constitutions are conse-
quences of a long constitutional process in particular countries. They are 
different in their aim, content and form. 

Different constitutional experience is the best material for compari-
son. The titles of the chapter define the content of the issues researched. 

The monograph is composed of the following chapters: the first – Va-
riety of modern constitutions aspects: common and individual attributes by 
Egidijus Jaraðiûnas, then – the Constitution of Belgium by Egidijus Jaraði-
ûnas, the Constitution of Swiss Conferedation of 18 April 1999 by Milda 
Vainiutë and Darijus Beinoravièius, the Constitution of Sweden by Alvydas 
Pumputis, Constitutional System of the Kingdom of Denmark by Gedimi-
nas Mesonis, the Constitution of Greece by Elena Vaitiekienë, the Consti-
tution of Czech Republic by Gediminas Mesonis, the Constitution of Lat-
via by Juozas Þilys, the Constitution of Estonia of 1992 by Darius But-
vilavièius, the Constitution of Ukraine by Vaidotas Bacevièius, the Consti-
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tution of the Republic of South Africa by Edita Þiobienë, the Constitution 
of Australia by Saulë Vidrinskaitë, the Constitution of India by Saulë 
Vidrinskaitë, the Constitution of Empire of Japan by Mantas Varaðka, the 
Constitution of China by Toma Birmontienë. 

However, the research in this book was not limited by the borders of 
Europe. The Constitutional system of Belarus was taken as an exception of 
the European constitutional traditions. For the first time, the subjects of 
research are the Constitutional systems of Canada, Australia, South Africa, 
Japan, and even socialistic China. The geography of the research is rather 
wide. Very different experiences are analyzed including even the situation 
when non-constitutionalism is called as a constitutionalism. 

The authors of this monograph consider the Constitution as a tool to 
reach the values of the state and society governed by democracy.  
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