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PRATARMĖ 
 

 
Konstitucija – aktas, kurio svarbiausias uždavinys yra nustatyti valsty-

bės valdžios galių ribas ir laiduoti asmens teisių ir laisvių apsaugą. Prisi-
minkime 1789 m. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijos 16 straipsnyje iš-
dėstytą konstitucionalizmo doktrinos kvintesenciją: visuomenė, kurioje 
žmogaus teisių garantijos neužtikrintos ir kurioje nėra valdžių padalijimo, 
neturi konstitucijos. 

Ypatinga šio akto reikšmė ir vieta nacionalinės teisės sistemoje lemia ir 
konstitucinės teisės studijų reikšmingumą. Jau pirmaisiais studijų Lietuvos 
teisės universitete metais studentai susipažįsta su Lietuvos konstitucine tei-
se. Šių studijų akiratyje – konstitucinės teisės teorijos pagrindai, Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos įtvirtintas reguliavimas, Konstitucijos normų ir 
principų prasmę ir turinį atskleidžianti konstitucinė jurisprudencija, įvairūs 
konstituciniai institutai. 

Lietuvos konstitucinės teisės studijomis konstitucinės teisės pažinimas 
nesibaigia. Pasaulyje beveik du šimtai valstybių. Konstitucijų įvairovės 
dėsningumus ir ypatumus padeda pažinti lyginamosios konstitucinės teisės 
studijos. Studijuojant įvairių pasaulio šalių konstitucinę teisę, siekiama at-
skleisti pasaulio konstitucinio proceso esmę ir raidos tendencijas, išanali-
zuoti svarbiausius pasaulio šalių konstitucinius institutus, parodyti jų ben-
drus bruožus ir savitumus, paaiškinti konkrečios šalies konstitucinių spren-
dimų specifiką ir t. t. 

Pirmas ir svarbiausias tokių studijų šaltinis – užsienio šalių konstitucijų 
tekstai. Ir čia studento laukia nusivylimas – lietuvių kalba tokių konstitucijų 
tekstų nerasi. Užsienio kalbomis (tiems, kas skaito anglų, prancūzų, vokie-
čių ar rusų kalbomis) išleisti konstitucijų tekstai ne visada prieinami. Nere-
tai tenka naudotis interneto svetainėmis, kuriose skelbiami pasaulio šalių 
konstitucijų tekstai. 

Taigi kyla uždavinys suteikti studentams prieinamą studijų šaltinį lie-
tuvių kalba. Diskutuodami šiuo klausimu, LTU Konstitucinės teisės kated-
ros dėstytojai prisiminė dar tarpukario laikų didžiausio konstitucinių tyrimų 
autoriteto profesoriaus Mykolo Römerio ir jo studentų iniciatyvą. M. 
Römeris, stokojant užsienio šalių konstitucijų tekstų lietuvių kalba, 1925–
1926 mokslo metais pasitelkė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulte-
to studentus užsienio šalių konstitucijų tekstams versti. Šiuos konstitucijų 
vertimus jis pats taisė ir tikrino. Tikrinta dviem atžvilgiais – sąvokų tikslu-
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mo ir kalbos taisyklingumo*. Taip spaudai buvo parengtas ir 1927–1928 m. 
paskelbtas pirmasis užsienio šalių konstitucijų rinkinys, pavadintas „Įvairių 
valstybių konstitucijos“, išėjęs dalimis kaip Lietuvos teisininkų draugijos 
leidžiamo „Teisės“ žurnalo 11, 12 ir 13 numerių priedas „Įvairių valstybių 
konstitucijos“. Pirmajame rinkinyje išspausdintos 10 valstybių (Belgijos, 
JAV, SSRS, Šveicarijos, Vokietijos, Latvijos, Estijos, Čekoslovakijos, 
Suomijos ir Japonijos) konstitucijos. 1932 m. Vytauto Didžiojo universiteto 
Teisių fakulteto leidžiamoje „Teisės mokslo bibliotekoje“ pasirodė antrasis 
konstitucijų vertimų rinkinys „Dabartinės konstitucijos“, kuriame buvo iš-
spausdintos Airijos, Prūsijos, Serbų, Kroatų ir Slovėnų karalystės, Norvegi-
jos, Turkijos, Rumunijos, Lenkijos bei laisvojo Dancigo miesto konstituci-
jos. Šie konstitucijų vertimų rinkiniai tapo rimta konstitucinių studijų para-
ma. 

Prisiminus šį bandymą, nutarta vėl kviestis į pagalbą studentus, nelau-
kiant, kol pasirodys profesionalių vertėjų išversti konstitucinių aktų tekstai. 
2001–2002 mokslo metais Lietuvos teisės universiteto Teisės ir Valstybinio 
valdymo fakultetų antro kurso studentams buvo pasiūlyta dalyvauti užsienio 
šalių konstitucijų vertimo eksperimente. Norinčių išbandyti savo jėgas net-
rūko, studentai išvertė beveik tris dešimtis konstitucijų. Kai kurių konstitu-
cijų yra net keli vertimai. Daugiausiai buvo verčiama iš anglų, vokiečių, ru-
sų ir prancūzų kalbų. 

Tikrinant ir taisant vertimus paaiškėjo, kad konstitucijos vertimas – ne-
lengvai perkandamas „riešutėlis“. Neužtenka vien mokėti kalbą, ne mažiau 
svarbu suprasti šalies konstitucines teisines realijas ir jas perteikti lietuviš-
kai. 

Iš padarytų vertimų atrinkti geresni. Tai studentų Dovilės Karpičiūtės, 
Giedrės Ulevičiūtės, Astos Galinaitytės, Evaldo Matulio, Virginijos Pra-
smickaitės, Mildos Urbonaitės, Giedrės Dambraskaitės, Dominyko Kaba-
šinsko, Giedrės Kontrimaitės, Ingos Milašiūtės, Jurgitos Kirtiklytės, Min-
daugo Badaro, Gedimino Gudeliausko, Viliaus Kupčinsko, Irutės Sasnaus-
kaitės, Sauliaus Jarašiūno, Indrės Kazėnaitės ir Darijos Morozovos darbai. 

Šiuos darbus tikrino ir taisė Konstitucinės teisės katedros dėstytojai doc. 
dr. Egidijus Jarašiūnas, dr. Milda Vainiutė, doc. dr. Gediminas Mesonis, Sau-
lė Vidrinskaitė, Edita Žiobienė, Viktorija Staugaitytė ir Ona Buišienė. 

Taigi esame parengę ir ruošiamės pateikti Prancūzijos, Vokietijos, Di-
džiosios Britanijos, Suomijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, JAV ir Rusijos 
konstitucijas. 
                                                 

* Römeris M. Dabartinės konstitucijos. Antrasis rinkinys. Kaunas: Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Teisių fakultetas, 1932, p. 8. 
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Kuo grindžiama šių konstitucijų atranka? Pažymėtina, kad pasaulio 
konstitucionalizmo istorijoje yra konstitucijų, kurios savo įtaka akivaizdžiai 
yra peržengusios nacionalines ribas ir tapusios sėkmingos konstitucinės kū-
rybos pavyzdžiais. Tai 1787 m. JAV Konstitucija – pirmoji ir seniausioji 
galiojanti konstitucija, pirmosios konstitucionalizmo bangos aktas, padaręs 
didžiulę įtaką tolesnei konstitucionalizmo raidai. Pagal savo reikšmę išskir-
tinėmis laikytinos 1949 m. Vokietijos Pagrindinis Įstatymas (ypač dėl žmo-
gaus teisių ir laisvių katalogo, demokratinio reguliavimo pakraipos) ir 1958 
m. Prancūzijos Konstitucija (ypač dėl savito valdymo modelio įtvirtinimo). 
Visuose lyginamosios teisės vadovėliuose kaip savitas fenomenas analizuo-
jama Didžiosios Britanijos „nerašytinė“ arba „nekonsoliduota“ („nekodifi-
kuota“) Konstitucija, kurią sudaro statutinė teisė, precedentai ir konstituci-
niai papročiai. Suomijos 1999 m. Konstitucija pasirinkta kaip vienos iš 
mums artimo ir reikšmingo Baltijos ir Skandinavijos regiono šalių moder-
nios konstitucinės kūrybos pavyzdys. Estijos, Latvijos, Lenkijos konstituci-
jos – šalių, su kuriomis Lietuva vienu metu tapo Europos Sąjungos nare, 
konstitucijos. Rusijos Konstitucija pasirinkta tiek dėl šios valstybės reikš-
mingumo, tiek kaip savotiškas konstitucionalumo idėjų transformacijos pa-
vyzdys. Manome, kad toks rinkinys bent minimaliai užpildys labiausiai 
trūkstamų lyginamosios konstitucinės teisės studijoms būtinų pirminių šal-
tinių sąrašą*. Anksčiau ar vėliau lietuvių kalba turėtų pasirodyti ir kitų Eu-
ropos Sąjungos šalių, taip pat tokių šalių kaip Japonijos, Indijos, PAR ar 
Brazilijos konstitucijų vertimai. Jų studijos esmingai pagilintų mūsų žinias. 

Studijuojant lyginamąją konstitucinę teisę ne mažiau svarbi užsienio 
šalių konstitucinės justicijos institucijų jurisprudencija. Vis labiau įsitvirti-
nant požiūriui, kad konstitucija reikėtų laikyti ne vien konstitucijos – pa-
grindinio įstatymo tekstą, bet ir jį aiškinančią konstitucinės justicijos insti-
tucijų formuluojamą konstitucinę doktriną – turime galvoti ir apie įvairių 
šalių konstitucinės jurisprudencijos vertimų rinkinį. 

Primename, kad rinkinyje – studentų versti ir dėstytojų taisyti konstitu-
cijų tekstai. Šį rinkinį reikėtų laikyti pagalbine mokomąja priemone, bet ne 
oficialiai aprobuotais konstitucijų vertimais. Norėtųsi tikėtis, kad šis užsie-
nio šalių konstitucijų rinkinys bus studentų mėgiama ir seminaruose naudo-
jama studijų medžiaga. 
 

Visų, dalyvavusių verčiant konstitucijas ar taisant jų vertimus, vardu –  
doc. dr. Egidijus Jarašiūnas 

                                                 
* Užsienio šalių konstitucijų tekstai yra interneto svetainėje  
   http://www.uni-wuerzburg.de/ law./index.html/. 
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1958 METŲ  
PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS 

KONSTITUCIJA 
 
 
 

Respublikos Vyriausybė, remdamasi 1958 m. birželio 3 d. konstituci-
niu įstatymu, pasiūlė, Prancūzijos liaudis priėmė, 

Respublikos prezidentas promulguoja tokio turinio konstitucinį įstaty-
mą. 
 

PREAMBULĖ 
 

Prancūzijos liaudis iškilmingai skelbia savo ištikimybę žmogaus tei-
sėms ir nacionalinio suvereniteto principams, tokiems, kokie jie buvo išdės-
tyti 1789 metų Deklaracijoje, patvirtinti ir papildyti 1946 metų Konstituci-
jos preambulėje. 

Remdamasi šiais principais ir laisvo tautų apsisprendimo principu, 
Respublika siūlo užjūrio teritorijoms, reiškiančioms valią prisijungti prie 
jos, naujus institutus, grindžiamus bendru laisvės, lygybės ir brolybės idea-
lu, skirtus jų demokratinei raidai skatinti. 
 

1 straipsnis 
Prancūzija yra nedaloma, pasaulietinė, demokratinė ir socialinė respub-

lika. Ji garantuoja visų piliečių, neatsižvelgiant į jų kilmę, rasę ar religiją, 
lygybę įstatymui. Ji gerbia visus tikėjimus. Jos organizacija yra decentrali-
zuota. 
 

I SKIRSNIS 
APIE SUVERENITETĄ 

 
2 straipsnis 
Respublikos kalba yra prancūzų kalba. 
Nacionalinė emblema yra trispalvė vėliava: mėlyna, balta, raudona. 
Nacionalinis himnas – „Marselietė“. 
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Respublikos devizas yra „Laisvė, Lygybė, Brolybė“. 
Jos principas: liaudies valdžia, liaudies vykdoma ir liaudies labui. 
 
3 straipsnis 
Nacionalinis suverenitetas priklauso liaudžiai, liaudis jį įgyvendina per 

savo atstovus arba referendumu. 
Jokia liaudies dalis, joks asmuo negali prisiskirti jo vykdymo. 
Rinkimai gali būti tiesioginiai ir netiesioginiai, laikantis sąlygų, numa-

tytų Konstitucijoje. Jie visada turi būti visuotiniai, lygūs ir slapti. 
Laikantis įstatymo numatytų sąlygų, rinkėjai yra visi abiejų lyčių pil-

namečiai Prancūzijos piliečiai, galintys naudotis civilinėmis ir politinėmis 
teisėmis. 

Įstatymas sudaro vienodas sąlygas vyrams ir moterims būti išrinktiems 
ir vykdyti rinkimines funkcijas. 

 
4 straipsnis 
Partijos ir politinės grupuotės padeda išreikšti nuomonę per rinkimus. 

Jos sudaromos ir veikia laisvai. Jos privalo gerbti nacionalinio suvereniteto 
ir demokratijos principus. 

Jos prisideda prie principo, skelbiamo 3 straipsnio paskutinėje pastrai-
poje, įgyvendinimo įstatyme nustatytomis sąlygomis. 
 

II SKIRSNIS 
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 

 
5 straipsnis 
Respublikos prezidentas prižiūri, kaip laikomasi Konstitucijos. Savo 

arbitravimu jis užtikrina normalų viešųjų valdžių funkcionavimą ir valsty-
bės tęstinumą. 

Jis yra nacionalinės nepriklausomybės, teritorijos vientisumo ir sutar-
čių laikymosi garantas. 

 
6 straipsnis 
Respublikos prezidentas renkamas penkeriems metams visuotiniais tie-

sioginiais rinkimais. 
Šio straipsnio taikymo sąlygas nustato organinis įstatymas. 
 
7 straipsnis 
Respublikos prezidentas renkamas absoliučia dalyvavusiųjų balsų dau-

guma. Jei pirmame rinkimų ture niekas negauna tokios balsų daugumos, ke-
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turioliktą dieną po pirmojo turo pabaigos organizuojamas antrasis. Jame ga-
li dalyvauti tik du, taip pat ir tuo atveju, kai pasitraukia pirmasis kandidatas, 
pirmame rinkimų ture daugiausiai balsų surinkę kandidatai. 

Rinkimus skelbia Vyriausybė. 
Naujo prezidento rinkimai vyksta ne vėliau kaip likus dvidešimt dienų 

ir ne anksčiau kaip likus trisdešimt penkioms dienoms iki einančio pareigas 
prezidento įgaliojimų pabaigos. 

Tuo atveju, kai Respublikos prezidento vieta lieka laisva arba kai 
Konstitucinė Taryba, į kurią kreipiasi Vyriausybė, absoliučia savo narių 
balsų dauguma konstatuoja aplinkybes, kliudančias vykdyti Respublikos 
prezidento funkcijas, Respublikos prezidento funkcijas, išskyrus numatytas 
11 ir 12 straipsniuose, laikinai vykdo Senato pirmininkas arba, jeigu pasta-
rasis taip pat negali vykdyti šių funkcijų, Vyriausybė. 

Esant laisvai vietai arba Konstitucinei Tarybai paskelbus, kad yra neį-
veikiama kliūtis, dėl kurios prezidentas negali eiti savo pareigų, naujo pre-
zidento rinkimai, išskyrus atvejus, kai Konstitucinė Taryba konstatuoja 
esant nenugalimą jėgą, vyksta ne anksčiau kaip per dvidešimt dienų ir ne 
vėliau kaip per trisdešimt penkias dienas nuo laisvos vietos atsiradimo arba 
nuo paskelbimo apie neįveikiamą kliūtį, dėl kurios prezidentas negali eiti 
savo pareigų. 

Jeigu likus septynioms dienoms iki paskutinės kandidatų registracijos 
dienos vienas iš asmenų, viešai paskelbtų kandidatais, likus ne mažiau kaip 
trisdešimt dienų iki rinkimų miršta arba jam iškyla kliūtis dalyvauti rinki-
muose, Konstitucinė Taryba gali nuspręsti, kad rinkimai nukeliami. 

Jeigu prieš pirmąjį rinkimų turą vienas iš kandidatų miršta arba jam iš-
kyla kliūtis dalyvauti rinkimuose, Konstitucinė Taryba skelbia apie rinkimų 
nukėlimą. 

Vieno iš dviejų kandidatų, laimėjusiųjų pirmame rinkimų ture, mirties 
arba kliūties dalyvauti rinkimuose atveju Konstitucinė Taryba skelbia, kad 
turi būti rengiami nauji rinkimai. Taip pat yra ir tuo atveju, kai vienas iš 
dviejų kandidatų, likusių dalyvauti antrame rikimų ture, miršta arba jam iš-
kyla kliūtis dalyvauti rinkimuose. 

Visais atvejais į Konstitucinę Tarybą galima kreiptis remiantis 61 
straipsnio antroje pastraipoje arba 6 straipsnyje numatytu organiniu įstaty-
mu, nustatančiu kandidatūrų pateikimo sąlygas. 

Konstitucinė Taryba gali pratęsti laiko tarpą, numatytą trečioje ir penk-
toje pastraipose, tačiau balsavimas turi įvykti ne vėliau kaip per trisdešimt 
penkias dienas nuo Konstitucinės Tarybos sprendimo priėmimo datos. Jeigu 
taikant šios pastraipos nuostatas rinkimus prireiktų atidėti vėlesniam laikui, 
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kai prezidento įgaliojimai bus pasibaigę, jis turi eiti savo pareigas tol, kol 
bus paskelbtas jo įpėdinis. 

Konstitucijos 49, 50 ir 89 straipsniai negali būti taikomi esant laisvai 
prezidento vietai arba laikotarpiu tarp paskelbimo, kad prezidentas dėl neį-
veikiamos kliūties negali eiti savo pareigų, ir jo įpėdinio rinkimų. 

 
8 straipsnis 
Respublikos prezidentas skiria ministrą pirmininką ir jį atleidžia, pasta-

rajam įteikus pareiškimą dėl Vyriausybės atsistatydinimo. 
Ministro pirmininko teikimu jis skiria ir atleidžia kitus Vyriausybės na-

rius. 
 
9 straipsnis 
Respublikos prezidentas pirmininkauja Ministrų Tarybai. 
 
10 straipsnis 
Respublikos prezidentas promulguoja įstatymus per penkiolika dienų 

nuo tada, kai Vyriausybė jam perduoda galutinai priimtą įstatymą. 
Jis gali, prieš pasibaigiant šiam terminui, prašyti Parlamento iš naujo 

svarstyti įstatymą ar tam tikrus jo straipsnius. Šio naujo svarstymo nerengti 
negalima. 

 
11 straipsnis 
Respublikos prezidentas sesijų metu Vyriausybės arba abejų rūmų 

bendru siūlymu, kurie skelbiami Journal Officiel*, gali teikti referendumui 
bet kokį įstatymo dėl viešųjų valdžių organizavimo, dėl reformų, susijusių 
su tautos ekonomine ar socialine politika, bei jas remiančių viešųjų tarnybų 
projektą arba teikiamą ratifikuoti sutartį, kuri, nors ir neprieštaraudama 
Konstitucijai, darys įtaką institucijų funkcionavimui. 

Kai referendumas organizuojamas Vyriausybės siūlymu, ji kiekvie-
niems rūmams teikia pranešimą, jį pateikus rengiami debatai. 

Kai įstatymo projektas yra priimamas referendumu, Respublikos prezi-
dentas per penkiolika dienų nuo rezultatų paskelbimo promulguoja įstaty-
mą. 

 
12 straipsnis 
Respublikos prezidentas, pasikonsultavęs su ministru pirmininku ir 

rūmų pirmininkais, gali paleisti Nacionalinį Susirinkimą. 

                                                 
* Oficialus leidinys. 

 10



Visuotiniai rinkimai rengiami ne anksčiau kaip per dvidešimt ir ne vė-
liau kaip per keturiasdešimt dienų po paleidimo. 

Nacionalinis susirinkimas visomis teisėmis susirenka antrą ketvirtadie-
nį po rinkimų. Jeigu šis susirinkimas turi įvykti neeilinės sesijos metu, pra-
dėtos sesijos trukmė yra penkiolika dienų. 

Metus po šių rinkimų Nacionalinis Susirinkimas negali būti paleistas. 
 
13 straipsnis 
Respublikos prezidentas pasirašo Ministrų Tarybos priimtus ordonan-

sus ir dekretus. 
Jis skiria civilius ir karinius valstybės pareigūnus. 
Ministrų Taryba skiria valstybės patarėjus, didįjį Garbės legiono kanc-

lerį, ambasadorius ir ypatinguosius pasiuntinius, Mokesčių teismo vyriau-
siuosius tarėjus, prefektus, Vyriausybės atstovus užjūrio teritorijų ben-
druomenėse, valdomose pagal 74 straipsnį, ir Naujojoje Kaledonijoje, gene-
rolus, akademijų rektorius, centrinės administracijos institucijų direktorius. 

Organinis įstatymas numato ir tai, kokius pareigūnus skiria Ministrų ta-
ryba, taip pat tam tikras sąlygas, kurioms esant Respublikos prezidentas sa-
vo teisę juos skirti perduoda kitam, kad ji būtų vykdoma jo vardu. 

 
14 straipsnis 
Respublikos prezidentas akredituoja užsienio valstybių ambasadorius ir 

ypatinguosius pasiuntinius; užsienio ambasadoriai ir ypatingieji pasiuntiniai 
Prancūzijoje akredituojami jam dalyvaujant. 

 
15 straipsnis 
Respublikos prezidentas yra kariuomenės vadas. Jis pirmininkauja na-

cionalinės gynybos aukščiausiosioms taryboms ir komitetams. 
 
16 straipsnis 
Kai Respublikos institucijoms, tautos nepriklausomybei, jos teritorijos 

vientisumui arba jos tarptautinių įsipareigojimų vykdymui gresia rimtas ir 
tiesioginis pavojus ir kai normali viešųjų konstitucinės valdžios institucijų 
veikla yra pertraukta, Respublikos prezidentas, oficialiai pasikonsultavęs su 
ministru pirmininku, rūmų pirmininkais ir Konstitucine Taryba, imasi šio-
mis aplinkybėmis būtinų priemonių. 

Savo kreipimusi jis apie tai informuoja tautą. 
Šias priemones turi lemti siekis per kuo trumpesnį laiką konstitucinėms 

viešosios valdžios institucijoms sudaryti galimybę vykdyti savo uždavinius. 
Dėl to konsultuojamasi su Konstitucine Taryba. 
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Parlamentas renkasi visomis teisėmis. 
Nacionalinis Susirinkimas negali būti paleistas tol, kol vykdomi ypa-

tingieji įgaliojimai. 
 
17 straipsnis 
Respublikos prezidentas turi teisę teikti malonę. 
 
18 straipsnis 
Respublikos prezidentas su abejais parlamento rūmais palaiko santy-

kius savo kreipimaisi. Jie perskaitomi rūmuose ir dėl jų nediskutuojama. 
Tarp sesijų Parlamentas renkasi specialiai šiuo tikslu. 
 
19 straipsnis 
Respublikos prezidento aktus, išskyrus tuos, kurie numatyti 8 (1 pas-

traipoje), 11, 12, 16, 18, 54, 56 ir 61 straipsniuose, pasirašo ministras pir-
mininkas ir prireikus atsakingasis ministras. 
 

III SKIRSNIS 
VYRIAUSYBĖ 

 
20 straipsnis 
Vyriausybė nustato ir įgyvendina Tautos politiką. 
Jos žinioje yra administracija ir ginkluotosios pajėgos. 
Ji atskaitinga parlamentui 49 ir 50 straipsniuose nustatytomis sąlygo-

mis ir laikydamasi juose nustatytų procedūrų. 
 
21 straipsnis 
Ministras pirmininkas vadovauja Vyriausybės veiklai. Jis yra atsakin-

gas už nacionalinę gynybą. Jis užtikrina įstatymų vykdymą. Atsižvelgdamas 
į 13 straipsnio nuostatas jis įgyvendina reglamentinę valdžią ir skiria asme-
nis į civilines bei karines pareigas. 

Kai kuriuos savo įgaliojimus jis gali perduoti ministrams. 
Prireikus jis vietoj Respublikos prezidento pirmininkauja taryboms ir 

komitetams, numatytiems 15 straipsnyje. 
Ypatingu atveju jis pagal specialių įgaliojimą gali pavaduoti prezidentą 

ir pirmininkauti Ministrų Tarybos posėdžiui, kai iš anksto nustatyta darbot-
varkė. 
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22 straipsnis 
Ministro pirmininko aktai prireikus yra kontrasignuojami ministrų, at-

sakingų už jų vykdymą. 
 
23 straipsnis 
Vyriausybės nario įgaliojimai nesuderinami su parlamento nario man-

datu, nacionalinio pobūdžio profesiniu atstovavimu, viešosiomis pareigomis 
ir profesine veikla. 

Organinis įstatymas nustato sąlygas, kuriomis asmenys, turintys tokius 
mandatus, vykdantys šias pareigas ar tarnaujantys šiose tarnybose, yra pa-
keičiami. 

Parlamento narių pakeitimo tvarką nustato 25 straipsnio nuostatos. 
 

IV SKYRIUS 
PARLAMENTAS 

 
24 straipsnis 
Parlamentą sudaro Nacionalinis Susirinkimas ir Senatas. 
Nacionalinio Susirinkimo nariai renkami tiesioginiais rinkimais. 
Senatas renkamas netiesioginiais rinkimais. Tai garantuoja atstovavimą 

Respublikos teritorinėms bendruomenėms. Prancūzams, gyvenantiems ne 
Prancūzijoje, atstovaujama Senate. 

 
25 straipsnis 
Organinis įstatymas nustato kiekvienų rūmų įgaliojimų trukmę, jų na-

rių skaičių, aprūpinimą, jų išrinkimo sąlygas, nerenkamumo ir nesuderina-
mumo tvarką. 

Jis nustato sąlygas, kurių laikantis išrenkami asmenys, turintys užtik-
rinti deputatų ar senatorių pakeitimą atsiradus laisvai vietai, visiškai arba iš 
dalies atnaujinant rūmus, kuriems jie priklausė. 

 
26 straipsnis 
Joks parlamento narys negali būti persekiojamas, ieškomas, areštuotas, 

sulaikytas ar teisiamas dėl pareikštos nuomonės ar balsavimo jam vykdant 
savo įgaliojimus. 

Negalima areštuoti jokio parlamento nario ar kitaip suvaržyti jo laisvę 
vykdant baudžiamąjį ar policijos persekiojimą be rūmų, kuriems jis priklau-
so, biuro sutikimo. Šio sutikimo nereikia tokiu atveju, kai jis sulaikomas da-
rantis nusižengimą ar nusikalimą ar paskelbus galutinį nuosprendį. 
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Parlamento nario sulaikymas, prevencinės ar laisvę ribojančios prie-
monės ar jo persekiojimas yra sustabdomi sesijos laikotarpiu, jeigu to reika-
lauja rūmai, kuriems jis priklauso. 

Suinteresuotieji rūmai pagal teisę, gali susirinkti į papildomus posė-
džius, jei to prireiktų norint taikyti anksčiau išdėstytą pastraipą. 

 

27 straipsnis 
Imperatyvūs mandatai negalioja. 
Parlamento narių balsavimo teisė yra asmeninė. 
Organinis įstatymas išimtiniais atvejais gali leisti perduoti balso teisę. 

Tokiu atveju niekam negali būti perduotas daugiau kaip vienas mandatas. 
 

28 straipsnis 
Parlamentas pagal teisę renkasi į eilinę sesiją, kuri prasideda pirmą 

spalio mėnesio darbo dieną ir baigiasi paskutinę birželio mėnesio darbo 
dieną. 

Kiekvienų rūmų eilinės sesijos posėdžių skaičius negali viršyti šimto 
dvidešimties. Posėdžių savaites nustato kiekvieni rūmai. 

Ministras pirmininkas, pasitaręs su atitinkamų rūmų pirmininku arba 
kiekvienų rūmų narių dauguma, gali priimti sprendimą dėl papildomų posė-
džių dienų. 

Posėdžių dienas ir valandas nustato rūmų reglamentai. 
 

29 straipsnis 
Į neeilinę sesiją parlamentas renkasi ministro pirmininko arba Naciona-

linio Susirinkimo narių daugumos prašymu pagal nustatytą darbotvarkę. 
Kai neeilinė sesija sušaukiama Nacionalinio Susirinkimo prašymu, 

dekretas dėl jos pabaigos priimamas, kai tik parlamentas ne vėliau kaip per 
dvylika dienų nuo susirinkimo išnagrinėja darbotvarkės, pagal kurią buvo 
sušauktas, klausimus. 

Tik ministras pirmininkas gali prašyti susirinkti į naują sesiją nepraėjus 
mėnesiui nuo dekreto dėl sesijos pabaigos priėmimo. 

 

30 straipsnis 
Išskyrus atvejus, kai parlamentas renkasi įgyvendindamas savo teises, 

neeilinės sesijos yra pradedamos ir baigiamos Respublikos prezidento dek-
retu. 

 

31 straipsnis 
Vyriausybės nariai turi teisę dalyvauti abejų parlamento rūmų posė-

džiuose. Jie turi būti išklausomi tada, kai to prašo. 
Jiems padėti gali Vyriausybės komisarai. 
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32 straipsnis 
Nacionalinio Susirinkimo pirmininkas išrenkamas tokiam pačiam lai-

kui kaip ir deputatai. Senato pirmininkas perrenkamas kiekvieną kartą iš da-
lies atnaujinus Senatą. 

 
33 straipsnis 
Abejų parlamento rūmų posėdžiai yra vieši. Visa debatų ataskaita skel-

biama Journal officiel. 
Paprašius ministrui pirmininkui arba vienai dešimtajai savo narių kiek-

vieni rūmai gali posėdžiauti kaip slaptas komitetas 
 

V SKIRSNIS 
SANTYKIAI TARP PARLAMENTO IR VYRIAUSYBĖS 

 
34 straipsnis 
Įstatymus priima parlamentas. 
Įstatymas nustato taisykles, susijusias su: 
− pilietinėmis teisėmis ir pagrindinėmis garantijomis, suteiktomis pi-

liečiams siekiant įgyvendinti viešąsias laisves; su nacionalinės gy-
nybos užtikrinimo nulemtais piliečių ir jų turto suvaržymais; 

− pilietybe, asmenų civiline būkle ir teisnumu, šeimos turtiniais san-
tykiais, paveldėjimu ir dovanojimu; 

− nusikaltimų ir nusižengimų, taip pat už juos skiriamų bausmių nu-
statymu, baudžiamuoju procesu, amnestija, naujų teisminių instan-
cijų sukūrimu bei teismo pareigūnų statusu; 

− visų rūšių mokesčių išieškojimo pagrindais, jų dydžiais, būdais; pi-
nigų emisijos tvarka. 

Įstatymai taip pat nustato taisykles, susijusias su: 
− parlamento rūmų ir vietinių atstovaujamųjų susirinkimų rinkimų 

tvarka; 
− viešųjų įstaigų kategorijų nustatymu; 
− pagrindinėmis garantijomis, teikiamomis valstybės civiliams ir ka-

riniams tarnautojams; 
− įmonių nacionalizavimu ir įmonių nuosavybės perdavimu iš viešo-

jo sektoriaus į privatų; 
Įstatymas nustato pagrindinius principus: 
− bendros nacionalinės gynybos organizacijos; 
− laisvo teritorinių bendruomenių administravimo, jų kompetencijos 

ir pajamų; 
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− švietimo; 
− nuosavybės teisės, daiktinių teisių ir civilinių bei komercinių prie-

volių; 
− darbo, profsąjungų ir socialinės apsaugos teisių. 

Finansiniuose įstatymuose valstybės pajamos ir išlaidos apibrėžiamos 
laikantis išlygų ir sąlygų, numatytų organiniame įstatyme. 

Socialinės saugos finansavimo įstatymai apibrėžia bendrąsias finansi-
nės pusiausvyros sąlygas ir, atsižvelgdami į numatomas pajamas, pagal or-
ganinio įstatymo numatytas sąlygas bei išlygas nustato išlaidų tikslus. 

Programiniai įstatymai apibrėžia ekonominės ir socialinės valstybės 
veiklos tikslus. 

Šio straipsnio nuostatas gali patikslinti ir papildyti organinis įstatymas. 
 

35 straipsnis 
Paskelbti karą leidžia parlamentas. 
 
36 straipsnis 
Apgulties padėtį skelbia Ministrų Taryba. 
Pratęsti ją ilgiau kaip dvylika dienų galima tik leidus parlamentui. 
 
37 straipsnis 
Klausimai, nepriskirti įstatymų reguliavimo sričiai, yra reglamentinio 

pobūdžio. 
Dėl šių klausimų priimti įstatymų leidybos aktai gali būti keičiami dek-

retais, priimtais gavus Valstybės Tarybos išvadą. Aktai, kurie bus priimti 
įsigaliojus šiai Konstitucijai, galės būti pakeisti dekretu tik Konstitucinei 
Tarybai pripažinus jų reglamentinį pobūdį remiantis ankstesnės pastraipos 
nuostatomis. 

 
37-1 straipsnis 
Įstatyme ir reglamente gali būti eksperimentinio pobūdžio nuostatų, 

priimtų siekiant nustatyto tikslo ir ribotam laikui. 
 
38 straipsnis 
Vyriausybė, vykdydama savo programą, gali prašyti parlamento leisti 

tam tikrą apibrėžtą laiką ordonansais nustatyti priemones, kurios paprastai 
priklauso įstatymų sričiai. 

Ordonansus priima Ministrų Taryba, gavusi Valstybės Tarybos išvadą. 
Jie įsigalioja juos paskelbus, bet tampa nebegaliojančiais, jeigu jų patvirti-
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nimo įstatymo projektas nepateikiamas parlamentui per įstatymu nustatytą 
įgaliojimų perdavimo laiką. 

Pasibaigus šio straipsnio pirmoje pastraipoje numatytam laikui, ordo-
nansai dėl klausimų, priklausančių įstatymų reguliavimo sričiai, gali būti 
pakeisti tik įstatymu. 

 
39 straipsnis 
Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė vienu metu priklauso ministrui pir-

mininkui ir parlamento nariams. 
Įstatymų projektai svarstomi Ministrų Taryboje, gavus Valstybės Ta-

rybos išvadą, ir pateikiami kurių nors rūmų biurui. Įstatymų projektai finan-
sų ir socialinės saugos finansavimo klausimais pirmiausia pateikiami Na-
cionaliniam Susirinkimui. Nepažeidžiant 44 straipsnio 1 pastraipos įstatymų 
projektai, kurių pagrindinis tikslas yra nustatyti teritorinių bendruomeninių 
organizacijų ir įstatymų projektų dėl užsienyje gyvenančių prancūzų atsto-
vaujančiųjų instancijų pirmiausia pateikiami Senatui. 

 
40 straipsnis 
Pasiūlymai ir pataisos, pateiktos parlamento narių, negali būti priima-

mi, jei juos priėmus sumažėtų valstybės ištekliai arba padidėtų valstybės iš-
laidos. 

 
41 straipsnis 
Jei įstatymų leidybos procedūros metu paaiškėtų, kad pasiūlymas ar 

pataisa nepriklauso įstatymų reguliavimo sričiai ar prieštarauja įgaliojimų 
perdavimui, atliktam pagal 38 straipsnį, Vyriausybė gali pareikšti apie jų 
nepriimtinumą. 

Jei Vyriausybės ir atitinkamų rūmų pirmininko nuomonės skiriasi, 
Konstitucinė Taryba vieno ar kito prašymu sprendimą šiuo klausimu priima 
per aštuonias dienas. 

 
42 straipsnis 
Vyriausybės pateiktas įstatymo projekto tekstas svarstomas rūmuose, į 

kuriuos kreiptasi. 
Aktas, kuriam pritarė vieni rūmai, svarstomas kituose rūmuose toks, 

koks buvo perduotas. 
 
43 straipsnis 
Įstatymų projektai ar įstatymų pasiūlymai Vyriausybės ar rūmų, ku-

riems jie buvo pateikti, reikalavimu gali būti perduoti specialiai sudarytoms 
komisijoms išnagrinėti 
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Jei toks prašymas nepateikiamas, įstatymų projektai ir įstatymų pasiū-
lymai siunčiami vienai iš nuolatinių komisijų, kurių skaičius yra apribotas 
iki šešių kiekvienuose rūmuose. 

 
44 straipsnis 
Parlamento nariai ir Vyriausybė turi teisę teikti pataisas. 
Prasidėjus debatams, Vyriausybė gali prieštarauti bet kurios pataisos 

svarstymui, jeigu ji anksčiau nebuvo pateikta komisijai. 
Vyriausybei reikalaujant rūmai, kuriuose svarstomas įstatymo projek-

tas, turi per vieną balsavimą priimti sprendimą dėl viso svarstomo teksto ar 
jo dalies, palikdami tik tas pataisas, kurias pasiūlė ar kurioms pritarė Vy-
riausybė. 

 
45 straipsnis 
Kiekvienas įstatymo projektas ar įstatymo pasiūlymas yra nuosekliai 

nagrinėjamas abejuose parlamento rūmuose, siekiant priimti identišką tek-
stą. 

Jei dėl rūmų nuomonių skirtumo įstatymo projektas ar įstatymo pasiū-
lymas nebuvo priimtas po dviejų svarstymų kiekvienuose rūmuose arba jei 
po vieno svarstymo kiekvienuose rūmuose Vyriausybė pareiškė prašymą 
įstatymo projektą ar įstatymo pasiūlymą skubiai svarstyti, ministras pirmi-
ninkas turi galimybę sušaukti mišrios paritetinės komisijos, turinčios pasiū-
lyti naują tekstą ginčijamais klausimais, susirinkimą. 

Mišrios komisijos parengtą tekstą Vyriausybė gali pateikti abejiems 
rūmams pritarti. Jokia pataisa nepriimama be Vyriausybės sutikimo. 

Jei mišriai komisijai nepasiseka priimti suderinto teksto arba jei šis te-
kstas nėra priimamas pagal ankstesnėje pastraipoje nurodytas sąlygas, Vy-
riausybė, tekstą iš naujo apsvarsčius Nacionaliniame Susirinkime ir Senate, 
gali prašyti Nacionalinio Susirinkimo priimti galutinį sprendimą. Šiuo atve-
ju Nacionalinis Susirinkimas gali imtis teksto, parengto mišrios komisijos, 
arba paskutinio savo priimto teksto, jei būtina, pakeisto viena ar keliomis 
Senato priimtomis pataisomis. 

 
46 straipsnis 
Įstatymai, kuruos Konstitucija pripažįsta esant organinio įstatymo po-

būdžio, priimami ir keičiami laikantis šių sąlygų. 
Projektai ir pasiūlymai svarstomi ir dėl jų balsuojama atitinkamuose 

rūmuose tik praėjus 15 dienų terminui nuo jų pateikimo. 
Yra taikoma procedūra,  numatyta 45 straipsnyje. Rūmams nesutariant,  
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Nacionalinis Susirinkimas gali paskutinio skaitymo metu priimti aktą tik 
absoliučia balsų dauguma. 

Organiniai įstatymai, susiję su Senatu, turi būti priimti vienodų redak-
cijų abejuose rūmuose. 

Organiniai įstatymai gali būti viešai paskelbiami tik po to, kai Konsti-
tucinė Taryba paskelbia apie jų atitiktį Konstitucijai. 

 
47 straipsnis 
Parlamentas priima finansų įstatymų projektus pagal sąlygas, numaty-

tas organiniame įstatyme. 
Jei Nacionalinis Susirinkimas nepriima sprendimo dėl projekto pirmo-

jo svarstymo metu per 40 dienų nuo jo pateikimo, Vyriausybė perduoda 
projektą Senatui, kuris turi priimti sprendimą per 15 dienų. Toliau taikoma 
procedūra, numatyta 45 straipsnyje. 

Jei parlamentas per 70 dienų nepriima sprendimo, projekto nuostatos 
gali būti įgyvendintos ordonansu. 

Jei finansų įstatymas, nustatantis biudžetinių metų pajamas ir išlaidas, 
nebuvo pateiktas laiku, kurio pakaktų jį priimti iki biudžetinių metų pra-
džios, Vyriausybė skubiai prašo parlamento leidimo rinkti mokesčius ir 
dekretu suteikia kreditus balsavimu numatytiems reikalams finansuoti. 

Terminai, nustatyti šiuo straipsniu, sustabdomi, jei parlamentas nepo-
sėdžiauja arba kiekvieni rūmai per tą laiką priima sprendimą parengti pro-
jektą, remdamiesi 28 straipsnio antrąja pastraipa. 

Finansų teismas padeda parlamentui ir Vyriausybei kontroliuoti, kaip 
vykdomi finansų įstatymai. 

 
47-1 straipsnis 
Parlamentas balsuoja už socialinės saugos finansavimo įstatymų pro-

jektus laikydamasis sąlygų, numatytų organiniame įstatyme. 
Jei Nacionalinis Susirinkimas nepriima sprendimo dėl projekto pirmo-

jo svarstymo metu per 20 dienų nuo jo pateikimo, Vyriausybė perduoda 
projektą Senatui. Šis turi priimti sprendimą per 15 dienų. Toliau taikoma 
procedūra, numatyta 45 straipsnyje. 

Jei parlamentas nepriima sprendimo per 50 dienų, projektas gali būti 
įgyvendintas ordonansu. 

Terminai, nustatyti šiuo straipsniu, sustabdomi, jei parlamentas nepo-
sėdžiauja arba kiekvieni rūmai, per tą laiką priima sprendimą nerengti pro-
cesų remiantis 28 straipsnio antrąja pastraipa. 

Finansų teismas padeda parlamentui ir Vyriausybei kontroliuoti įsta-
tymų, susijusių su socialiniu aprūpinimu, vykdymą. 
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48 straipsnis 
Neatsižvelgiant į trijų paskutinių 28 straipsnio pastraipų taikymą, į rū-

mų posėdžių darbotvarkę Vyriausybės pateiktų įstatymų projektų ir įstaty-
mų pasiūlymų, kuriems ji pritarė, svarstymas įtraukiamas pirmiausia ir pa-
gal tvarką, nustatytą Vyriausybės. 

Ne mažiau kaip vienas posėdis per savaitę pirmumo tvarka skiriamas 
parlamento narių klausimams ir Vyriausybės atsakymams į juos svarstyti. 

Ne mažiau kaip vienas posėdis per mėnesį pirmumo tvarka skiriamas 
svarstyti darbotvarkei, kurią nustato kiekvieni rūmai. 

 
49 straipsnis 
Ministras pirmininkas, apsvarsčius Ministrų Taryboje, Nacionaliniame 

Susirinkime, kelia klausimą dėl pasitikėjimo Vyriausybe, dėl jos programos 
ar dėl bendros politikos deklaracijos. 

Nacionalinis Susirinkimas pareiškia Vyriausybei nepasitikėjimą dėl 
nepasitikėjimo rezoliucijos. Rezoliucija laikoma priimtina, jeigu ją pasirašo 
ne mažiau kaip viena dešimtoji Nacionalinio Susirinkimo narių. Balsavimas 
turi įvykti per 48 valandas nuo jos pateikimo. Skaičiuojami tik balsai, pa-
reikšti už nepasitikėjimą, kuris gali būti priimtas tik esant Susirinkimą suda-
rančių narių daugumai. Pirmosios pastraipos numatytais atvejais deputatas 
negali pasirašyti daugiau kaip trijų rezoliucijų per vieną eilinę sesiją ir dau-
giau kaip vienos per neeilinę sesiją. 

Ministras pirmininkas, apsvarsčius Ministrų Taryboje, gali Nacionali-
niame Susirinkime kelti klausimą dėl nepasitikėjimo Vyriausybe, jį sieda-
mas su balsavimu dėl konkretaus įstatymo. Projektas laikomas priimtu, jei-
gu per 24 valandas nepareiškiama nepasitikėjimo rezoliucija, ir priimamas 
pagal sąlygas, numatytas ankstesnėje pastraipoje. 

Ministras pirmininkas turi teisę prašyti Senato pritarti bendros politikos 
deklaracijai. 

 
50 straipsnis 
Jei Nacionalinis Susirinkimas priima nepasitikėjimo pareiškimą, nepri-

taria programai ar bendros politikos deklaracijai, ministras pirmininkas pri-
valo pateikti Respublikos prezidentui pareiškimą dėl Vyriausybės atsistaty-
dinimo. 

 
51 straipsnis 
Eilinės ar neeilinės sesijos pabaiga atidedama, jeigu yra būtinybė taiky-

ti 49 straipsnį. Šiuo atveju vyksta papildomi posėdžiai. 
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VI SKIRSNIS 
TARPTAUTINĖS SUTARTYS IR SUSITARIMAI 

 

52 straipsnis 
Respublikos prezidentas veda derybas dėl sutarčių ir jas ratifikuoja. 
Jis yra informuojamas apie visas derybas dėl neratifikuojamų tarptauti-

nių susitarimų sudarymo. 
 
53 straipsnis 
Taikos sutartys, prekybos sutartys ar susitarimai dėl tarptautinių orga-

nizacijų; sutartys, susijusios su valstybės finansais, sutartys, keičiančios 
įstatymų nuostatas, sutartys, susijusios su asmens padėtimi, teritorijos per-
leidimu, prijungimu ar pasikeitimu, gali būti ratifikuojamos ar patvirtina-
mos tik pagal įstatymą. 

Jos įsigalioja tik ratifikuotos arba patvirtintos. 
Joks teritorijos perleidimas, prijungimas ar pasikeitimas negalioja be 

suinteresuotų gyventojų sutikimo. 
 
53-1 straipsnis 
Respublika su Europos valstybėmis, turinčiomis vienodus prieglobsčio 

teisės teikimo ir pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos įsipareigo-
jimus, gali sudaryti susitarimus, nustatančius jų savitarpio įgaliojimus 
svarstant prašymus suteikti prieglobstį. 

Jeigu pagal šiuos susitarimus jie nėra įgalioti svarstyti prašymą, Res-
publikos valdžios institucija turi teisę suteikti prieglobstį kiekvienam užsie-
niečiui, persekiojamam už veiklą siekiant laisvės arba prašančiam Prancūzi-
jos apsaugos dėl kitų priežasčių. 

 
53-2 straipsnis 
Respublika gali pripažinti Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikciją 

pagal sąlygas, numatytas 1998 liepos 18 dieną pasirašytoje sutartyje. 
 
54 straipsnis 
Jei Konstitucinė Taryba, Respublikos prezidento, ministro pirmininko, 

vieno ar kito susirinkimo pirmininko, 60 deputatų ar senatorių kreipimusi 
paskelbė, kad tam tikra tarptautinio įsipareigojimo nuostata prieštarauja 
Konstitucijai, leidimas jį ratifikuoti ar jam pritarti gali būti duotas tik pakei-
tus Konstituciją. 
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55 straipsnis 
Sutartys ir susitarimai, kurie yra tinkamai ratifikuoti ar kuriems tinka-

mai pritarta, turi viršesnę nei įstatymo galią, jeigu tokią sutartį taiko kita ša-
lis. 
 

VII SKIRSNIS 
KONSTITUCINĖ TARYBA 

 
56 straipsnis 
Konstitucinę Tarybą sudaro devyni nariai, turintys įgaliojimus devyne-

riems metams ir tik vienai kadencijai. Kas treji metai trečdalis Konstituci-
nės Tarybos atnaujinama. Tris narius skiria Respublikos prezidentas, tris – 
Nacionalinio Susirinkimo pirmininkas, tris – Senato pirmininkas. 

Be nurodytų devynių narių, į Konstitucinę Tarybą pagal teisę iki gyvos 
galvos įeina buvę Respublikos prezidentai. 

Respublikos prezidentas skiria Konstitucinės Tarybos pirmininką. Bal-
sams pasidalijus po lygiai jo balsas yra lemiamas. 

 
57 straipsnis 
Konstitucinės Tarybos narių pareigos nesuderinamos su ministro ar  

parlamento narių pareigomis. Kiti nesuderinamumo atvejai numatyti orga-
niniame įstatyme. 

 
58 straipsnis 
Konstitucinė Taryba prižiūri, ar teisingai vyksta Respublikos preziden-

to rinkimai. Ji nagrinėja skundus ir skelbia balsavimo rezultatus. 
 
59 straipsnis 
Jeigu ginčijami rinkimų rezultatai, Konstitucinė Taryba sprendžia, ar 

teisingai išrinkti deputatai ir senatoriai. 
 
60 straipsnis 
Konstitucinė Taryba prižiūri, ar teisingai atliekamos referendumo pro-

cedūros, numatytos 11 ir 89 straipsniuose, ir skelbia referendumo rezulta-
tus. 

 
61 straipsnis 
Organiniai įstatymai prieš juos paskelbiant ir parlamento rūmų regla-

mentai prieš pradedant juos taikyti turi būti pateikti Konstitucinei Tarybai, 
ji priima sprendimą dėl jų atitikties Konstitucijai. 
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Tuo pačiu tikslu Respublikos prezidentas, ministras pirmininkas, Na-
cionalinio Susirinkimo pirmininkas, Senato pirmininkas, šešiasdešimt depu-
tatų ar senatorių gali perduoti Konstitucinei Tarybai įstatymus prieš juos 
paskelbiant. 

Ankstesnėse dviejose šio straipsnio pastraipose numatytais atvejais 
Konstitucinė Taryba per 1 mėnesį turi priimti sprendimą. Vyriausybei krei-
piantis skubos tvarka šis terminas sutrumpinamas iki 8 dienų. 

Šiais atvejais kreipiantis į Konstitucinę Tarybą sustabdomas įstatymų 
promulgavimo terminas. 

 
62 straipsnis 
Nuostata, pripažinta nekonstitucine, negali būti promulguota ar taiko-

ma. 
Konstitucinės Tarybos sprendimai neskundžiami. Jie yra privalomi 

vykdyti viešosioms valdžioms ir visoms administracinėms bei teisminėms 
institucijoms. 

 
63 straipsnis 
Organinis įstatymas nustato Konstitucinės Tarybos organizacijos ir 

veiklos taisykles, procedūrą, kurios ji laikosi, taip pat kreipimosi į ją su pra-
šymais terminus. 
 

VIII SKIRSNIS 
TEISMINĖ VALDŽIA 

 
64 straipsnis 
Respublikos prezidentas yra teisminės valdžios nepriklausomumo ga-

rantas. 
Jam padeda Aukščiausioji magistratūros taryba. 
Teisminės valdžios pareigūnų statusą nustato organiniai įstatymai. 
Teisėjai yra nepakeičiami. 
 
65 straipsnis 
Aukščiausiajai magistratūros tarybai pirmininkauja Respublikos prezi-

dentas. Teisingumo ministras pagal teisę yra vicepirmininkas. Jis gali pava-
duoti Respublikos prezidentą. 

Aukščiausioji magistratūros taryba sudaro dvi kolegijas: viena yra 
kompetentinga spręsti dėl teisėjų, kita – dėl prokurorų. 

 23



Kolegiją, kompetentingą spręsti dėl teisėjų, sudaro, be Respublikos 
prezidento ir teisingumo ministro, penki teisėjai ir vienas prokuroras, vienas 
valstybės patarėjas, kurį skiria Valstybės Taryba, ir trys asmenys, nepri-
klausantys nei parlamentui, nei teisminei sistemai, skiriami atitinkamai 
Respublikos prezidento, Nacionalinio Susirinkimo pirmininko ir Senato 
pirmininko. 

Kolegiją, kompetentingą spręsti dėl prokurorų, sudaro, be Respublikos 
prezidento ir teisingumo ministro, penki prokurorai ir vienas teisėjas, vienas 
valstybės patarėjas ir trys asmenys, nurodyti ankstesnėje pastraipoje. 

Aukščiausiosios magistratūros tarybos kolegija, turinti kompetenciją 
spręsti dėl teisėjų, teikia siūlymus dėl Kasacinio teismo teisėjų, Apeliacinio 
teismo pirmojo pirmininko, dėl aukštesnės instancijos teismų pirmininkų 
skyrimo. Kiti teisėjai skiriami atsižvelgiant į jos išvadą. 

Ji priima sprendimus, veikia kaip teisėjų drausminė taryba. Tokiu atve-
ju pirmininkauja Kasacinio teismo pirmasis pirmininkas. 

Aukščiausiosios magistratūros tarybos kolegija, kompetentinga spręsti 
dėl prokurorų, teikia savo išvadas skiriant prokurorus, išskyrus pareigybes, į 
kurias skiria Ministrų Taryba. 

Ji teikia savo išvadą dėl drausminių sankcijų prokurorams. Tokiu atve-
ju pirmininkauja generalinis prokuroras prie Kasacinio teismo. 

Šio straipsnio taikymo sąlygas nustato organinis įstatymas. 
 
66 straipsnis 
Niekas negali būti neteisėtai suimtas.  
Teisminė valdžia, asmens laisvės saugotoja, užtikrina šio principo lai-

kymąsi pagal sąlygas, numatytas įstatyme 
 

IX SKIRSNIS 
AUKŠČIAUSIASIS TEISINGUMO TEISMAS 

 
67 straipsnis 
Yra įkuriamas Aukščiausiasis Teisingumo Teismas. 
Jį sudaro nariai, kurių iš savo sudėties po lygiai renka Nacionalinis Su-

sirinkimas ir Senatas po kiekvieno dalinio ar visiško šių rūmų atnaujinimo. 
Jis iš savo narių išsirenka pirmininką. 

Aukščiausiojo Teisingumo Teismo sudėtį, jo veiklos taisykles, teisminį 
procesą nustato organinis įstatymas. 
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68 straipsnis 
Respublikos prezidentas atsako už savo veiksmus, kuriuos atliko įgy-

vendindamas įgaliojimus, tik valstybės išdavimo atveju. Jis gali būti apkal-
tintas tik abejų rūmų atviru balsavimu priėmus vienodą sprendimą absoliu-
čia jų narių balsų dauguma; jį teisia Aukščiausiasis Teisingumo Teismas. 
 

X SKIRSNIS 
VYRIAUSYBĖS NARIŲ BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ 

 

68-1 straipsnis 
Vyriausybės nariai baudžiamąja tvarka baudžiami už veiksmus, ku-

riuos atliko įgyvendindami savo įgaliojimus, jų įvykdymo metu kvalifikuo-
jamus kaip nusikaltimus ar nusižengimus. 

Jie teisiami Respublikos teisingumo teismo. 
Respublikos teisingumo teismas priima sprendimus pagal įstatymą, nu-

statantį bausmę už nusikaltimo ir nusižengimo padarymą. 
 

68-2 straipsnis 
Respublikos teisingumo teismą sudaro penkiolika teisėjų: dvylika pa-

rlamento narių, po lygiai išrinktų Nacionalinio Susirinkimo ir Senato iš sa-
vo narių po kiekvieno dalinio ar visiško atnaujinimo, ir trijų Kasacinio tei-
smo teisėjų, iš kurių vienas pirmininkauja Respublikos teisingumo teisme. 

Kiekvienas asmuo, kuriam padaryta žala Vyriausybės nariui įvykdžius 
nusikaltimą ar nusižengimą, gali paduoti skundą Skundų komisijai. 

Ši komisija priima sprendimą arba bylą nutraukti, arba perduoti ją ge-
neraliniam prokurorui prie Kasacinio teismo, kad jis teiktų šią bylą nagrinė-
ti Respublikos teisingumo teismui.  

Generalinis prokuroras prie Kasacinio teismo gali pagal savo pareigas 
kreiptis į Respublikos teisingumo teismą dėl atitinkamos Skundų komisijos 
išvados. 

Šio straipsnio taikymo sąlygas numato organinis įstatymas. 
 

68-3 straipsnis 
Šio skirsnio nuostatos taikomos ir veikų, padarytų iki šio skirsnio įsi-

galiojimo, atžvilgiu. 
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XI SKIRSNIS 
EKONOMINĖ IR SOCIALINĖ TARYBA 

 
69 straipsnis 
Ekonominė ir socialinė taryba Vyriausybės prašymu teikia savo išvadą 

dėl įstatymų projektų, ordonansų ar dekretų, įstatymų pasiūlymų, kurie jai 
buvo pateikti. 

Ekonominė ir socialinė taryba gali paskirti vieną savo narį išdėstyti pa-
rlamento rūmams tarybos nuomonę dėl jai pateiktų projektų ar pasiūlymų. 

 
70 straipsnis 
Vyriausybė taip pat gali klausti Ekonominės ir socialinės tarybos pata-

rimo kiekvienu ekonominio ar socialinio pobūdžio klausimu. Bet koks pla-
nas ar programinio įstatymo projektas ekonominio ar socialinio pobūdžio 
klausimais pateikiamas Tarybai norint gauti jos išvadą. 

 
71 straipsnis 
Ekonominės ir socialinės tarybos sudėtį ir veiklos taisykles nustato or-

ganinis įstatymas. 
 

XII SKIRSNIS 
TERITORINĖS BENDRUOMENĖS 

 
72 straipsnis 
Respublikos teritorinės bendruomenės yra komunos, departamentai, 

regionai, bendruomenės, turinčios ypatingą statusą; ir užjūrio teritorinės 
bendruomenės, numatytos 74 straipsnyje. Bet kokia kita teritorinė ben-
druomenė prireikus įkuriama įstatymu vietoj vienos ar kelių bendruomenių, 
minimų šioje pastraipoje.  

Teritorinės bendruomenės gali priimti sprendimus dėl visų įgaliojimų, 
kurie geriausiai gali būti įgyvendinami jų lygmenyje. 

Įstatymo nustatytomis sąlygomis šios bendruomenės tvarkosi laisvai, 
išsirinkdamos tarybas ir naudodamosi reglamentine valdžia savo įgalioji-
mams įgyvendinti. 

Organinio įstatymo nustatytomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai tai 
susiję su esminėmis viešosios laisvės ar Konstitucijos garantuotos teisės 
įgyvendinimo sąlygomis, teritorinės bendruomenės ar jų grupės gali, atsi-
žvelgdamos į tai, koks yra atvejis – ar tai yra numatyta įstatymu, ar regla-
mentiniu aktu, vykdydamos eksperimentą tam tikru tikslu ir tam tikrą laiką, 
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nukrypti nuo įstatymo ar reglamentinio akto nuostatų, reguliuojančių jų įga-
liojimų įgyvendinimą. 

Nė viena teritorinė bendruomenė negali globoti kitos bendruomenės. 
Tačiau kai kompetencijai vykdyti reikalinga kelių teritorinių bendruomenių 
parama, įstatymas gali leisti vienai jų ar vienai jų grupei organizuoti jų ben-
drą veiklą. 

Valstybės atstovas, Respublikos teritorinėse bendruomenėse atstovau-
jąs kiekvienam Vyriausybės nariui, atsako už nacionalinius interesus, admi-
nistracinę kontrolę ir įstatymų laikymąsi. 

 
72-1 straipsnis 
Įstatymas nustato sąlygas, kurioms esant kiekvienos teritorinės ben-

druomenės rinkėjai gali, įgyvendindami peticijos teisę, reikalauti į šios teri-
torinės bendruomenės patariamojo susirinkimo darbotvarkę įrašyti klausi-
mą, priklausantį jo kompetencijai. 

Organinio įstatymo numatytomis sąlygomis sprendimo ar akto, pri-
klausančio teritorinės bendruomenės kompetencijai, projektai gali būti jos 
iniciatyva perduoti šios teritorinės bendruomenės rinkėjams priimti spren-
dimą referendumu. 

Kai ketinama įkurti ypatingo statuso teritorinę bendruomenę arba pa-
keisti jos organizaciją, įstatymu gali būti nuspręsta apklausti suinteresuotos 
bendruomenės rinkėjus. Teritorinių bendruomenių ribų keitimas taip pat ga-
li būti pagrindas apklausti rinkėjus įstatymo nustatytomis sąlygomis. 

 
72-2 straipsnis 
Teritorinės bendruomenės turi lėšų, kuriomis jos gali laisvai disponuoti 

įstatymo nustatytomis sąlygomis. 
Jos gali gauti visas arba dalį bet kokios rūšies mokesčių įplaukų. Įsta-

tymas gali leisti joms neperžengiant apibrėžtų ribų nustatyti mokesčių bazę 
ir tarifus. 

Mokestinės pajamos ir kitos teritorinių bendruomenių pajamos yra pa-
grindinė kiekvienos kategorijos bendruomenės visų lėšų dalis. Organinis 
įstatymas nustato šios taisyklės įgyvendinimo sąlygas. 

Perduodant įgaliojimus tarp valstybės ir teritorinių bendruomenių per-
duodamos ir lėšos, skirtos juos įgyvendinti. Nustačius ar išplėtus bet kokius 
įgaliojimus, susijusius su teritorinių bendruomenių išlaidų didėjimu, turi bū-
ti skiriamos įstatymu apibrėžtos lėšos.  

Įstatymas numato tolygaus lėšų paskirstymo priemones, skirtas padėti 
užtikrinti teritorinių bendruomenių lygybę. 
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72-3 straipsnis 
Respublika užjūrio teritorijų gyventojus pripažįsta prancūzų tautos da-

limi, laikydamasi bendro laisvės, lygybės ir brolybės idealo. 
Gvadelupė, Gvijana, Martinika, Reunjonas, Maijota, Sen-Pjeras ir Mi-

kalonas, Valio ir Futunos salos ir Prancūzijos Polinezija yra valdomos pagal 
73 straipsnį, skirtą departamentams ir užjūrio teritorijoms, taip pat teritori-
nėms bendruomenėms, įkuriamoms taikant 73 straipsnio paskutinę pastrai-
pą ir pagal 74 straipsnį, skirtą kitoms bendruomenėms reglamentuoti. 

Naujosios Kaledonijos statusą nustato XIII skirsnis. 
Įstatymas apibrėžia Pietų ir Prancūzijos Antarktidos žemių įstatymų 

leidybos teisę ir ypatingą jų organizaciją. 
 
72-4 straipsnis 
Joks visiškas ar dalinis vienos iš bendruomenių, minimų 72-3 straips-

nio antrojoje pastraipoje, režimo pakeitimas kitu, numatytu 73 ir 74 straips-
niuose, negali būti daromas be išankstinio bendruomenės ar dalies suintere-
suotos bendruomenės rinkėjų sutikimo įstatymo numatytomis sąlygomis. 
Tokį režimo pakeitimą nustato organinis įstatymas. 

Respublikos prezidentas Vyriausybės siūlymu sesijų metu ar bendru 
abejų parlamento rūmų siūlymu, paskelbtais Journal Officiel, gali nuspręsti 
atsiklausti užjūrio teritorinės bendruomenės rinkėjų nuomonės dėl šios ben-
druomenės organizacijos, įgaliojimų ir jos įstatymų leidybos tvarkos. Kai 
apklausa susijusi su pakeitimu, numatytu ankstesnėje pastraipoje, ir yra or-
ganizuojama Vyriausybės siūlymu, Vyriausybė kiekvienuose parlamento 
rūmuose apie tai skelbia pareiškimą, po kurio vyksta debatai. 

 
73 straipsnis 
Departamentuose ir užjūrio regionuose įstatymai ir reglamentiniai aktai 

taikomi visa apimtimi. Jie gali būti adaptuojami atsižvelgiant į šių teritori-
nių bendruomenių savitumus ir ypatingas sąlygas. 

Šias adaptacijas teritorinės bendruomenės gali nuspręsti taikyti srityse, 
kuriose įgyvendinami jų įgaliojimai, ir jei tai daryti įgalina įstatymas. 

Nesilaikant pirmosios pastraipos nurodymų ir atsižvelgiant į teritorinių 
bendruomenių savitumus, jos, vadovaujantis šiuo straipsniu, gali būti įsta-
tymu įgaliotos nustatyti taisykles, kurios būtų taikomos jų teritorijoje tam 
tikrose įstatymų reguliavimui priklausančiose srityse. 

Šios taisyklės negali būti skirtos pilietybei, pilietinėms teisėms, viešo-
sios laisvės garantijoms, asmenų teisiniam statusui ir veiksnumui, teisingu-
mo institucijų organizacijai, baudžiamajai teisei, baudžiamajam procesui, 
užsienio politikai, gynybai, viešajai tvarkai ir saugumui, pinigams, kredi-
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tams ir valiutos keitimui, taip pat rinkimų teisei reguliuoti. Šis sąrašas gali 
būti tikslinamas ir pildomas organiniu įstatymu. 

Nuostata, numatyta dviejose ankstesnėse pastraipose, nėra taikoma 
Reunjono departamente ir regione. 

Įgaliojimai, numatyti antroje ir trečioje pastraipose, perduodami atitin-
kamos teritorinės bendruomenės prašymu laikantis organinio įstatymo nu-
matytų sąlygų ir išlygų. Teritorinės bendruomenės negali kreiptis dėl įgalio-
jimų perdavimo tik kai tai yra susiję su svarbiausiomis sąlygomis, įgyven-
dinant viešąją laisvę arba Konstitucijos garantuotą teisę. 

Įkurti teritorinę bendruomenę, pakeičiančią departamentą ir užjūrio re-
gioną, arba įstatymu įsteigti bendrą dviejų tokių bendruomenių patariamąjį 
susirinkimą galima tik tuo atveju, jei 72-4 straipsnio antroje pastraipoje 
numatytomis formomis yra gautas teritorinių bendruomenių rinkėjų sutiki-
mas. 

 
74 straipsnis 
Užjūrio teritorinės bendruomenės, numatytos šiame straipsnyje, turi 

tokį statusą, kurį nustatant atsižvelgiama į kiekvienos jų interesus Respubli-
koje. 

Šį statusą apibrėžia organinis įstatymas, priimamas gavus patariamojo 
susirinkimo išvadą. Jis nustato: 

− sąlygas, kurioms esant šiose bendruomenėse taikomi įstatymai ir reg-
lamentiniai aktai; 

− šių teritorinių bendruomenių įgaliojimus; joms negalima perduoti 
valstybės įgaliojimų, išskyrus tuos, kuriuos jos jau įgyvendina, dėl 
73 straipsnio ketvirtoje pastraipoje išvardytų sričių, kurias prireikus 
gali patikslinti ir papildyti organinis įstatymas; 

− teritorinių bendruomenių institucijų organizavimo ir veiklos taisyk-
les, jų patariamojo susirinkimo rinkimų tvarką; 

− sąlygas, kurioms esant bendruomenės institucijos konsultuojamos dėl 
įstatymų projektų ir įstatymų pasiūlymų, ordonansų ar dekretų pro-
jektų, kuriuose pateikiamos specialios nuostatos dėl teritorinių ben-
druomenių, taip pat dėl tarptautinių įsipareigojimų, priimtų ben-
druomenės kompetencijai priklausančiose srityse, ratifikavimo ar 
patvirtinimo. 

Organinis įstatymas taip pat gali apibrėžti teritorinių bendruomenių, tu-
rinčių autonomiją, sąlygas, kurioms esant: 

− Valstybės Taryba vykdo specialią teisminę tam tikrų patariamojo su-
sirinkimo aktų, priimtų įgyvendinant įgaliojimus, kuriuos vykdo įsta-
tymo reguliavimo srityje, rūšių kontrolę; 
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− patariamasis susirinkimas gali pakeisti įstatymą, promulguotą jau 
įsigaliojus teritorinės bendruomenės statusui, kad Konstitucinė Tary-
ba, kai į ją kreipiasi būtent bendruomenės valdžios institucijos, kons-
tatuoja, kad įstatymas įsibrovė į šios bendruomenės kompetencijos 
sritį; 

− teritorinės bendruomenės gali imtis priemonių, pagrįstų vietinėmis 
reikmėmis, siekdamos užtikrinti gyventojų įsidarbinimą ir teisę vyk-
dyti profesinę veiklą ar žemės turto apsaugą; 

− teritorinės bendruomenės valstybei kontroliuojant gali dalyvauti įgy-
vendinant įgaliojimus, kuriuos jos išsaugo, visoje nacionalinėje teri-
torijoje laikydamosi suteiktų viešųjų laisvių įgyvendinimo garantijų. 

Kiti teritorinės bendruomenės ypatingos organizacijos būdai, kylantys 
iš šio straipsnio, nustatomi ir keičiami įstatymu, prieš tai pasikonsultavus su 
patariamuoju susirinkimu. 
 

74-1 straipsnis 
Užjūrio teritorinėse bendruomenėse, numatytose 74 straipsnyje, ir 

Naujojoje Kaledonijoje Vyriausybė gali valstybės kompetencijai priklau-
sančiais klausimais ordonansais, atlikus būtinąją adaptaciją, išplėsti įstaty-
minės prigimties nuostatas, galiojančias metropolijoje, su išlyga, kad įsta-
tymu dėl šių nuostatų tiesiogiai neapribojama kreipimosi dėl šios procedū-
ros galimybė. 

Ordonansus priima Ministrų Taryba, pasitarusi su suinteresuotų terito-
rinių bendruomenių patariamaisiais susirinkimais ir Valstybės Taryba. Jie 
įsigalioja nuo jų paskelbimo. Jie netenka galios, jei parlamentas jų neratifi-
kuoja per aštuoniolika mėnesių nuo paskelbimo. 

 

75 straipsnis 
Respublikos piliečių, neturinčių civilinio statuso pagal bendrąją teisę, 

numatyto 34 straipsnyje, asmeninis statusas* išlieka, kol jie patys jo neatsi-
sako. 
 

                                                 
* Šis statusas svarbus kolizinėje teisėje. 
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XIII SKIRSNIS 
PEREINAMOSIOS NUOSTATOS DĖL  

NAUJOSIOS KALEDONIJOS 
 

76 straipsnis 
Naujosios Kaledonijos gyventojai kviečiami iki 1998 metų gruodžio 31 

dienos pareikšti nuomonę dėl sutarties, pasirašytos Numejoje 1998 metų 
gegužės 5 dieną ir paskelbtos 1998 metų gegužės 27 dieną Journal Officiel 
de la République français, nuostatų. 

Balsuoti gali asmenys, atitinkantys reikalavimus, numatytus 1998 lapk-
ričio 2 d. įstatymo Nr. 88-1028 2 straipsnyje. 

Priemonės, reikalingos balsavimui organizuoti, nustatomos Ministrų 
Tarybos dekretu, apsvarstytu Valstybės Taryboje. 

 

77 straipsnis 
Organinis įstatymas, priimtas atsižvelgiant į Naujosios Kaledonijos at-

stovaujamojo susirinkimo išvadą, kai yra pritarta sutarčiai, 76 straipsnyje 
numatytos konsultacijos būdu, užtikrindamas Naujosios Kaledonijos vys-
tymąsi laikantis šioje sutartyje numatytų krypčių ir formų, būtinų jai įgy-
vendinti, nustato: 

– valstybės įgaliojimus, kurie galutinai bus perduoti Naujosios Kale-
donijos institucijoms, šio perdavimo laipsniškumą ir formas, taip pat 
dėl to atsiradusį pareigų pasidalijimą; 

− Naujosios Kaledonijos institucijų organizacijos ir veiklos taisykles, 
taip pat sąlygas, kurioms esant kai kurios patariamojo susirinkimo 
aktų rūšys prieš jas paskelbiant gali būti perduotos Konstitucinei Ta-
rybai patikrinti; 

− taisykles dėl pilietybės, rinkimų tvarkos, užimtumo ir papročių teisės 
statuso; 

− sąlygas ir terminus, kurių laikydamiesi Naujosios Kaledonijos gy-
ventojai galėtų pareikšti nuomonę dėl visiško suvereniteto įgijimo. 

Kitos priemonės, reikalingos 76 straipsnyje minėtai sutarčiai įgyven-
dinti, nustatomos įstatymu. 
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XIV SKIRSNIS 
DĖL ASOCIACIJOS SUTARČIŲ 

 
88 straipsnis 
Respublika gali sudaryti sutartis su valstybėmis, kurios nori su ja jung-

tis, siekdamos vystyti savo civilizacijas. 
 
 

XV SKIRSNIS 
DĖL EUROPOS BENDRIJŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS 

 

88-1 straipsnis 
Respublika dalyvauja Europos Bendrijoje ir Europos Sąjungoje, kurios 

įkurtos laisvu valstybių susitarimu pasirašant sutartis ir siekiant bendrai 
vykdyti kai kuriuos įgaliojimus. 

 

88-2 straipsnis 
Pagal Europos Sąjungos sutartį, pasirašytą 1992 metų vasario 7 dieną, 

Prancūzija sutinka perleisti reikalingus įgaliojimus Europos Sąjungos insti-
tucijoms siekdama Europos ekonominės ir piniginės sąjungos. 

Pagal tą pačią sutartį ir Europos Bendrijos steigimo sutarties pakeiti-
mus, pasirašytus 1997 metų spalio 2 dieną, gali būti perleidžiami įgalioji-
mai, būtini nustatyti taisykles, susijusias su laisvu asmenų judėjimu ir su 
juo susijusiomis sritimis. 

 

88-3 straipsnis 
Pagal Europos Sąjungos susitarimą balsavimo teisė ir teisė būti išrink-

tam municipalinių rinkimų metu gali būti suteikta tik Europos Sąjungos pi-
liečiams, gyvenantiems Prancūzijoje. Šie piliečiai negali užimti mero ar jo 
padėjėjo pareigų, dalyvauti skiriant senatorių rinkikus ar senatorių rinki-
muose. Organinis įstatymas, priimtas abejų rūmų, nustato šio straipsnio tai-
kymo sąlygas. 

 
88-4 straipsnis 
Europos Bendrijų ir Europos Sąjungos aktų projektus ir pasiūlymus dėl 

įstatymų leidybos, juos pateikus Europos Sąjungos Tarybai, Vyriausybė 
teikia peržiūrėti Nacionaliniam Susirinkimui ir Senatui. Ji taip pat gali pa-
teikti peržiūrėti ir kitus projektus, pasiūlymus ar dokumentus. 
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Pagal ypatumus, numatytus kiekvienų rūmų reglamente, rezoliucijos 
dėl projektų, pasiūlymų ar dokumentų, nurodytų šiame straipsnyje, gali būti 
priimtos ir nevykstant sesijai. 
 

XVI SKIRSNIS 
DĖL KONSTITUCIJOS KEITIMO 

 
89 straipsnis 
Konstitucijos keitimo iniciatyvos teisė priklauso Respublikos preziden-

tui, veikiančiam ministro pirmininko siūlymu, ir parlamento nariams. 
Dėl Konstitucijos keitimo projekto ar pasiūlymo turi būti balsuojama 

abejuose rūmuose, priimant vienodos redakcijos tekstą. Pakeitimas laiko-
mas galutiniu, kai jis patvirtinamas referendumu. 

Tačiau Konstitucijos keitimo projektas neteikiamas referendumui, jei 
Respublikos prezidentas nusprendžia jį teikti parlamentui, sušauktam į 
Kongresą. Šiuo atveju laikoma, kad Konstitucijos keitimo projektui pritarta, 
jei peržiūrimam projektui pritaria 3/5 balsuojant dalyvavusių narių daugu-
ma. Nacionalinio Susirinkimo biuras yra Kongreso biuras. 

Jokia keitimo procedūra negali būti pradedama ar tęsiama, jeigu kėsi-
namasi į teritorijos vientisumą. 

Keitimo objektas negali būti respublikos valdymo forma. 
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1789 METŲ ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ 
DEKLARACIJA 

 

PREAMBULĖ 
 

Prancūzų liaudies atstovai, susirinkę į Steigiamąjį susirinkimą, atsi-
žvelgdami į tai, kad žmogaus teisių nežinojimas, jų užmiršimas ar niekini-
mas yra vienintelės visuomenės nelaimių ir valdžios sugedimo priežastys, 
nutarė iškilmingoje deklaracijoje išdėstyti prigimtines, neatimamas ir šven-
tas žmogaus teises, siekdami, kad ši deklaracija būtų visada prieinama vi-
siems visuomenės nariams, nuolat jiems primintų jų teises ir pareigas, kad 
įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių aktai, kuriuos bet kada būtų 
galima palyginti su kiekvienos politinės institucijos tikslu, būtų labiau ger-
biami, kad piliečių reikalavimai, nuo šiol grindžiami paprastais ir neginči-
jamais principais, visados remtųsi Konstitucija ir siektų visuomenės gero-
vės. 

Todėl Steigiamasis susirinkimas Aukščiausiosios esybės akivaizdoje ir 
jai globojant pripažįsta ir skelbia šias žmogaus ir piliečio teises. 

 
1 straipsnis 
Žmonės gimsta ir yra laisvi bei lygiateisiai. Socialiniai skirtumai gali 

būti grindžiami tik visuotine nauda. 
 
2 straipsnis 
Visų politinių susivienijimų tikslas yra išsaugoti prigimtines ir neati-

mamas žmogaus teises. Tokios teisės yra laisvė, nuosavybė, saugumas ir 
priešinimasis priespaudai. 

 
3 straipsnis 
Suvereniteto principas iš esmės glūdi tautoje. Jokia korporacija, joks 

asmuo negali vykdyti valdžios, kuri aiškiai nekyla iš tautos. 
 
4 straipsnis 
Laisvė – tai galimybė daryti viską, kas nekenkia kitam. Taigi kiekvieno 

žmogaus prigimtinių teisių įgyvendinimas yra ribojamas tik tiek, kad būtų 
užtikrintas kitų visuomenės narių naudojimasis tomis pačiomis teisėmis. 
Šios ribos gali būti nustatytos tik įstatymu. 
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5 straipsnis 
Įstatymas gali uždrausti tik visuomenei kenksmingas veikas. Visa tai, 

kas nėra įstatymo uždrausta, negali būti neleidžiama ir niekas negali būti 
verčiamas daryti tai, ko nenustato įstatymas. 

 
6 straipsnis 
Įstatymas yra bendros valios išraiška. Visi piliečiai turi teisę tiesiogiai 

ar per savo išrinktus atstovus dalyvauti jį kuriant. Įstatymas, tiek baudžian-
tis, tiek saugantis, turi būti vienodas visiems. Visi piliečiai, būdami lygūs 
įstatymui, gali vienodai pretenduoti į viešas aukštas pareigas, postus ir tar-
nybas pagal savo galimybes ir neturi būti jokių skirtumų, išskyrus tuos, ku-
riuos lemia jų dorybės ir gabumai. 

 
7 straipsnis 
Joks žmogus negali būti apkaltintas, sulaikytas ar įkalintas kitais nei 

įstatyme numatytais atvejais ir įstatyme nustatyta tvarka. Tie, kurie reika-
lauja, leidžia, vykdo ar verčia vykdyti neteisėtus įsakymus, turi būti bau-
džiami, bet kiekvienas pilietis, iškviestas ar sulaikytas pagal įstatymą, turi 
nedelsdamas paklusti, tas, kuris priešinasi, nusikalsta. 

 
8 straipsnis 
Įstatymas turi nustatyti tik aiškiai ir neginčijamai būtinas bausmes, ir 

niekas negali būti baudžiamas kitaip nei pagal įstatymą, priimtą, paskelbtą 
ir teisėtai taikomą prieš padarant nusižengimą. 

 
9 straipsnis 
Kiekvienas žmogus laikomas nekaltu tol, kol paskelbiama jį esant kal-

tu; jei asmenį būtina sulaikyti, už bet kokį perdėtą griežtumą, kuris nėra bū-
tinas jo sulaikymui užtikrinti, turi būti griežtai baudžiama pagal įstatymą. 

 
10 straipsnis 
Niekas negali būti persekiojamas dėl savo minčių, netgi religinių, iki 

tol, kol jų demonstravimas nepažeidžia viešosios tvarkos, nustatytos įstaty-
mu. 

 
11 straipsnis 
Laisvai reikšti mintis ir nuomonę yra viena iš pačių vertingiausių žmo-

gaus teisių. Taigi kiekvienas asmuo gali laisvai kalbėti, rašyti, spausdinti, 
bet įstatymo numatytais atvejais jis atsako už piktnaudžiavimą šia teise. 
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12 straipsnis 
Žmogaus ir piliečio teisėms garantuoti reikalingos ginkluotosios pajė-

gos. Šios pajėgos įkurtos visų naudai, o ne asmeniniams interesams tų, ku-
riems jos patikėtos. 

 
13 straipsnis 
Ginkluotosioms pajėgoms išlaikyti ir administracijos išlaidoms pa-

dengti būtinas bendras visų indėlis. Tai turi būti paskirstyta visiems pilie-
čiams pagal jų padėtį. 

 
14 straipsnis 
Visi piliečiai turi teisę tiesiogiai arba per savo atstovus spręsti dėl vals-

tybinių mokesčių būtinybės, laisvai pritarti jų rinkimui, kontroliuoti jų pa-
naudojimą, nustatyti jų dalies dydį, rinkimo pagrindą, išieškojimo tvarką ir 
trukmę. 

 
15 straipsnis 
Visuomenė turi teisę reikalauti, kad visi pareigūnai atsiskaitytų už savo 

vykdomą valdymą. 
 
16 straipsnis 
Visuomenė, kurioje teisės negarantuotos ir kurioje nėra valdžių padali-

jimo, neturi konstitucijos. 
 
17 straipsnis 
Nuosavybės teisė yra neatimama ir šventa, nuosavybė gali būti paimta 

tik įstatymo nustatytais atvejais aiškiai siekiant visuomenės naudos ir su są-
lyga, kad bus teisingai ir iš anksto atlyginta. 

 36



 
 

1946 METŲ SPALIO 27 DIENOS KONSTITUCIJOS 
PREAMBULĖ 

 
 

Išaušus kitai dienai po laisvų tautų pergalės prieš režimus, bandžiusius 
pavergti ir pažeminti žmogų, prancūzų tauta dar kartą skelbia, kad kiekvie-
nas žmogus, nepaisant jo rasės, religijos ar tikėjimo, turi neatimamas ir 
šventas teises. Ji vėl iškilmingai patvirtina žmogaus ir piliečio teises ir lais-
ves, įtvirtintas 1789 metų Teisių deklaracijoje, ir pagrindinius principus, 
pripažintus Respublikos įstatymais. 

Be to, ji skelbia šiais laikais ypač reikalingus politinius, ekonominius ir 
socialinius principus: 

Įstatymas garantuoja moteriai visose srityse tokias pačias teises kaip ir 
vyrui. 

Kiekvienas žmogus, persekiojamas dėl savo veiklos siekiant laisvės, 
turi prieglobsčio teisę Respublikos teritorijoje.  

Kiekvienas turi pareigą dirbti ir teisę gauti darbą. Darbe ar atliekant pa-
reigas negali būti varžomas dėl savo kilmės, nuomonės ar tikėjimo. 

Kiekvienas žmogus gali ginti savo teises ir interesus per profsąjungų 
veiklą ir priklausyti joms pagal savo pasirinkimą. 

Teisė streikuoti gali būti įgyvendinama tik pagal ją reglamentuojančius 
įstatymus. 

Visi darbuotojai tarpininkaujant jų įgaliotiems atstovams dalyvauja nu-
statant kolektyvines darbo sąlygas ir įmonių valdyme. 

Bet koks turtas, bet kokia įmonė, kurios naudojimas yra arba tampa 
nacionaline viešąja tarnyba arba faktiniu monopoliu, turi tapti visuomenės 
nuosavybe. 

Asmeniui ir šeimai tauta užtikrina jų raidai būtinas sąlygas. 
Ji garantuoja visiems, ypač vaikams, motinoms ir pagyvenusiems dar-

buotojams, sveikatos apsaugą, materialinį saugumą, poilsį ir laisvalaikį. 
Kiekvienas žmogus, kuris dėl savo amžiaus, fizinės ar protinės būklės, eko-
nominės padėties negali dirbti, turi teisę gauti iš visuomenės lėšų, pakan-
kamų jam pragyventi. 

Tauta skelbia visų prancūzų solidarumą ir lygybę kilus sunkumams dėl 
nacionalinių nelaimių. 

Tauta garantuoja tiek vaikams, tiek suaugusiems vienodas mokymo, 
profesinio ugdymo ir kultūros galimybes. Nemokamo ir pasaulietinio visų 
lygių mokslo organizavimas – valstybės užduotis. 
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Prancūzijos Respublika, būdama ištikima savo tradicijoms, prisitaiko 
prie tarptautinės viešosios teisės taisyklių. Ji nesiryš jokiam karui, kuriuo 
siekiama užkariavimų, ir niekada nepanaudos savo pajėgų prieš kurios nors 
tautos laisvę. 

Laikydamasi abipusiškumo sąlygos, Prancūzija sutinka su suvereniteto 
apribojimais, reikalingais taikai sudaryti ir išsaugoti. 

Prancūzija su užjūrio tautomis sudaro Sąjungą, pagrįstą teisių ir parei-
gų lygybe, kurioje nėra skirtumų dėl rasės ar religijos. 

Prancūzijos Sąjungą sudaro tautos ir gyventojų bendrijos, kurios su-
jungia ir koordinuoja savo išteklius ir pastangas, siekdamos plėtoti visų jų 
civilizacijas, didinti jų gerovę ir garantuoti saugumą. 

Būdama ištikima savo tradicinei misijai Prancūzija ketina vesti tautas, 
dėl kurių ji prisiėmė įsipareigojimus, į savivaldos laisvę ir demokratiškai 
spręsti savo reikalus; atmesdama bet kokią kolonijinę sistemą, pagrįstą 
prievarta, ji garantuoja visiems vienodas galimybes eiti viešąsias pareigas ir 
individualų arba kolektyvinį čia išvardytų ar patvirtintų teisių ir laisvių 
vykdymą. 
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VOKIETIJOS FEDERACINĖS 
RESPUBLIKOS  

PAGRINDINIS ĮSTATYMAS 
 

Priimtas 1949 m. gegužės 23 d. 
 
 
 

Parlamentinė Taryba savo atvirame posėdyje, įvykusiame 1949 m. ge-
gužės 23 d. Bonoje prie Reino, konstatavo, kad 1949 m. gegužės 8 d. Par-
lamentinės Tarybos priimtą Vokietijos Federacinės Respublikos Pagrindinį 
Įstatymą per savaitę nuo 1949 m. gegužės 16 iki 22 d. priėmė daugiau kaip 
du trečdaliai Vokietijos federalinių žemių tautos atstovybių. 

Remdamasi šiuo konstatavimu, Parlamentinė Taryba, atstovaujama sa-
vo pirmininko, parengė ir paskelbė Pagrindinį Įstatymą. 

Pagrindinis Įstatymas pagal 145 straipsnio 3 dalį skelbiamas Federali-
niame įstatymų biuletenyje. 
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PREAMBULĖ 
 

Suvokdama savo atsakomybę prieš Dievą ir žmones, įkvėpta noro tar-
nauti pasaulinei taikai, Vokiečių Tauta, kaip lygiateisė suvienytos Europos 
narė, remdamasi konstitucijos leidžiamąja valdžia, priėmė šį Pagrindinį 
Įstatymą. 

Badeno-Viurtembergo, Bavarijos, Berlyno, Brandenburgo, Bremeno, 
Hamburgo, Heseno, Meklenburgo-Pomeranijos, Žemutinės Saksonijos, 
Šiaurės Reino-Vestfalijos, Reinlando-Pfalco, Saro, Saksonijos, Saksonijos-
Anhalto, Šlezvigo-Holšteino ir Tiuringijos federalinių žemių vokiečiai lais-
vu apsisprendimu pasiekė Vokietijos vienybę ir laisvę. Todėl šis Pagrindi-
nis Įstatymas galioja visai Vokiečių Tautai. 
 

I. PAGRINDINĖS TEISĖS 
 

1 straipsnis. Žmogaus orumas, žmogaus teisės, pagrindinių teisių 
privalomumas 

(1) Žmogaus orumas yra neliečiamas. Jį gerbti ir ginti yra visų valsty-
bės valdžių pareiga. 

(2) Todėl Vokiečių Tauta pripažįsta, kad kiekvienos žmonių bendruo-
menės neliečiamos ir neatimamos žmogaus teisės yra taikos ir teisingumo 
pasaulyje pagrindas. 

(3) Toliau išdėstytos pagrindinės teisės yra privalomos įstatymų lei-
džiamajai, vykdomajai ir teisminei valdžioms kaip tiesiogiai taikoma teisė. 
 

2 straipsnis. Asmens teisė į laisvę 
(1) Kiekvienas turi teisę laisvai ugdyti savo asmenybę, nepažeisdamas 

kitų asmenų teisių, nenusižengdamas konstitucinei tvarkai ar moralės nor-
moms. 

(2) Kiekvienas turi teisę į gyvybę ir fizinę neliečiamybę. Asmens lais-
vė yra nepažeidžiama. Kėsintis į šias teises galima tik remiantis įstatymu. 
 

3 straipsnis. Lygybė įstatymui 
(1) Visi žmonės įstatymui yra lygūs. 
(2) Vyrai ir moterys yra lygiateisiai. Valstybė skatina faktiškai įgy-

vendinti vyrų ir moterų lygiateisiškumą ir siekia pašalinti esamus trūkumus. 
(3) Niekas negali būti varžomas arba privilegijuojamas dėl lyties, so-

cialinės kilmės, rasės, kalbos, tėvynės ir nacionalinės kilmės, tikėjimo, reli-
ginių ar politinių pažiūrų. Niekas negali būti diskriminuojamas dėl negalios. 
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4 straipsnis. Tikėjimo ir sąžinės laisvė 
(1) Tikėjimo, sąžinės, religinių ir pasaulietinių pažiūrų laisvė yra ne-

pažeidžiama. 
(2) Laiduojamas netrukdomas religijos išpažinimas. 
(3) Niekas negali būti prieš savo sąžinę verčiamas atlikti karo tarnybą 

naudojant ginklą. Išsamiau tai reglamentuoja federalinis įstatymas. 
 

5 straipsnis. Nuomonės, meno ir mokslo laisvė 
(1) Kiekvienas turi teisę savo nuomonę laisvai reikšti ir skleisti žodžiu, 

raštu ir vaizdu bei netrukdomai gauti informacijos iš visuotinai prieinamų 
šaltinių. Garantuojama spaudos laisvė ir laisvė transliuoti per radiją ir vaiz-
do retransliacijos įrenginius. Cenzūros nėra. 

(2) Šias teises riboja bendrųjų įstatymų normos, įstatymų nuostatos dėl 
jaunimo apsaugos ir asmens garbės teisė.  

(3) Menas ir mokslas, tyrinėjimas ir mokymas yra laisvi. Mokymo 
laisvė neatleidžia nuo ištikimybės Konstitucijai. 
 

6 straipsnis. Santuoka, šeima, vaikai 
(1) Santuokai ir šeimai taikoma ypatinga valstybės apsauga. 
(2) Rūpinimasis vaikais ir jų auklėjimas yra prigimtinė tėvų teisė ir 

svarbiausia privaloma jų pareiga. Jos įgyvendinimą prižiūri visuomenė. 
(3) Prieš asmenų, turinčių teisę auklėti vaikus, valią vaikai gali būti at-

skiriami nuo šeimos tik remiantis įstatymu, jei tie asmenys tinkamai neat-
lieka savo pareigų arba kai vaikai gali būti neprižiūrimi dėl kitų priežasčių. 

(4) Kiekviena motina turi teisę į visuomenės apsaugą ir globą. 
(5) Nesantuokiniams vaikams įstatymai laiduoja tokias pat fizinio ir 

dvasinio vystymosi sąlygas ir visuomeninę padėtį kaip ir santuokiniams 
vaikams. 
 

7 straipsnis. Švietimas 
(1) Valstybė prižiūri visą švietimo sistemą. 
(2) Asmenys, turintys teisę auklėti vaiką, turi teisę spręsti dėl jo daly-

vavimo religijos pamokose. 
(3) Religijos pamokos valstybinėse mokyklose, išskyrus pasaulietines 

mokyklas, yra įprastinis mokomasis dalykas. Nepaisant valstybės priežiūros 
teisės, religijos mokoma pagal religinių bendruomenių principus. Nė vienas 
mokytojas negali būti įpareigotas mokyti religijos prieš savo valią. 

(4) Garantuojama teisė steigti privačias mokyklas. Privačios mokyk-
los, steigiamos vietoj valstybinių mokyklų, turi gauti valstybės leidimą ir 
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privalo veikti pagal federalinių žemių įstatymus. Leidimas turi būti duoda-
mas tada, kai privačios mokyklos mokymo tikslais, įrengimu ir pedagogų 
moksliniu pasirengimu neatsilieka nuo valstybinių mokyklų ir neskatina 
skirstyti mokinius pagal jų tėvų turtinę padėtį. Leidimą išduoti atsisakoma, 
kai pedagogų ekonominė ir teisinė padėtis nėra pakankamai užtikrinama. 

(5) Privačią liaudies mokyklą leidžiama įsteigti tik tada, kai mokymo 
administracija pripažįsta esant ypatingą pedagogų poreikį arba prašant as-
menims, turintiems teisę auklėti vaikus, jei ji turi būti steigiama kaip ben-
druomenės mokykla, kaip religinė arba pasaulietinė mokykla ir jei tokio ti-
po valstybinės liaudies mokyklos bendruomenėje nėra. 

(6) Ikimokyklinės mokymo įstaigos panaikintos. 
 

8 straipsnis. Susirinkimų laisvė 
(1) Visi vokiečiai turi teisę rinktis į taikius ir neginkluotus susirinki-

mus be pranešimo ar leidimo. 
(2) Susirinkimams vykstant po atviru dangumi, ši teisė gali būti ribo-

jama įstatymu arba įstatymo pagrindu. 
 

9 straipsnis. Susivienijimų ir koalicijų laisvė 
(1) Visi vokiečiai turi teisę steigti sąjungas ir bendrijas. 
(2) Susivienijimai, kurių tikslai arba veikla prieštarauja baudžiamie-

siems įstatymams, konstitucinei santvarkai arba tautų savitarpio supratimo 
idėjai, yra uždrausti. 

(3) Teisė jungtis į susivienijimus, siekiant saugoti ir skatinti darbo bei 
ekonomines sąlygas, garantuojama kiekvienam asmeniui ir visų profesijų 
atstovams. Susitarimai, apribojantys šią teisę arba jai kliudantys, negalioja, 
o priemonės tam pasiekti yra neteisėtos. Priemonės, išvardytos 12 a straips-
nyje, 35 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 87 a straipsnio 4 dalyje ir 91 straipsnyje, 
negali slopinti pastangų pagerinti darbo sąlygas, kuriomis susivienijimai   
siekia išsaugoti ir gerinti darbo bei ekonomines sąlygas 1 sakinio prasme. 
 

10 straipsnis. Susirašinėjimo, pašto ir ryšių slaptumas 
(1) Susirašinėjimo, pašto ir ryšių slaptumas yra nepažeidžiami. 
(2) Apribojimai gali būti taikomi tik remiantis įstatymu. Jei apriboji-

mas skirtas išsaugoti laisvą demokratinę santvarką, Federacijos arba federa-
linės žemės egzistavimą ar saugumą, tai įstatymo nustatyta tvarka suintere-
suotajam asmeniui apie juos nepranešama ir vietoj teisminio bylos nagrinė-
jimo atliekamas papildomas patikrinimas, kurį vykdo tautos atstovybių pa-
skirti organai ir pagalbinės institucijos. 
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11 straipsnis. Laisvo kilnojimosi teisė 
(1) Visi vokiečiai turi teisę laisvai kilnotis visoje Federacijos teritorijo-

je. 
(2) Ši teisė gali būti ribojama tik įstatymu arba įstatymo pagrindu ir tik 

tais atvejais, kai nėra pakankamai pragyvenimo šaltinių ir dėl to visuomenei 
gali atsirasti ypatingų sunkumų arba kai reikia apsiginti nuo pavojaus, gre-
siančio Federacijos arba federalinės žemės egzistavimui arba laisvai de-
mokratinei santvarkai, kovojant su epidemijų grėsme, stichinėmis nelaimė-
mis ar ypač dideliais nelaimingais atsitikimais, jei reikia apsaugoti jaunimą 
nuo nepriežiūros arba siekiant išvengti baudžiamųjų veiksmų. 
 

12 straipsnis. Teisė pasirinkti profesiją 
(1) Visi vokiečiai turi teisę laisvai pasirinkti profesiją, darbo vietą ir 

mokymosi įstaigas. Profesinių pareigų atlikimas gali būti reglamentuojamas 
įstatymu arba įstatymo pagrindu. 

(2) Niekas negali būti verčiamas atlikti tam tikro darbo, išskyrus tą, 
kuris yra įprastinė, bendrai pripažinta, visiems vienoda visuomeninė parei-
ga. 

(3) Priverstinis darbas yra leidžiamas tik esant teismo paskirtam lais-
vės atėmimui.  
 

12 a straipsnis. Karinės ir civilinės tarnybos pareigos 
(1) Vyrai, sulaukę aštuoniolikos metų amžiaus, gali būti įpareigojami 

tarnauti ginkluotosiose pajėgose, federalinėje pasienio apsaugos tarnyboje 
arba civilinės gynybos junginyje. 

(2) Tas, kuris dėl savo sąžinės atsisako atlikti karo tarnybą su ginklu, 
gali būti įpareigotas atlikti alternatyviąją tarnybą. Alternatyviosios tarnybos 
trukmė negali viršyti karinės tarnybos trukmės. Išsamiau tai reglamentuoja 
įstatymas, jis negali pažeisti sąžinės apsisprendimo laisvės ir kartu privalo 
numatyti alternatyviosios tarnybos, nesusijusios su ginkluotųjų pajėgų ir fe-
deralinės pasienio apsaugos junginiais, galimybę. 

(3) Karo prievolininkai, nepašaukti tarnauti pagal 1 arba 2 dalis, pa-
skelbus gynybos padėtį, pagal įstatymą arba įstatymo pagrindu gali būti pa-
šaukti į civilinę darbo tarnybą gynybos tikslais, įskaitant civilių gyventojų 
apsaugą; įpareigojimai viešoje tarnyboje leidžiami tik tiek, kiek tai būtina 
policijos užduotims arba tokioms suverenioms valstybės viešosios tvarkos 
užduotims vykdyti, kurios atliekamos tik viešosios tarnybos funkcijų pa-
grindu. Darbo santykiai pagal 1 sakinį galimi ginkluotosiose pajėgose, jas 
aprūpinant, taip pat palaikant viešąją tvarką; įdarbinti aprūpinant civilius 

 43



gyventojus leidžiama tik tuo atveju, jei būtina patenkinti jų gyvybinius po-
reikius arba užtikrinti jų saugumą. 

(4) Jei kilus situacijai, kai reikia taikyti gynybos priemones, nepakan-
ka savanorių civiliniams darbams atlikti civilinėje sanitarinėje ir gydymo 
tarnyboje, taip pat stacionariose karo ligoninėse, galima pagal įstatymą arba 
įstatymo pagrindu tokiems darbams atlikti pašaukti nuo aštuoniolikos iki 
penkiasdešimt penkerių metų amžiaus moteris. Jos jokiu būdu negali būti 
įpareigojamos atlikti tarnybą, kurios metu reikia ginklo. 

(5) Laikotarpiu iki gynybos padėties įpareigojimai pagal 3 dalį gali bū-
ti pagrįsti tik 80 a straipsnio 1 dalimi. Siekiant pasirengti darbams, nurody-
tiems 3 dalyje, kuriems reikia ypatingų žinių ir įgūdžių, įstatymu arba įsta-
tymo pagrindu gali būti privaloma dalyvauti apmokymuose. 1 sakinys šiuo 
atveju netaikomas. 

(6) Jei esant gynybos padėčiai neįmanoma surinkti savanorių dirbti 3 
dalies 2 sakinyje išvardytose srityse, tai šiems poreikiams užtikrinti pagal 
įstatymą arba įstatymo pagrindu gali būti apribota vokiečių laisvė dirbti pa-
gal profesiją arba atsisakyti darbo vietos. Iki gynybos padėties pradžios ati-
tinkamai galioja 5 dalies 1 sakinys. 
 

13 straipsnis. Būsto neliečiamumas 
(1) Asmens būstas neliečiamas. 
(2) Kratas gali skirti tik teisėjas, o kai delsti pavojinga – ir kitos įsta-

tymuose numatytos institucijos, tik juose nustatyta forma. 
(3) Jei tam tikri faktai pagrindžia įtarimą, kad kas nors padarė ypač 

sunkų įstatymu numatytą baudžiamąjį nusikaltimą, tai nusikaltimui tirti tei-
sėjo nurodymu gali būti naudojamos techninės priemonės būstams, kuriuo-
se įtariamasis gali būti apsistojęs, stebėti akustiniu būdu, jei tirti bylos ap-
linkybes kitaip būtų labai sunku arba neperspektyvu. Ši priemonė turi būti 
terminuota. Toks leidimas išduodamas trijų teisėjų kolegijos. Pavojaus, ky-
lančio delsiant, atveju jį gali išduoti ir vienas teisėjas. 

(4) Siekiant apsiginti nuo staigių pavojų, gresiančių visuomenės sau-
gumui, ypač nuo visuotinio pavojaus arba pavojaus gyvybei, techninės būs-
tų stebėjimo priemonės gali būti naudojamos tik teisėjo nurodymu. Pavo-
jaus, kylančio delsiant, atveju tokią priemonę gali skirti ir kita įstatymo nu-
statyta institucija; paskui nedelsiant turi būti gautas atitinkamas teisėjo 
sprendimas. 

(5) Jei tokias technines priemones numatoma naudoti išimtinai tik būs-
tuose dirbantiems asmenims apsaugoti, tai priemonę gali paskirti įstatymu 
nustatyta institucija. Tokių tyrimų metu surinktas išvadas kitaip panaudoti 

 44



galima tik baudžiamojo persekiojimo tikslu arba siekiant išvengti pavojaus 
ir tik tokiu atveju, jei prieš tai teismas pripažino tokios priemonės teisėtu-
mą; kai delsti pavojinga, teismo sprendimas turi būti gaunamas iškart po to, 
kai buvo panaudota priemonė. 

(6) Federalinė Vyriausybė Bundestagui kasmet pateikia pranešimus 
apie techninių priemonių panaudojimą, remiantis 3 dalimi, taip pat 4 dalimi, 
kiek leidžia Federacijos kompetencija, ir 5 dalimi, jei jas turėjo patikrinti 
teismas. Bundestago išrinkta institucija remdamasi šiuo pranešimu vykdo 
parlamentinę kontrolę. Federalinės žemės užtikrina lygiavertę parlamentinę 
kontrolę. 

(7) Įsikišimas ir apribojimai kitais atvejais leistini tik kilus visuotiniam 
pavojui arba jei yra grėsmė pavienių asmenų gyvybei, remiantis įstatymu, 
kai siekiama išvengti tiesioginių pavojų viešajam saugumui ir tvarkai, ypač 
kai šalinamas patalpų stygius, kovojama su epidemijų grėsme arba norint 
apsaugoti jaunimą, kuriam gresia pavojus. 
 

14 straipsnis. Nuosavybė, paveldėjimo teisė, nuosavybės atėmimas 
(1) Nuosavybė ir paveldėjimo teisė yra garantuojamos. Įstatymas nu-

stato jų turinį ir ribas. 
(2) Nuosavybė įpareigoja. Ją naudojant kartu turi būti prisidedama prie 

visuomenės gerovės. 
(3) Atimti nuosavybę leidžiama tik visuomenės gerovės labui. Tai gali 

vykti tik pagal įstatymą arba įstatymo, reglamentuojančio kompensacijos 
rūšį ir mastą, pagrindu. Kompensacija nustatoma teisingai įvertinus visuo-
menės ir suinteresuotųjų asmenų interesus. Kilus ginčams dėl kompensaci-
jos dydžio, galima bendroji ieškininė tvarka. 
 

15 straipsnis. Suvisuomeninimas 
Žemė, gamtos turtai ir gamybos priemonės gali būti suvisuomeninimo 

tikslais įstatymu, nustatančiu kompensacijos rūšį ir mastą, perduoti visuo-
menės nuosavybei arba kitoms bendro ūkio formoms. Kompensacija atitin-
kamai nustatoma pagal 14 straipsnio 3 dalies 3 ir 4 sakinius. 
 

16 straipsnis. Pilietybė, išdavimas 
(1) Vokietijos pilietybė negali būti atimama. Pilietybės netenkama tik 

įstatymo pagrindu, prieš asmens valią ji gali būti atimama tik tuo atveju, jei 
jis dėl to netampa asmeniu be pilietybės. 

(2) Nė vienas vokietis negali būti išduodamas užsienio valstybei. As-
menį išduodant Europos Sąjungos valstybei narei arba tarptautiniam teis-
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mui, jei tuo nepažeidžiami teisinės valstybės principai, įstatymu gali būti 
numatytas ir kitoks reglamentavimas. 
 

16 a straipsnis. Prieglobsčio teisė 
(1) Asmenys, persekiojami dėl politinių įsitikinimų, turi prieglobsčio 

teisę. 
(2) 1 dalyje numatyta teise negali naudotis tie, kurie atvyksta iš Euro-

pos Bendrijų valstybės narės ar iš trečiosios valstybės, kurioje užtikrinamas 
Sutarties dėl pabėgėlių teisinės padėties ir Žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos taikymas. Valstybės, nepriklausančios Euro-
pos Bendrijoms, kurioms taikomas 1 sakinio sąlygos, yra nustatomos įsta-
tymu, kuriam priimti reikia Bundesrato pritarimo. Priemonės, taikomos nu-
traukiant buvimą šalyje, 1 sakinyje numatytais atvejais gali būti vykdomos 
neatsižvelgiant, ar tai buvo apskųsta teismui. 

(3) Įstatymu, kuriam priimti reikalingas Bundesrato pritarimas, gali 
būti nustatytos valstybės, kuriose, sprendžiant pagal jų teisinę padėtį, teisės 
taikymą ir visuotinius politinius santykius, atrodo garantuojama, kad nei 
persekiojama dėl politinių pažiūrų, nei nežmoniškai ar žeminančiai bau-
džiama ar elgiamasi. Tada preziumuojama, kad užsienietis iš tokios valsty-
bės nėra persekiojamas, nebent jis pateikia faktus, pagrindžiančius prielai-
dą, jog jis, priešingai šiai prezumpcijai, yra politiškai persekiojamas. 

(4) Akivaizdžiai nepagrįstų arba vertinamų kaip aiškiai nepagrįstos 
priemonių, nutraukiančių buvimą šalyje, numatytų 3 dalyje, ir kitais atve-
jais, vykdymą teismas sustabdo tik tada, kai atsiranda rimtų abejonių dėl šių 
priemonių teisėtumo; tikrinimo apimtis gali būti apribota ir į vėliau pateik-
tus faktus gali būti neatsižvelgiama. Išsamiau tai reglamentuojama įstaty-
mu. 

(5) 1–4 dalys neprieštarauja tarptautinės teisės sutartims, sudarytoms 
Europos Bendrijų valstybių narių tarpusavyje ir su trečiosiomis valstybė-
mis, kurios, vykdydamos įsipareigojimus, kylančius iš Sutarties dėl pabėgė-
lių teisinės padėties ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos kon-
vencijos, kurių taikymas sutartis pasirašiusiose šalyse turi būti garantuoja-
mas, priima kompetenciją reguliuojančias normas, kuriomis remiantis ti-
riami prieglobsčio suteikimo prašymai, įskaitant ir abipusį sprendimų dėl 
prieglobsčio suteikimo pripažinimą. 
 

17 straipsnis. Peticijos teisė 
Kiekvienas turi teisę individualiai arba drauge su kitais kreiptis raštiš-

kai su prašymais arba skundais į kompetentingas institucijas arba tautos at-
stovybes. 
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17 a straipsnis. Pagrindinių teisių ribojimas ypatingais atvejais 
(1) Karo ir alternatyviosios tarnybos įstatymai gali numatyti, kad gink-

luotųjų pajėgų ir alternatyviosios tarnybos nariams atliekant karo arba al-
ternatyviąją tarnybą gali būti apribojama pagrindinė teisė reikšti ir skleisti 
savo nuomonę žodžiu, raštu ir vaizdo priemonėmis (5 straipsnio 1 dalies 1 
sakinio pirmoji pusė), pagrindinė teisė į susirinkimų laisvę (8 straipsnis) ir 
peticijos teisė (17 straipsnis), jei ji suteikia teisę prašymus arba skundus 
įteikti kartu su kitais asmenimis. 

(2) Įstatymai dėl gynybos, įskaitant ir civilių gyventojų apsaugą, gali 
nustatyti, kad tokios pagrindinės teisės kaip laisvo kilnojimosi teisė (11 
straipsnis) ir asmens būsto neliečiamumas (13 straipsnis) gali būti apribo-
jamos. 
 

18 straipsnis. Pagrindinių teisių netekimas 
Kiekvienas, kuris piktnaudžiauja nuomonės reiškimo laisve, ypač 

spaudos laisve (5 straipsnio 1 dalis), mokymo laisve (5 straipsnio 3 dalis), 
susirinkimų laisve (8 straipsnis), susivienijimų laisve (9 straipsnis), susira-
šinėjimo, pašto ir ryšių slaptumu (10 straipsnis), nuosavybės teise (14 
straipsnis) arba prieglobsčio teise (16 a straipsnis) priešindamasis laisvai 
demokratinei santvarkai, netenka šių pagrindinių teisių. Jų atėmimą ir jo 
mastą skelbia Federalinis Konstitucinis Teismas. 
 

19 straipsnis. Pagrindinių teisių apribojimas, kreipimasis į teismą 
(1) Jei pagal šį Pagrindinį Įstatymą viena iš pagrindinių teisių gali būti 

apribota įstatymu arba įstatymo pagrindu, tai įstatymas privalo galioti vi-
siems, o ne pavieniais atvejais. Be to, įstatyme turi būti įvardytos pagrindi-
nės teisės, nurodant straipsnį. 

(2) Jokiu atveju negali būti pažeistas esminis pagrindinių teisių turi-
nys. 

(3) Pagrindinės teisės šalyje taip pat galioja juridiniams asmenims, 
jeigu jiems galima pritaikyti jų esmę. 

(4) Jei kieno nors teises pažeidžia viešoji valdžia, jis turi teisę kreiptis 
į teismą. Jei kitokia kompetencija nepagrįsta, sprendžiama įprastiniu teis-
miniu būdu. Galioja 10 straipsnio 2 dalies 2 sakinys. 
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II. FEDERACIJA IR FEDERALINĖS ŽEMĖS 
 

20 straipsnis. Konstitucijos principai, teisė pasipriešinti 
(1) Vokietijos Federacinė Respublika yra demokratinė ir socialinė fe-

deralinė valstybė. 
(2) Visa valstybinė valdžia kyla iš Tautos. Tauta ją vykdo per rinki-

mus ir balsavimus ir per ypatingas įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir 
teisminės valdžios institucijas. 

(3) Įstatymų leidybą saisto konstitucinė santvarka, vykdomąją ir teis-
minę valdžias – įstatymas ir teisė. 

(4) Kiekvienam, kuris imtųsi šią tvarką panaikinti, visi vokiečiai turi 
teisę pasipriešinti, jei kita pagalba negalima. 
 

20 a straipsnis. Natūralių gyvybės egzistavimo prielaidų apsauga 
Valstybė, jausdama atsakomybę ir už ateities kartas, saugo natūralias 

gyvybės egzistavimo prielaidas ir gyvūniją neperžengdama konstitucinės 
santvarkos ribų per įstatymų leidžiamąją valdžią ir remdamasi įstatymu ir 
teise per vykdomąją ir teisminę valdžias. 
 

21 straipsnis. Partijos 
(1) Partijos dalyvauja formuojant Tautos politinę valią. Jos steigiamos 

laisvai. Jų vidinė organizacija turi atitikti demokratinius principus. Jos pri-
valo viešai atsiskaityti dėl savo lėšų šaltinių ir panaudojimo, taip pat dėl tur-
to. 

(2) Partijos, savo tikslais arba šalininkų elgsena siekiančios pakenkti 
laisvai demokratinei santvarkai arba ją panaikinti arba grėsti Vokietijos Fe-
deracinės Respublikos egzistavimui, yra antikonstitucinės. Klausimą dėl 
prieštaravimo Konstitucijai sprendžia Federalinis Konstitucinis Teismas. 

(3) Išsamiau tai reglamentuoja federaliniai įstatymai. 
 

22 straipsnis. Federalinė vėliava 
Federalinė vėliava yra juodos, raudonos ir aukso spalvos. 

 
23 straipsnis. Europos Sąjunga, pagrindinių laisvių apsauga,      

subsidiarumo principas 
(1) Įgyvendindama suvienytos Europos idėją, Vokietijos Federacinė 

Respublika dalyvauja plėtojant Europos Sąjungą, kuri yra įsipareigojusi lai-
kytis demokratinio, teisinės valstybės, socialinio, federacinio ir subsidiaru-
mo principų bei garantuoja iš esmės tokią pat pagrindinių teisių apsaugą, 
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kokia garantuojama šiuo Pagrindiniu Įstatymu. Dėl šios priežasties Federa-
cija, Bundesratui pritariant, gali perduoti suverenias valstybės teises. Pa-
grindžiant Europos Sąjungos egzistavimą, taip pat keičiant jos sutarties pa-
grindus ir panašias nuostatas, dėl kurių šio Pagrindinio Įstatymo turinys bū-
tų pakeistas ar papildytas arba tokie pakeitimai ar papildymai taptų įmano-
mi, galioja 79 straipsnio 2 ir 3 dalys. 

(2) Europos Sąjungos reikaluose dalyvauja Bundestagas, o per Bun-
desratą – ir federalinės žemės. Federalinė Vyriausybė privalo apie tai išsa-
miai ir kaip galima anksčiau pranešti Bundestagui ir Bundesratui. 

(3) Federalinė Vyriausybė suteikia galimybę Bundestagui pareikšti 
nuomonę prieš savo dalyvavimą įgyvendinant Europos Sąjungos teisės ak-
tus. Federalinė Vyriausybė atsižvelgia į Bundestago požiūrį derybų metu. 
Išsamiau tai reglamentuoja įstatymas. 

(4) Bundesratas turi dalyvauti formuojant Federacijos valią tiek, kiek 
jis turėtų dalyvauti įgyvendinant atitinkamą priemonę valstybėje arba kiek 
federalinės žemės valstybėje būtų tam kompetentingos. 

(5) Tiek, kiek išimtinai tik Federacijai tenkančios kompetencijos srity-
je yra paliečiami federalinių žemių interesai, arba tiek, kiek visais kitais at-
vejais Federacija turi įstatymų leidybos teisę, Federalinė Vyriausybė atsi-
žvelgia į Bundesrato nuomonę. Jei leidžiant federalinių žemių kompetenci-
jai priklausančius įstatymus paliečiami jų valdžios institucijų įkūrimo arba 
administravimo proceso klausimai, formuojant Federacijos valią, lemiamą 
reikšmę turi Bundesrato nuomonė; tačiau ir tokiu atveju turi būti išsaugota 
bendroji valstybinė Federacijos atsakomybė. Sprendžiant dėl dalykų, galin-
čių padidinti Federacijos išlaidas arba sumažinti pajamas, būtinas Federali-
nės Vyriausybės sutikimas. 

(6) Jei yra svarstoma išimtinė federalinių žemių įstatymų leidybos 
kompetencija, Federacija turimas teises, priklausančias Vokietijos Federa-
cinei Respublikai, kaip Europos Sąjungos valstybei narei, turi perduoti vie-
nam iš Bundesrato įvardytų federalinių žemių atstovų. Tomis teisėmis nau-
dojamasi dalyvaujant Federalinei Vyriausybei ir su ja derinant; čia turi būti 
išsaugoma bendra valstybinė Federacijos atsakomybė. 

(7) 4 ir 6 dalis išsamiau reglamentuoja įstatymas, kuriam priimti būti-
nas Bundesrato pritarimas. 
 

24 straipsnis. Suverenių teisių perdavimas, kolektyvinė saugumo 
sistema 

(1) Federacija suverenias teises įstatymu gali perduoti tarpvalstybi-
nėms institucijoms. 

 49



(1a) Tiek, kiek federalinės žemės yra kompetentingos vykdyti valsty-
binius įgaliojimus ir valstybines užduotis, suverenias valstybės teises Fede-
ralinės Vyriausybės sutikimu jos gali perduoti kaimyninėms institucijoms. 

(2) Federacija, siekdama išsaugoti taiką, gali dalyvauti kolektyvinio 
saugumo sistemoje; šiuo atveju ji sutiks su savo suverenių teisių apriboji-
mais, kurie leis pasiekti ir užtikrinti taikią ir ilgalaikę tvarką Europoje ir 
tarp pasaulio tautų. 

(3) Tarpvalstybiniams ginčams sureguliuoti Federacija prisidės prie 
susitarimų dėl visuotinio, viską apimančio, privalomo tarptautinio arbitražo. 
 

25 straipsnis. Tarptautinės teisės viršenybė 
Bendrosios tarptautinės teisės taisyklės yra sudėtinė federalinės teisės 

dalis. Jos turi viršenybę prieš įstatymus ir Federacijos gyventojams tiesio-
giai sukuria teises ir pareigas. 
 

26 straipsnis. Taikos išsaugojimas 
(1) Veiksmai, kurie yra skirti ir kuriais ketinama trukdyti taikiam tautų 

bendrabūviui, ypač rengtis puolamajam karui, yra antikonstituciniai. Už tai 
yra baudžiama pagal įstatymą. 

(2) Kariauti skirti ginklai gali būti gaminami, transportuojami ir nau-
dojami tik Federalinės Vyriausybės leidimu. Išsamiau tai reglamentuoja fe-
deralinis įstatymas. 
 

27 straipsnis. Prekybos laivynas 
Visi vokiečių prekybiniai laivai sudaro vientisą prekybos laivyną. 

 
28 straipsnis. Federalinių žemių konstitucijos, bendruomenių savi-

valda 
(1) Federalinių žemių konstitucinė santvarka turi atitikti respublikinės, 

demokratinės ir socialinės teisinės valstybės principus šio Pagrindinio Įsta-
tymo prasme. Federalinėse žemėse, apskrityse ir bendruomenėse Tauta turi 
turėti atstovybę, išrinktą visuotinių, tiesioginių, laisvų, lygių ir slaptų rin-
kimų metu. Apskričių ir bendruomenės rinkimų metu pagal Europos Ben-
drijos teisę gali rinkti ir būti išrinkti asmenys, turintys Europos Bendrijos 
valstybės narės pilietybę. Bendruomenėse išrinktą instituciją gali pakeisti 
bendruomenės susirinkimas. 

(2) Bendruomenėms turi būti garantuojama teisė visus vietinės bendri-
jos klausimus spręsti pagal įstatymus savo atsakomybe. Bendruomenių su-
sivienijimai pagal įstatymus taip pat turi savivaldos teisę, neperžengiančią 
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jų įstatymais nustatytos kompetencijos ribų. Savivaldos užtikrinimas apima 
ir finansinės atsakomybės pagrindus; šie pagrindai taip pat apima bendruo-
menių teisę padidinti mokesčius, remiantis vietiniais ekonominiais mokes-
čių ištekliais. 

(3) Federacija laiduoja, kad federalinių žemių konstitucinė santvarka 
atitinka pagrindines teises bei 1 ir 2 dalių nuostatas. 
 

29 straipsnis. Naujas Federacijos teritorijos suskirstymas 
(1) Federacijos teritorija gali būti iš naujo suskirstyta, siekiant užtik-

rinti, kad federalinės žemės pagal savo dydį ir pajėgumą galėtų efektyviai 
vykdyti joms privalomas užduotis. Čia būtina atsižvelgti į konkrečiai fede-
ralinei žemei būdingus glaudžius ryšius, istorines ir kultūrines sąsajas, eko-
nominį tikslingumą, taip pat vietovės ir žemės planavimo reikalavimus. 

(2) Priemonės dėl naujo Federacijos teritorijos suskirstymo nustato-
mos federaliniu įstatymu, kuris turi būti patvirtintas referendumu. Būtina 
išklausyti suinteresuotas federalines žemes. 

(3) Referendumas vyksta tose federalinėse žemėse, iš kurių teritorijų 
arba teritorijos dalių turi būti sudaryta nauja federalinė žemė arba naujai 
nustatytos federalinės žemės ribos (suinteresuotos federalinės žemės). Turi 
būti balsuojama dėl klausimo, ar suinteresuotos federalinės žemės turi būti 
tokios, kokios buvo ligi šiol, ar turi būti sudaryta nauja federalinė žemė ar 
nustatytos naujos federalinės žemės ribos. Referendumas dėl naujos federa-
linės žemės sudarymo arba naujų federalinės žemės ribų nustatymo įvyksta, 
jei būsimos teritorijos ir visų suinteresuotos federalinės žemės sričių ar sri-
ties dalių, kurių federalinės žemės priklausomybė turi būti pakeista ta pačia 
prasme, dauguma pritaria pakeitimui. Jis neįvyksta, jei vienos iš suintere-
suotų federalinių žemių teritorijoje dauguma balsavusiųjų pakeitimo nepri-
ima; tačiau nepriėmimas nėra reikšmingas, jei vienoje teritorijos dalyje, ku-
rios priklausomybė suinteresuotai federalinei žemei turi būti pakeista, dvie-
jų trečdalių balsų dauguma pritaria pakeitimui, nebent tik visos suinteresuo-
tos federalinės žemės teritorijoje dviejų trečdalių balsų dauguma pakeitimui 
yra nepritariama. 

(4) Jei vientisoje apribotoje gyvenamoje ir ūkinėje teritorijoje, kurios 
dalys yra keliose federalinėse žemėse, ir kurioje yra ne mažiau kaip vienas 
milijonas gyventojų, viena dešimtoji jos rinkėjų, turinčių balsavimo teisę 
renkant Bundestagą, tautos iniciatyva reikalauja, kad šiai teritorijai būtų su-
teikta vientisa federalinės žemės priklausomybė, tai federaliniu įstatymu 
reikia per dvejus metus nustatyti, ar federalinės žemės priklausomybė kei-
čiama pagal 2 dalį, ar suinteresuotose federalinėse žemėse įvyks visuotinė 
tautos apklausa. 
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(5) Visuotinės tautos apklausos tikslas yra nustatyti, ar bus pritarta 
įstatymo siūlomam federalinės žemės priklausomybės pakeitimui. Įstatyme 
gali būti pateikti įvairūs, tačiau ne daugiau kaip du visuotinės tautos apklau-
sos pasiūlymai. Jei dauguma pritaria siūlomam federalinės žemės priklau-
somybės pakeitimui, tai federalinis įstatymas per dvejus metus turi nustaty-
ti, ar federalinės žemės priklausomybė bus keičiama pagal 2 dalį. Jei visuo-
tinės tautos apklausos metu pateiktam siūlymui pritariama pagal 3 dalies 3 
ir 4 sakinius, tai per dvejus metus nuo visuotinės tautos apklausos dėl siū-
lomos federalinės žemės sudarymo turi būti išleistas federalinis įstatymas, 
kurio patvirtinti referendumu jau nebereikia. 

(6) Referendumo ir visuotinės tautos apklausos metu gautų balsų dau-
guma reiškia, kad ją sudaro ne mažiau kaip ketvirtadalis rinkėjų, turinčių 
teisę rinkti Bundestagą. Be to, referendumą, tautos iniciatyvą ir visuotinę 
tautos apklausą išsamiau reglamentuoja federalinis įstatymas; jame taip pat 
gali būti numatyta, kad tautos iniciatyvos anksčiau nei po penkerių metų 
negali būti pakartotos. 

(7) Kiti federalinių žemių teritorinio statuso pokyčiai gali vykti re-
miantis suinteresuotų federalinių žemių valstybinėmis sutartimis arba fede-
raliniu įstatymu, kuriam pritaria Bundesratas, jei teritorija, kurios priklau-
somybė turi būti pakeista, turi ne daugiau kaip 50 000 gyventojų. Išsamiau 
tai reglamentuoja federalinis įstatymas, kuriam turi pritarti Bundesratas ir 
dauguma Bundestago narių. Jame turi būti numatyta išklausyti suinteresuo-
tas bendruomenes ir apskritis. 

(8) Federalinės žemės gali savo užimamas teritorijas arba jų dalis iš 
naujo suskirstyti valstybinės sutarties pagrindu, nesilaikydamos 2–7 dalių 
nuostatų. Suinteresuotos bendruomenės ir apskritys turi būti išklausomos. 
Valstybinė sutartis kiekvienoje suinteresuotoje federalinėje žemėje turi būti 
patvirtinta referendumu. Jeigu valstybinė sutartis susijusi su federalinės 
žemės teritorijos dalimi, patvirtinimas referendumu šiose teritorijos dalyse 
gali būti ribojamas; 5 sakinio antroji pusė netaikoma. Referendume spren-
džia dauguma balsų, jeigu ją sudaro ketvirtadalis rinkėjų, turinčių teisę rink-
ti Bundestagą; išsamiau tai reglamentuoja federalinis įstatymas. Valstybinei 
sutarčiai turi pritarti Bundestagas. 
 

30 straipsnis. Federalinių žemių suverenios teisės 
Valstybinių įgaliojimų ir valstybinių užduočių vykdymas yra federali-

nių žemių kompetencija, jei šis Pagrindinis Įstatymas nenumato arba leidžia 
kitaip. 
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31 straipsnis. Federalinės teisės viršenybė 
Federalinė teisė turi viršenybę prieš federalinės žemės teisę. 

 
32 straipsnis. Santykiai su užsieniu 
(1) Rūpintis santykiais su užsienio valstybėmis yra Federacijos kom-

petencija. 
(2) Prieš sudarant sutartį, susijusią su kurios nors federalinės žemės 

ypatingomis sąlygomis, būtina laiku išklausyti šią federalinę žemę. 
(3) Kiek federalinės žemės yra kompetentingos leisti įstatymus, jos, 

Federalinei Vyriausybei pritariant, gali su užsienio valstybėmis sudaryti su-
tartis. 
 

33 straipsnis. Piliečių lygybė, valstybės tarnyba 
(1) Kiekvienas vokietis kiekvienoje federalinėje žemėje turi vienodas 

pilietines teises ir pareigas. 
(2) Kiekvienas vokietis pagal savo tinkamumą, gabumus ir profesinius 

sugebėjimus turi vienodas galimybes užimi bet kokias valstybines pareigas. 
(3) Naudojimasis civilinėmis ir pilietinėmis teisėmis, leidimas užimti 

valstybines pareigas, taip pat valstybės tarnyboje įgytos teisės nepriklauso 
nuo religinių įsitikinimų. Niekas negali būti varžomas dėl savo priklauso-
mybės ar nepriklausomybės kokiai nors religijai arba dėl savo pasaulėžiū-
ros. 

(4) Vykdyti suverenius valstybės įgaliojimus paprastai turi būti nuola-
tinis valstybės tarnybos tarnautojų, susaistytų viešosios teisės tarnybiniais ir 
ištikimybės santykiais, uždavinys. 

(5) Valstybės tarnybos teisė turi būti reglamentuojama atsižvelgiant į 
tradicinius profesionalių tarnautojų veiklos principus. 
 

34 straipsnis. Atsakomybė pažeidus tarnybines pareigas 
Jei kas nors, atlikdamas jam patikėtą valstybės tarnybą, pažeidžia jam 

privalomas tarnybines pareigas trečiajam asmeniui, tai atsakomybė iš esmės 
tenka valstybei arba institucijai, kurioje jis dirba. Tyčios arba šiurkštaus ne-
atsargumo atveju lieka galioti regreso teisė. Pareiškiant reikalavimą dėl ža-
los atlyginimo ir regreso, negali būti atmetama galimybė kreiptis į teismą. 
 

35 straipsnis. Teisinė ir tarnybinė pagalba, pagalba katastrofos at-
veju 

(1) Visos Federacijos ir federalinių žemių valdžios institucijos teikia 
viena kitai teisinę ir tarnybinę pagalbą. 

(2) Norėdama išlaikyti arba atkurti viešą saugumą ir tvarką, federalinė 
žemė ypatingos svarbos atvejais, siekdama paremti savo policiją, gali pa-
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reikalauti federalinės pasienio apsaugos pajėgų ir įrenginių, jei policija be 
šios paramos visai negalėtų atlikti užduoties arba galėtų atlikti tik susidur-
dama su ypač dideliais sunkumais. Kilus stichinei arba ypač sunkiai nelai-
mei federalinė žemė gali pareikalauti kitų federalinių žemių policijos pajė-
gų, kitų administracijų pajėgų ir įrenginių, federalinės pasienio apsaugos 
tarnybos bei ginkluotųjų pajėgų išteklių. 

(3) Kai stichinė nelaimė arba kitoks nelaimingas atsitikimas kelia 
grėsmę daugiau nei vienos federalinės žemės teritorijai, federalinė Vyriau-
sybė gali, jei tai būtina, kad kova būtų veiksminga, nurodyti federalinių že-
mių vyriausybėms duoti policijos pajėgas kitų žemių dispozicijon, taip pat 
policijos pajėgoms paremti panaudoti federalinės pasienio apsaugos ir gink-
luotųjų pajėgų junginius. Federalinės Vyriausybės priemonės, nurodytos 1 
sakinyje, pareikalavus Bundesratui, o kitais atvejais – pašalinus pavojų, turi 
būti atšauktos. 
 

36 straipsnis. Federaliniai tarnautojai 
(1) Aukščiausiose federalinėse valdžios institucijose atitinkamu santy-

kiu turi būti įdarbinami tarnautojai iš visų federalinių žemių. Į kitas federa-
lines valdžios institucijas paprastai turi būti priimami asmenys iš tos federa-
linės žemės, kurioje jie dirba. 

(2) Karo prievolės įstatymuose taip pat turi būti atsižvelgiama į Fede-
racijos padalijimą į federalines žemes ir jų ypatingus konkrečiai federalinei 
žemei būdingus santykius. 
 

37 straipsnis. Federalinė prievarta 
(1) Jeigu federalinė žemė neatlieka jai pagal Pagrindinį Įstatymą ar bet 

kurį kitą federalinį įstatymą priklausančių pareigų, Federalinė Vyriausybė, 
pritariant Bundesratui, gali imtis reikiamų priemonių, skatinančių federalinę 
žemę federalinės prievartos būdu atlikti savo pareigas. 

(2) Federalinei prievartai įgyvendinti Federalinė Vyriausybė ar jos įga-
liotas asmuo turi teisę visų federalinių žemių ir jų valdžios institucijų at-
žvilgiu leisti įsakymus. 
 

III. BUNDESTAGAS 
 

38 straipsnis. Rinkimai 
(1) Vokietijos Bundestago deputatai renkami visuotiniais, tiesiogi-

niais, laisvais, lygiais ir slaptais rinkimais. Jie yra visos Tautos atstovai, ne-
susaistyti pavedimais bei nurodymais ir besivadovaujantys tik savo sąžine. 
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(2) Kiekvienas, kuris sulaukė 18 metų, turi teisę balsuoti; renkamas 
gali būti kiekvienas, sulaukęs pilnametystės. 

(3) Išsamiau tai reglamentuoja federalinis įstatymas. 
 

39 straipsnis. Įgaliojimų laikas, posėdis, sušaukimas 
(1) Bundestagas pagal toliau einančias nuostatas yra renkamas ketve-

riems metams. Jo įgaliojimų laikas baigiasi susirinkus naujam Bundestagui. 
Nauji rinkimai vyksta ne anksčiau kaip po keturiasdešimt šešių ir ne vėliau 
kaip po keturiasdešimt aštuonių mėnesių nuo įgaliojimų laiko pradžios. 
Bundestagą paleidus, nauji rinkimai vyksta per šešiasdešimt dienų. 

(2) Bundestagas renkasi ne vėliau kaip trisdešimtą dieną po rinkimų. 
(3) Posėdžių pradžią ir pabaigą nustato Bundestagas. Bundestago pir-

mininkas gali jį sušaukti anksčiau. Jis tai privalo, kai to reikalauja trečdalis 
Bundestago narių, federalinis prezidentas arba federalinis kancleris. 
 

40 straipsnis. Prezidiumas, reglamentas 
(1) Bundestagas renka savo pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių. 

Jis priima savo reglamentą. 
(2) Pirmininkas vykdo patalpų neliečiamybės teisę ir policinę valdžią 

Bundestago pastatuose. Be jo leidimo Bundestago patalpose negali įvykti 
jokia krata ar konfiskacija.  
 

41 straipsnis. Rinkimų rezultatų patikrinimas 
(1) Tikrinti rinkimų rezultatus yra Bundestago kompetencija. Jis taip 

pat sprendžia, ar Bundestago deputatas prarado narystę. 
(2) Bundestago sprendimą galima apskųsti Federaliniam Konstituci-

niam Teismui. 
(3) Išsamiau tai reglamentuoja federalinis įstatymas. 

 
42 straipsnis. Vieši posėdžiai, daugumos nutarimai 
(1) Bundestago posėdžiai yra vieši. Dešimtadalio jo narių arba Federa-

linės Vyriausybės prašymu, esant dviejų trečdalių balsų daugumai, gali 
vykti uždari posėdžiai. Sprendimas dėl tokio prašymo priimamas uždarame 
posėdyje. 

(2) Bundestago nutarimui priimti būtina balsų dauguma, jei šis Pa-
grindinis Įstatymas nenumato kitaip. Bundestago rengiamiems rinkimams 
vykdyti reglamente gali būti numatomos išimtys. 

(3) Tikrovę atitinkantys pranešimai apie atvirus Bundestago ir jo ko-
misijų posėdžius neužtraukia jokios atsakomybės. 
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43 straipsnis. Iškvietimo, dalyvavimo posėdžiuose ir išklausymo 
teisė 

(1) Bundestagas ir jo komisijos gali iš kiekvieno Federalinės Vyriau-
sybės nario pareikalauti dalyvauti posėdžiuose. 

(2) Bundesrato ir Federalinės Vyriausybės nariai, taip pat jų įgalioti 
asmenys turi teisę dalyvauti visuose Bundestago ir jo komisijų posėdžiuose. 
Jie turi būti išklausomi bet kuriuo metu. 
 

44 straipsnis. Tyrimų komisijos 
(1) Bundestagas turi teisę, o pareikalavus ketvirtadaliui jo narių, priva-

lo paskirti tyrimų komisiją, kuri viešojo nagrinėjimo procese surenka rei-
kiamus įrodymus. Posėdžiai gali būti ir uždari. 

(2) Renkant įrodymus naudojami baudžiamojo proceso nuostatai. Su-
sirašinėjimo, pašto ir ryšių slaptumas nepažeidžiami. 

(3) Teismai ir administracinės valdžios institucijos privalo teikti teisi-
nę ir tarnybinę pagalbą. 

(4) Tyrimų komisijų nutarimai teisme nenagrinėjami. Teismai laisvai 
gali svarstyti ir vertinti tyrimu paremtas bylos aplinkybes.  
 

45 straipsnis. Europos Sąjungos komisija 
Bundestagas Europos Sąjungos reikalams spręsti sudaro komisiją. 

Remdamasis 23 straipsniu gali ją įgalioti vykdyti Bundestago teises santy-
kiuose su Federaline Vyriausybe. 
 

45 a straipsnis. Užsienio reikalų komisija ir Gynybos komisija 
(1) Bundestagas sudaro Užsienio reikalų komisiją ir Gynybos komisi-

ją. 
(2) Gynybos komisija taip pat turi Tyrimo komisijos teises. Ketvirta-

dalio savo narių prašymu ji privalo atlikti objekto tyrimą. 
(3) 44 straipsnio 1 pastraipa gynybos sričiai netaikoma. 

 
45 b straipsnis. Gynybos įgaliotinis  
Saugant pagrindines teises ir kaip pagalbinis Bundestago organas vyk-

dant parlamentinę kontrolę skiriamas Bundestago gynybos įgaliotinis. Iš-
samiau tai reglamentuoja federalinis įstatymas. 
 

45 c straipsnis. Peticijų komisija 
(1) Bundestagas sudaro Peticijų komisiją, kuriai pagal 17 straipsnį pri-

klauso nagrinėti prašymus ir skundus, skirtus Bundestagui. 
(2) Komisijos įgaliojimus dėl skundų tikrinimo reglamentuoja federa-

linis įstatymas. 
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46 straipsnis. Deputatų indemnitetas ir imunitetas 
(1) Deputatas dėl savo balsavimo ar nuomonės pareiškimo Bundestage 

ar vienoje iš jo komisijų niekuomet negali būti teismine ar tarnybine tvarka 
persekiojamas ar kitaip patrauktas atsakomybėn už Bundestago ribų. Tai 
netaikoma esant šmeižikiškiems įžeidinėjimams. 

(2) Dėl veiksmo, už kurį gresia bausmė, deputatas gali būti patrauktas 
atsakomybėn arba suimtas tik gavus Bundestago sutikimą, išskyrus atvejus, 
kai jis suimamas veikos metu arba kitą dieną. 

(3) Bundestago leidimas taip pat yra būtinas bet kokiu deputato asme-
ninės laisvės apribojimo atveju arba iškeliant deputatui teisminę bylą pagal 
18 straipsnį. 

(4) Kiekviena baudžiamoji byla ir byla, iškelta deputatui pagal 18 
straipsnį, kiekvienas suėmimas ir kitoks jo asmeninės laisvės apribojimas 
turi būti atidedami Bundestagui pareikalavus. 
 

47 straipsnis. Teisė atsisakyti duoti liudytojo parodymus 
Deputatai turi teisę atsisakyti duoti parodymus apie asmenis, kurie 

jiems, kaip deputatams, arba kuriems jie, kaip deputatai, atskleidė faktus, 
taip pat apie pačius faktus. Tiek, kiek galioja teisė atsisakyti duoti liudytojo 
parodymus, draudžiama konfiskuoti dokumentus. 
 

48 straipsnis. Kandidatūra, mandato apsauga, atlyginimas 
(1) Tas, kas pretenduoja užimti vietą Bundestage, turi teisę gauti atos-

togų, būtinų pasirengti rinkimams. 
(2) Niekam negali būti kliudoma užimti ir eiti deputato pareigas. Ne-

leidžiama dėl šios priežasties nutraukti darbo santykius arba atleisti iš dar-
bo. 

(3) Deputatai turi teisę gauti tinkamą, jų nepriklausomumą užtikrinantį 
atlyginimą. Jie turi teisę nemokamai naudotis visomis valstybinio transpor-
to priemonėmis. Išsamiau tai reglamentuoja federalinis įstatymas.  
 

49 straipsnis (panaikintas) 
 
 

IV. BUNDESRATAS 
 

50 straipsnis. Užduotis 
Per Bundesratą federalinės žemės dalyvauja įstatymų leidyboje, Fede-

racijos valdyme ir Europos Sąjungos reikaluose. 
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51 straipsnis. Sudėtis, balso vertė 
(1) Bundesratas susideda iš federalinių žemių vyriausybių narių, ku-

riuos jos skiria ir atšaukia. Jiems gali atstovauti kiti jų vyriausybių nariai. 
(2) Kiekviena federalinė žemė turi mažiausiai 3 balsus, federalinės 

žemės, kuriose gyvena daugiau kaip du milijonai gyventojų, – keturis, fede-
ralinės žemės, kuriose gyvena daugiau kaip šeši milijonai gyventojų, – pen-
kis, federalinės žemės, kuriose gyvena daugiau kaip septyni milijonai gy-
ventojų, – šešis balsus. 

(3) Kiekviena federalinė žemė gali deleguoti tiek narių, kiek ji turi 
balsų. Kiekvienos federalinės žemės balsai gali būti atiduoti tik vieningai ir 
tik dalyvaujančių narių arba jų atstovų. 
 

52 straipsnis. Pirmininkas, nutarimai, reglamentas 
(1) Bundesratas vieneriems metams išrenka savo pirmininką. 
(2) Pirmininkas sušaukia Bundesratą. Jis privalo jį sukviesti, jei to rei-

kalauja ne mažiau kaip dvi federalinės žemės arba federalinė Vyriausybė. 
(3) Bundesrato nutarimams priimti pakanka mažiausios balsų daugu-

mos. Jis priima savo reglamentą. Posėdžiai yra vieši. Jie gali būti ir uždari. 
(3 a) Europos Sąjungos reikalams spręsti Bundesratas gali įsteigti Eu-

ropos rūmus, kurių nutarimai galioja kaip Bundesrato nutarimai; 51 straips-
nio 2 dalis ir 3 dalies 2 sakinys galioja atitinkamai. 

(4) Bundesrato komisijoms gali priklausyti kiti nariai arba federalinių 
žemių vyriausybių įgaliotiniai. 
 

53 straipsnis. Federalinės Vyriausybės narių dalyvavimas posė-
džiuose 

Federalinės Vyriausybės nariai turi teisę, o pareikalavus – pareigą da-
lyvauti Bundesrato ir jo komisijų posėdžiuose. Jie turi būti bet kada išklau-
syti. Federalinė Vyriausybė privalo Bundesratui nuolat teikti naujausią in-
formaciją apie reikalų tvarkymą.  
 

IV a. BENDROJI KOMISIJA 
 

53 a straipsnis. Sudėtis, reglamentas 
(1) Bendroji komisija susideda iš dviejų trečdalių Bundestago deputa-

tų, trečdalio Bundesrato narių. Deputatus skiria Bundestagas atitinkamai 
pagal frakcijų kiekybinį santykį; jie negali priklausyti federalinei Vyriausy-
bei. Kiekvienai federalinei žemei atstovauja jai paskirtas Bundesrato narys; 
šie nariai nėra saistomi nurodymų. Bendrosios komisijos sudarymą ir jos 

 58



procesą nustato reglamentas, kurį turi priimti Bundestagas ir kuriam turi 
pritarti Bundesratas. 

(2) Federalinė Vyriausybė privalo informuoti Bendrąją komisiją apie 
savo planus, susijusius su gynybos padėtimi. Bundestago ir jo komisijų tei-
sės, numatytos 43 straipsnio 1 dalyje, lieka galioti. 
 

V. FEDERALINIS PREZIDENTAS 
 

54 straipsnis. Rinkimai, tarnybos laikas 
(1) Federalinį prezidentą renka Federalinis susirinkimas be svarstymų. 

Išrinktas gali būti kiekvienas vokietis, jei jis turi rinkimų į Bundestagą teisę 
ir yra sulaukęs keturiasdešimties metų amžiaus. 

(2) Federalinio prezidento įgaliojimai trunka penkerius metus. Perrink-
ti antrai kadencijai iš eilės leidžiama tik vieną kartą. 

(3) Federalinis susirinkimas susideda iš Bundestago narių ir vienodo 
skaičiaus narių, kuriuos federalinių žemių tautos atstovybės išrenka pagal 
proporcinės rinkimų sistemos principus. 

(4) Federalinis susirinkimas susirenka ne vėliau kaip likus trisdešim-
čiai dienų iki federalinio prezidento tarnybos laiko pabaigos, o jam pasibai-
gus prieš laiką – ne vėliau kaip trisdešimt dienų nuo šio momento. Jį sušau-
kia Bundestago pirmininkas. 

(5) Pasibaigus įgaliojimų laikui, 4 dalies 1 sakinyje nurodytas terminas 
prasideda nuo pirmojo Bundestago posėdžio. 

(6) Išrinktu laikomas tas, kuris gauna daugumą Federalinio susirinki-
mo narių balsų. Jei šios daugumos per du rinkimų turus nesurenka nė vienas 
kandidatas, išrinktu laikomas tas, kuris surenka daugiausiai balsų kitame 
rinkimų ture. 

(7) Išsamiau tai reglamentuoja federalinis įstatymas. 
 

55 straipsnis. Nesuderinamumai 
(1) Federalinis prezidentas negali priklausyti nei Vyriausybei, nei Fe-

deracijos ar federalinės žemės įstatymų leidybos institucijai. 
(2) Federalinis prezidentas negali eiti jokių kitų apmokamų pareigų, 

užsiimti verslu ar profesine veikla, taip pat negali priklausyti pelno siekian-
čios įmonės vadovybei ar kontrolės tarybai.  
 

56 straipsnis. Tarnybinė priesaika 
Federalinis prezidentas prieš pradėdamas eiti savo pareigas susirinku-

siems Bundestago ir Bundesrato nariams prisiekia: 
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„Aš prisiekiu, kad savo jėgas skirsiu Vokiečių Tautos labui, gausinsiu 
jos turtą, šalinsiu negeroves, saugosiu ir ginsiu Pagrindinį Įstatymą ir fede-
ralinius įstatymus sąžiningai atliksiu savo pareigas ir būsiu kiekvienam tei-
singas. Tepadeda man Dievas“. 

Prisiekti galima ir be religinio pasižadėjimo. 
 

57 straipsnis. Pavadavimas 
Jei federalinis prezidentas negali toliau eiti savo pareigų arba jei prieš 

laiką pasibaigia jo tarnyba, jo įgaliojimus vykdo Bundesrato pirmininkas. 
 

58 straipsnis. Kontrasignacija 
Federalinio prezidento potvarkiai ir įsakymai įsigalioja pasirašius fede-

raliniam kancleriui arba kompetentingam federaliniam ministrui. Tai netai-
koma skiriant ar atleidžiant federalinį kanclerį, paleidžiant Bundestagą pa-
gal 63 straipsnį ir esant prašymui pagal 69 straipsnio 3 dalį. 
 

59 straipsnis. Federacijos atstovavimas tarptautiniuose santy-
kiuose 

(1) Federalinis prezidentas atstovauja Federacijai tarptautiniuose san-
tykiuose. Jis Federacijos vardu sudaro sutartis su užsienio valstybėmis. Jis 
akredituoja ir priima pasiuntinius. 

(2) Sutartys, reglamentuojančios Federacijos politinius santykius arba 
susijusios su Federacijos įstatymų leidybos objektais, turi būti patvirtintos 
federaliniu įstatymu, pritariant arba dalyvaujant kompetentingoms įstatymų 
leidybos institucijoms. Esant administracinėms sutartims atitinkamai galioja 
Federacijos administravimo nuostatos. 
 

59 a straipsnis. (panaikintas) 
 

60 straipsnis. Tarnautojų skyrimas, malonės teisė, imunitetas 
(1) Federalinis prezidentas skiria ir atleidžia federalinius teisėjus, fede-

ralinius tarnautojus, karininkus ir puskarininkius, jeigu įstatymai nenumato 
kitaip. 

(2) Pavieniais atvejais Federacijos mastu jis įgyvendina malonės teisę. 
(3) Šiuos įgaliojimus jis gali perduoti kitoms valdžios institucijoms. 
(4) Federaliniam prezidentui atitinkamai taikomos 46 straipsnio 2–4 

dalys. 
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61 straipsnis. Apkalta Federaliniame Konstituciniame Teisme 
(1) Bundestagas arba Bundesratas gali kreiptis į Federalinį Konstituci-

nį Teismą, kaltindamas federalinį prezidentą dėl tyčinio Pagrindinio Įstaty-
mo ar kito federalinio įstatymo pažeidimo. Pateikti kaltinimą galima, jei to 
reikalauja ne mažiau kaip ketvirtadalis Bundestago narių arba ketvirtadalis 
Bundesrato balsų. Priimti nutarimą dėl kaltinimo iškėlimo galima, surinkus 
du trečdalius Bundestago narių arba du trečdalius Bundesrato balsų. Kalti-
nimui atstovauja kaltinančiosios institucijos įgaliotinis. 

(2) Jei Federalinis Konstitucinis Teismas nustato, kad federalinis pre-
zidentas yra kaltas dėl tyčinio Pagrindinio Įstatymo ar kito federalinio įsta-
tymo pažeidimo, jis gali paskelbti jį netekusiu savo pareigų. Iškėlus kalti-
nimą, jis gali laikinu potvarkiu nustatyti, kad federalinis prezidentas nušali-
namas nuo pareigų.  
 

VI. FEDERALINĖ VYRIAUSYBĖ 
 

62 straipsnis. Sudėtis 
Federalinę Vyriausybę sudaro federalinis kancleris ir federaliniai mi-

nistrai. 
 

63 straipsnis. Federalinio kanclerio rinkimas 
(1) Federalinį kanclerį nesvarstydamas renka Bundestagas federalinio 

prezidento pasiūlymu. 
(2) Išrinktu laikomas tas, kuris gauna Bundestago narių balsų daugu-

mą. Išrinktą kandidatą turi paskirti federalinis prezidentas. 
(3) Jeigu pasiūlytas kandidatas nėra išrenkamas, Bundestagas per ketu-

riolika dienų nuo rinkimų gali išrinkti federalinį kanclerį, jeigu tam pritaria 
daugiau kaip pusė jo narių. 

(4) Jeigu per šį laikotarpį rinkimai neįvyksta, tada nedelsiant vyksta 
naujas rinkimų turas, kuriame išrenkamas daugiausiai balsų gavęs kandida-
tas. Jei išrinktas asmuo gauna Bundestago narių balsų daugumą, federalinis 
prezidentas turi jį paskirti per septynias dienas nuo rinkimų. Jeigu išrinktas 
asmuo nesurenka tokios daugumos, federalinis prezidentas privalo per sep-
tynias dienas jį paskirti arba paleisti Bundestagą. 
 

64 straipsnis. Federalinių ministrų skyrimas ir atleidimas, tarny-
binė priesaika 

(1) Federalinius ministrus federalinio kanclerio siūlymu skiria ir atlei-
džia federalinis prezidentas. 
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(2) Federalinis kancleris ir federaliniai ministrai prieš pradėdami eiti 
pareigas prisiekia Bundestagui, kaip nurodyta 56 straipsnyje. 
 

65 straipsnis. Nurodymų kompetencija, žinybinis ir kolegialumo 
principas 

Federalinis kancleris nustato politikos kryptis ir yra už tai atsakingas. 
Atsižvelgiant į šias kryptis kiekvienas federalinis ministras savarankiškai 
vadovauja savo valdymo sričiai ir yra už ją atsakingas. Jeigu federalinių 
ministrų nuomonės skiriasi, sprendimą priima federalinė Vyriausybė. Fede-
ralinis kancleris vadovauja jų reikalams pagal Federalinės Vyriausybės pri-
imtą ir federalinio prezidento patvirtintą reglamentą. 
 

65 a straipsnis. Galia duoti įsakymus 
(1) Federalinis gynybos ministras yra įgaliotas duoti įsakymus ir va-

dovauti ginkluotosioms pajėgoms. 
(2) (išbraukta). 

 
66 straipsnis. Nesuderinamumai 
Federalinis kancleris ir federaliniai ministrai negali eiti jokių kitų ap-

mokamų pareigų, užsiimti verslu ar profesine veikla, negali priklausyti pel-
no siekiančios įmonės vadovybei, o be Bundestago pritarimo – ir jos kont-
rolės tarybai. 
 

67 straipsnis. Nepasitikėjimo votumas 
(1) Bundestagas gali federaliniam kancleriui pareikšti nepasitikėjimą 

tik kai jis savo narių dauguma išrenka naują federalinį kanclerį ir prašo fe-
deralinį prezidentą atleisti federalinį kanclerį. Federalinis prezidentas pra-
šymą turi vykdyti ir paskirti išrinktąjį asmenį. 

(2) Nuo prašymo iki rinkimų turi praeiti keturiasdešimt aštuonios va-
landos. 
 

68 straipsnis. Pasitikėjimo klausimas 
(1) Jeigu federalinio kanclerio prašymas pareikšti jam pasitikėjimą ne-

gauna Bundestago narių daugumos pritarimo, federalinis prezidentas fede-
ralinio kanclerio siūlymu gali per dvidešimt vieną dieną paleisti Bundesta-
gą. Teisė paleisti Bundestagą prarandama, jei Bundestagas savo narių dau-
guma išrenka kitą federalinį kanclerį. 

(2) Nuo prašymo iki balsavimo turi praeiti keturiasdešimt aštuonios 
valandos.  
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69 straipsnis. Federalinio kanclerio pavaduotojas, tarnybos truk-
mė 

(1) Federalinis kancleris vieną federalinį ministrą skiria savo pavaduo-
toju. 

(2) Federalinio kanclerio arba federalinio ministro tarnyba pasibaigia 
visada, kai susirenka naujai išrinktas Bundestagas, o federalinio ministro – 
taip pat visada, kai federalinis kancleris nustoja eiti savo pareigas. 

(3) Federalinis kancleris federalinio prezidento prašymu, federalinis 
ministras federalinio kanclerio arba federalinio prezidento prašymu yra įpa-
reigojamas eiti savo pareigas, kol bus paskirtas jo įpėdinis.  
 
 

VII. FEDERACIJOS ĮSTATYMŲ LEIDYBA 
 

70 straipsnis. Kompetencijos padalijimas tarp Federacijos ir fede-
ralinių žemių 

(1) Federalinės žemės turi įstatymų leidybos teisę, jei šis Pagrindinis 
Įstatymas įstatymų leidybos įgaliojimų neperduoda Federacijai. 

(2) Federacijos ir federalinių žemių kompetencija nustatoma pagal šio 
Pagrindinio Įstatymo nuostatas dėl išimtinės ir konkuruojančios įstatymų 
leidybos. 
 

71 straipsnis. Išimtinė Federacijos įstatymų leidybos teisė 
Išimtinės Federacijos įstatymų leidybos srityje federalinės žemės turi 

įgaliojimą leisti įstatymus tik tada ir tiek, kiek jos tam aiškiai įgaliotos fede-
ralinio įstatymo. 
 

72 straipsnis. Konkuruojanti įstatymų leidyba 
(1) Konkuruojančios įstatymų leidybos srityje federalinės žemės turi 

įgaliojimą leisti įstatymus tik tol ir tik tiek, kiek Federacija išleisdama įsta-
tymą nepasinaudoja jai tenkančia įstatymų leidybos kompetencija. 

(2) Federacija šioje srityje turi įstatymų leidybos teisę tada ir tiek, kiek 
federaliniu reglamentavimu reikia sukurti vienodas gyvenimo sąlygas Fede-
racijos teritorijoje arba išsaugoti teisinį arba ekonominį vientisumą dėl ben-
drųjų valstybės interesų. 

(3) Federaliniu įstatymu gali būti nustatyta, kad federalinis reglamen-
tavimas, kuris nėra būtinas 2 dalies prasme, gali būti pakeistas federalinės 
žemės teise. 
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73 straipsnis. Išimtinės Federacijos įstatymų leidybos sritys 
Federacija turi išimtinę įstatymų leidybos teisę šiose srityse: 
1. Užsienio reikalai, taip pat gynyba, įskaitant civilių gyventojų ap-

saugą; 
2. Federacijos pilietybė; 
3. Teisė laisvai kilnotis, pasų režimas, imigracija, emigracija ir asmenų 

išdavimas kitai valstybei; 
4. Valiutos, finansų ir monetų kalybos sistema, matų ir svorio etalonai, 

taip pat laiko nustatymas;  
5. Muitų ir prekybos teritorijos vienovė, prekybos ir laivybos sutartys, 

laisvas prekių judėjimas ir prekių bei mokėjimų apyvarta su užsieniu, įskai-
tant muitų ir pasienio apsaugą; 

6. Oro transportas; 
6 a. Geležinkelių, visai arba daugiausiai priklausančių Federacijai (Fe-

deracijos geležinkeliai), eismas, Federacijos geležinkelių tiesimas, išlaiky-
mas ir eksploatacija, mokesčiai už naudojimąsi šiais geležinkeliais; 

7. Pašto sistema ir telekomunikacijos; 
8. Teisiniai santykiai asmenų, dirbančių Federacijos valdžios instituci-

jose ir viešosios teisės institucijose, tiesiogiai pavaldžiose Federacijai; 
9. Verslo teisės apsauga, autorinės teisės ir leidybos teisė; 
10. Federacijos ir federalinių žemių bendradarbiavimas: 

a) kriminalinėje policijoje, 
b) ginant laisvos demokratinės santvarkos pagrindus, Federacijos ar 

federalinės žemės egzistavimą ir saugumą (Konstitucijos apsau-
ga), 

c) ginant Federacijos teritoriją nuo mėginimų, panaudojant jėgą ar-
ba tam skirtus paruošiamuosius veiksmus, pakenkti Vokietijos 
Federacinės Respublikos užsienio interesams, taip pat įsteigiant 
Federalinės kriminalinės policijos tarnybą ir kovojant su tarptau-
tiniu nusikalstamumu; 

11. Statistikos duomenys Federacijos poreikiams. 
 

74 straipsnis. Konkuruojančios įstatymų leidybos sritys 
(1) Konkuruojanti įstatymų leidyba apima tokias sritis: 

1. Civilinė teisė, baudžiamoji teisė ir nuosprendžių vykdymas, tei-
smų santvarka, teisminis procesas, advokatūra, notariatas ir juridinė kon-
sultacija; 

2. Metrikacijos įrašų tvarkymas; 
3. Susivienijimų ir susirinkimų teisė; 
4. Užsieniečių teisė laikinai ir nuolat gyventi šalyje; 
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4 a. Ginklų ir sprogstamųjų medžiagų teisė; 
5. (panaikintas) 
6. Pabėgėlių ir deportuotų asmenų reikalai; 
7. Visuomeninė rūpyba; 
8. (panaikintas) 
9. Karo padaryta žala ir jos kompensavimas; 
10. Karo invalidų ir karo metu žuvusiųjų šeimos narių aprūpinimas 

bei rūpinimasis buvusiais karo belaisviais; 
10 a. Kareivių, kitų karo ir despotizmo aukų kapai; 
11. Ūkinė teisė (kalnakasyba, pramonė, energetika, amatai, verslai, 

prekyba, bankai ir biržos, privatus draudimas); 
11 a. Branduolinės energijos gamyba ir panaudojimas taikiais tiks-

lais, tam skirtų įrenginių statyba ir eksploatacija, apsisaugojimas nuo pa-
vojaus, kylančio į aplinką patekus branduolinei energijai ar dėl jonizuo-
jančių spindulių ir radioaktyviųjų medžiagų, pašalinimas; 

12. Darbo teisė, įskaitant normų, reglamentuojančių darbuotojų ir 
darbdavių santykius įmonėje, visumą, darbo saugą ir tarpininkavimą ieš-
kant darbo, taip pat socialinė apsauga, įskaitant draudimą nuo nedarbo; 

13. Stipendijų reguliavimas ir mokslinių tyrinėjimų skatinimas; 
14. Nusavinimo teisė, kiek ji susijusi su 73 ir 74 straipsnių sritimis; 
15. Žemės, gamtos turtų ir gamybos priemonių perdavimas visuome-

ninei nuosavybei arba kitoms visuomeninio ūkio formoms; 
16. Apsauga nuo piktnaudžiavimo ekonomine galia; 
17. Žemės ir miškų ūkio gamybos skatinimas, maisto poreikių užtik-

rinimas, žemės ir miškų ūkio gaminių įvežimas ir išvežimas, žvejyba atvi-
roje jūroje ir pakrantėse bei pakrančių apsauga; 

18. Žemės sklypų cirkuliacija, žemės teisė (be teisės prisidėti prie 
infrastruktūros kūrimo) ir žemės ūkio nuoma, būsto statybos ir eksploata-
cijos sistema, gyvenviečių ir prieglaudų statybos ir eksploatacijos siste-
ma; 

19. Kovos su visuotinai pavojingomis ir užkrečiamomis žmonių ir 
gyvūnų ligomis priemonės, leidimas užsiimti gydytojo ir kitomis medici-
nos profesijomis bei gydymo verslu, elgesys su vaistais, gydomosiomis 
medžiagomis, narkotikais bei nuodais; 

19 a. Ūkinis ligoninių aprūpinimas ir vienam pacientui išlaikyti ligo-
ninėje skirtų dienos lėšų reguliavimas; 

20. Apsauga dirbant su maisto produktais ir prieskoniais, būtiniau-
siais daiktais, pašarais, žemės ūkio bei miškų augalų sėklomis ir daigais, 
augalų apsauga nuo ligų ir kenkėjų, taip pat gyvūnų apsauga; 
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21. Laivyba atviroje jūroje bei pakrantėse ir jūriniai-navigaciniai 
ženklai, vidaus vandenų laivininkystė, meteorologinė tarnyba, jūros ir 
bendram naudojimuisi skirti vidaus vandenų keliai; 

22. Kelių eismas, automobilių transportas, tolimojo susisiekimo kelių 
tiesimas ir išlaikymas, taip pat mokesčių už naudojimąsi transporto prie-
monėmis valstybiniais keliais surinkimas ir paskirstymas; 

23. Geležinkeliai, nepriklausantys Federaliniam geležinkeliui, išsky-
rus kalnų geležinkelius; 

24. Atliekų sunaikinimas, rūpinimasis švariu oru ir apsauga nuo 
triukšmo; 

25. Valstybės atsakomybė; 
26. Dirbtinis žmonių apvaisinimas, genų tyrimas ir dirbtinis pakeiti-

mas, organų bei audinių transplantacijos reguliavimas. 
(2) Leidžiant įstatymus pagal 1 dalies 25 punktą būtinas Bundesrato 

pritarimas. 
 

74 a straipsnis. Atlyginimas ir aprūpinimas valstybės tarnyboje 
(1) Konkuruojanti įstatymų leidyba taip pat apima valstybės tarnauto-

jų, susaistytų valstybės tarnybos ir lojalumo santykiais, atlyginimą ir aprū-
pinimą, jei Federacijai pagal 73 straipsnio 8 punktą nepriklauso išimtinė 
įstatymų leidybos kompetencija. 

(2) Federaliniams įstatymams pagal 1 dalį priimti reikalingas Bundes-
rato pritarimas. 

(3) Bundesrato pritarimas taip pat reikalingas leidžiant federalinius 
įstatymus pagal 73 straipsnio 8 punktą, jei juose numatyti kiti atlyginimo ir 
aprūpinimo struktūros ar vertinimo kriterijai, įskaitant pareigybių įvertinimą 
arba kitas minimalias ar maksimalias sumas, nei numatyta federaliniuose 
įstatymuose pagal 1 dalį. 

(4) 1 ir 2 dalys atitinkamai galioja nustatant federalinių žemių teisėjų 
atlyginimus ir aprūpinimą. Leidžiant įstatymus pagal 98 straipsnio 1 dalį 
atitinkamai galioja 3 dalis. 
 

75 straipsnis. Bendrosios Federacijos taisyklės 
(1) Esant sąlygoms, nurodytoms 72 straipsnyje, Federacija turi teisę 

leisti bendrąsias federalinių žemių įstatymų leidybos taisykles šiais klausi-
mais: 

1. Teisiniai santykiai asmenų, dirbančių federalinių žemių, bendruo-
menių ir kitų viešosios teisės institucijų valstybinėje tarnyboje, jei 74 
straipsnyje nenurodyta kitaip; 

1a. Bendrieji aukštojo mokslo pricipai; 
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2. Bendrieji teisiniai spaudos santykiai; 
3. Medžioklė, gamtos apsauga ir kraštovaizdžio priežiūra; 
4. Žemės paskirstymas, regionų planavimas ir vandens ūkis; 
5. Ryšiai ir asmens liudijimų (išdavimo ir apskaitos) sistema; 
6. Vokiečių kultūros vertybių apsauga nuo išvežimo į užsienį.  
Atitinkamai galioja 72 straipsnio 3 dalis. 

(2) Bendrosios taisyklės detalias arba tiesiogiai taikomas nuostatas ga-
li apimti tik išimtiniais atvejais. 

(3) Jeigu Federacija priima bendrąsias taisykles, federalinės žemės 
privalo priimti reikalingus federalinės žemės įstatymus per įstatymo nusta-
tytą terminą. 
 

76 straipsnis. Įstatymų projektai 
(1) Įstatymų projektus Bundestage teikia Federalinė Vyriausybė, Bun-

destago nariai arba Bundesratas. 
(2) Federalinės Vyriausybės įstatymų projektai pirmiausia turi būti pa-

teikiami Bundesratui. Bundesratas turi teisę per šešias savaites pareikšti sa-
vo nuomonę dėl šių projektų. Jeigu dėl svarbių priežasčių, ypač atsižvel-
giant į projekto apimtį, jis prašo terminą pratęsti, tai terminas yra devynios 
savaitės. Federalinė Vyriausybė projektą, kurį pateikdama Bundestagui iš-
imties tvarka apibūdina kaip ypač skubų, gali pateikti Bundestagui po trijų 
savaičių arba jeigu Bundesratas pareiškia pageidavimą pagal 3 sakinį, per 
šešias savaites pateikti Bundestagui, net jei ji nėra gavusi Bundesrato nuo-
monės dėl jo; gavusi Bundesrato nuomonę, privalo nedelsdama pateikti ją 
Bundestagui. Terminas pareikšti nuomonę dėl projektų, keičiančių šį Pa-
grindinį Įstatymą, ir perduoti suverenias teises pagal 23 arba 24 straipsnius, 
yra devynios savaitės; 4 sakinys nėra taikomas. 

(3) Bundesrato projektus Federalinė Vyriausybė privalo perduoti Bun-
destagui per šešias savaites. Ji privalo pateikti ir savo nuomonę dėl jų. Jeigu 
dėl svarbių priežasčių ir ypač atsižvelgiant į projekto apimtį ji paprašo ter-
miną pratęsti, šis terminas yra devynios savaitės. Jeigu Bundesratas įstaty-
mo projektą išimties tvarka pripažįsta kaip ypač skubų, terminas yra trys 
savaitės arba, jeigu Federalinė Vyriausybė pareiškia pageidavimą pagal 3 
sakinį, šešios savaitės. Terminas dėl projektų, keičiančių šį Pagrindinį Įsta-
tymą, arba perduodant suverenias teises pagal 23 arba 24 straipsnius, yra 
devynios savaitės; 4 sakinys nėra taikomas. Bundestagas per nustatytą ter-
miną turi apsvarstyti projektus ir priimti nutarimą. 
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77 straipsnis. Įstatymų leidybos procesas, Taikinamoji komisija 
(1) Federalinius įstatymus priima Bundestagas. Priimtus įstatymus 

Bundestago pirmininkas turi nedelsdamas pateikti Bundesratui. 
(2) Bundesratas, gavęs nutarimą dėl įstatymo priėmimo, per tris savai-

tes gali pareikalauti, kad būtų sukviesta komisija, sudaryta iš Bundestago ir 
Bundesrato narių, bendrai svarstyti pateiktus projektus. Šios komisijos su-
dėtį ir procesą nustato reglamentas, kurį priima Bundestagas ir kuriam turi 
pritarti Bundesratas. Į šią komisiją deleguoti Bundesrato nariai nėra saisto-
mi nurodymų. Jei įstatymui priimti reikalingas Bundesrato pritarimas, tai 
Bundestagas ir federalinė Vyriausybė gali taip pat pareikalauti ją sukviesti. 
Jei komisija siūlo pakeisti nutarimą dėl įstatymo priėmimo, Bundestagas 
privalo iš naujo priimti nutarimą. 

(2a) Tada, kai įstatymui priimti reikia Bundesrato pritarimo, Bundesra-
tas, jeigu nebuvo pateiktas reikalavimas pagal 2 dalies 1 sakinį arba tarpi-
ninkavimo procesas buvo užbaigtas nepateikus pasiūlymo pakeisti nutarimą 
dėl įstatymo priėmimo, per nustatytą laiko tarpą turi priimti nutarimą dėl 
pritarimo. 

(3) Jei įstatymui priimti nereikia Bundesrato pritarimo, Bundesratas, 
kai procesas pagal 2 dalį yra baigtas, gali per dvi savaites prieštarauti Bun-
destago priimtam įstatymui. Prieštaravimo laikas prasideda 2 dalyje pasku-
tiniame sakinyje nurodytu atveju gavus Bundestago naujai priimtą nutari-
mą, visais kitais atvejais – gavus 2 dalyje numatytos komisijos pirmininko 
pranešimą, kad komisija užbaigė procesą. 

(4) Jei Bundesratas balsų dauguma nusprendžia prieštarauti įstatymo 
priėmimui, tai Bundestagas savo narių dauguma gali jį atmesti. Jei Bundes-
ratas priima prieštaravimą ne mažiau kaip dviejų trečdalių balsų dauguma, 
tai Bundestagas gali jį atmesti dviejų trečdalių balsų dauguma arba bent 
Bundestago narių dauguma. 
 

78 straipsnis. Įstatymų priėmimas 
Bundestago išleistas įstatymas laikomas priimtu, kai Bundesratas jam 

pritaria, neiškelia pasiūlymo pagal 77 straipsnio 2 dalį, nepareiškia priešta-
ravimo pagal 77 straipsnio 3 dalį arba jį atsiima arba kai tokiam prieštara-
vimui nepritaria Bundestago balsų dauguma.  
 

79 straipsnis. Pagrindinio Įstatymo keitimas 
(1) Pagrindinį Įstatymą galima pakeisti tik tokiu įstatymu, kuris aiškiai 

pakeičia Pagrindinio Įstatymo pažodinį tekstą arba jį papildo. Tarptautinėse 
sutartyse, kurių objektas yra taikos sureguliavimas, pasirengimas jam arba 
okupacinės tvarkos panaikinimas arba kurios skirtos Vokietijos Federacinei 
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Respublikai ginti, užtenka paaiškinti, kad Pagrindinio Įstatymo nuostatos 
neprieštarauja sutarčių sudarymui ir įsigaliojimui, papildyti tą Pagrindinio 
Įstatymo tekstą, kuris apsiriboja šiuo paaiškinimu. 

(2) Tokiam įstatymui turi pritarti du trečdaliai Bundestago narių ir du 
trečdaliai Bundesrato balsų. 

(3) Šio Pagrindinio Įstatymo keitimas, susijęs su Federacijos padaliji-
mu į federalines žemes, esminiu federalinių žemių dalyvavimu įstatymų 
leidyboje arba su 1 ir 20 straipsniuose įtvirtintais principais, negalimas. 
 

80 straipsnis. Nutarimų leidimas 
(1) Įstatymu Federalinė Vyriausybė, federalinis ministras arba federa-

linių žemių vyriausybės gali būti įgalioti leisti nutarimus. Suteikto įgalioji-
mo turinys, tikslas ir apimtis turi būti nustatyti įstatymu. Nutarime turi būti 
nurodytas teisinis pagrindas. Jei įstatyme numatyta, kad įgaliojimas gali bū-
ti perduodamas, tai įgaliojimui perduoti reikia nutarimo. 

(2) Bundesrato pritarimas yra būtinas, jeigu nėra kitokio federalinio 
reguliavimo, Federalinės Vyriausybės arba federalinio ministro nutarimų 
dėl taisyklių ir mokesčių už naudojimąsi pašto ir telekomunikacijų įrengi-
niais, dėl mokesčių už naudojimąsi federalinių geležinkelių įrengimais rin-
kimo taisyklių, dėl geležinkelių tiesimo ir naudojimo, taip pat priimant nu-
tarimus remiantis federaliniais įstatymais, kuriems būtinas Bundesrato pri-
tarimas arba kuriuos federalinės žemės vykdo Federacijos pavedimu arba 
kaip savo dalyką. 

(3) Bundesratas gali pateikti Federalinei Vyriausybei nutarimų, ku-
riems priimti reikia jo pritarimo, projektus. 

(4) Jeigu federalinių žemių vyriausybės federaliniu įstatymu arba fede-
ralinio įstatymo pagrindu yra įgaliotos leisti nutarimus, federalinės žemės 
tai gali reglamentuoti ir įstatymu. 
 

80 a straipsnis. Įtempta padėtis  
(1) Jeigu šiame Pagrindiniame Įstatyme arba federaliniame įstatyme 

dėl gynybos, įskaitant ir civilių gyventojų apsaugą, nustatyta, kad teisinės 
nuostatos gali būti taikomos tik pagal šį straipsnį, tai jas taikyti leistina, iš-
skyrus gynybinio karo atvejį, tik tada, jeigu Bundestagas konstatuoja esant 
įtemptą padėtį arba jeigu jis specialiai pritaria jų taikymui. Konstatuoti 
esant įtemptą padėtį ir pareikšti specialų pritarimą, kaip nurodyta 12 a 
straipsnio 5 dalies 1 sakinyje ir 6 dalies 2 sakinyje, būtina dviejų trečdalių 
balsų dauguma. 
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(2) Priemones pagal 1 dalies teisines nuostatas būtina atšaukti, jei to 
reikalauja Bundestagas. 

(3) Skirtingai negu nurodyta 1 dalyje, tokias teisines nuostatas lei-
džiama naudoti taip pat nutarimo pagrindu ir remiantis nutarimu, kurį Fede-
ralinei Vyriausybei pritarus priima tarptautinė institucija pagal sąjungos su-
tartį. Priemonės, nurodytos šioje dalyje, turi būti panaikintos, jei to reika-
lauja Bundestago narių dauguma. 
 

81 straipsnis. Nepaprastųjų įstatymų leidyba 
(1) Kai Bundestagas atmeta projektą, nors Federalinė Vyriausybė jį 

apibūdina kaip skubų, ir jeigu 68 straipsnyje nurodytu atveju Bundestagas 
nepaleidžiamas, tai federalinis prezidentas federalinės Vyriausybės reikala-
vimu ir Bundesrato pritarimu gali paskelbti įstatymo projektui svarstyti ne-
paprastųjų įstatymų leidybos procesą. Tas pats galioja, jei įstatymo projek-
tas yra atmestas, nors federalinis kancleris su juo sieja reikalavimą, nurody-
tą 68 straipsnyje. 

(2) Jei paskelbus nepaprastųjų įstatymų leidybą, Bundestagas vėl at-
meta įstatymo projektą arba priima jį tokios redakcijos, kurią Federalinė 
Vyriausybė apibūdino kaip nepriimtiną, tai įstatymas laikomas priimtu, jei 
Bundesratas jam pritaria. Tas pats galioja, jei Bundestagas per keturias sa-
vaites po pakartotinio pateikimo projekto nepriima. 

(3) Federalinio kanclerio tarnybos laikotarpiu bet kuris Bundestago 
atmestas įstatymo projektas gali būti priimtas per šešis mėnesius nuo to lai-
ko, kai pirmą kartą paskelbtas nepaprastųjų įstatymų leidybos procesas pa-
gal 1 ir 2 dalis. Pasibaigus šiam laikui per likusį to paties federalinio kanc-
lerio tarnybos laiką neleistina dar kartą skelbti nepaprastosios įstatymų lei-
dybos proceso. 

(4) Pagrindinis Įstatymas negali būti įstatymas, priimamas pagal 2 da-
lį, pakeistas, nei visiškai ar iš dalies panaikintas arba netaikomas. 
 

82 straipsnis. Parengimas, paskelbimas, įsigaliojimas 
(1) Pagal šio Pagrindinio Įstatymo nuostatas priimtus įstatymus fede-

ralinis prezidentas parengia ir paskelbia Federaliniame įstatymų biuletenyje. 
Su sąlyga, kad galės tai įstatymiškai kitokiu būdu reglamentuoti, nutarimus 
parengia ir Federaliniame įstatymų biuletenyje skelbia juos leidžianti insti-
tucija. 

(2) Kiekviename įstatyme ir nutarime turi būti nurodyta jo įsigaliojimo 
diena. Jei tokios nuostatos nėra, jie įsigalioja praėjus keturiolikai dienų nuo 
tos dienos, kai buvo išleistas Federalinis įstatymų biuletenis. 

 70



VIII. FEDERALINIŲ ĮSTATYMŲ VYKDYMAS  
IR FEDERALINIS VALDYMAS 

 
83 straipsnis. Federalinių žemių vykdomi įstatymai 
Federalinės žemės federalinius įstatymus vykdo kaip savo pačių tiek, 

kiek šis Pagrindinis Įstatymas nenustato ar leidžia kitaip. 
 

84 straipsnis. Savarankiškas federalinių žemių valdymas, federali-
nė priežiūra 

(1) Jeigu federalinės žemės vykdo federalinius įstatymus kaip savo pa-
čių, jos pačios reglamentuoja valdžios institucijų įkūrimo ir valdymo proce-
są, jei federaliniai įstatymai, pritariant Bundesratui, nenustato kitaip. 

(2) Federalinė Vyriausybė gali, Bundesratui pritariant, leisti bendrąsias 
valdymo nuostatas. 

(3) Federalinė Vyriausybė prižiūri, kad federalinės žemės vykdytų fe-
deralinius įstatymus pagal galiojančią teisę. Federalinė Vyriausybė gali šiuo 
tikslu siųsti įgaliotinius į aukščiausias federalinių žemių valdžios instituci-
jas joms sutinkant ir, jeigu jos tokio sutikimo neduoda, Bundesrato sutikimu 
– taip pat ir į pavadžias institucijas. 

(4) Jei trūkumai vykdant federalinius įstatymus, kuriuos Federalinė 
Vyriausybė nustato federalinėse žemėse, nepašalinami, tai Federalinės Vy-
riausybės arba federalinės žemės prašymu Bundesratas sprendžia, ar federa-
linė žemė pažeidė teisę. Nesutinkant su Bundesrato nutarimu, galima kreip-
tis į Federalinį Konstitucinį Teismą. 

(5) Federalinei Vyriausybei federaliniu įstatymu, kuriam turi pritarti 
Bundesratas, federaliniams įstatymams vykdyti gali būti suteikiama teisė 
ypatingais atvejais duoti atskirus nurodymus. Jie turi būti siunčiami aukš-
čiausioms federalinių žemių institucijoms, išskyrus tuos atvejus, kuriuos 
Federalinė Vyriausybė laiko skubiais. 
 

85 straipsnis. Valdymas pagal pavedimą 
(1) Jei federalinės žemės vykdo federalinius įstatymus Federacijos pa-

vedimu, tai valdžios institucijų steigimas yra jų žinioje, jei federaliniai įsta-
tymai, kuriems pritaria Bundesratas, nenumato kitaip. 

(2) Federalinė Vyriausybė, pritariant Bundesratui, gali leisti bendrąsias 
valdymo nuostatas. Jos gali reglamentuoti vientisą valdininkų ir tarnautojų 
mokymą. Viduriniosios grandies institucijų vadovai skiriami jai pritariant. 

(3) Federalinių žemių valdžios institucijos paklūsta kompetentingų 
aukščiausių federalinių valdžios institucijų nurodymams. Nurodymai, išsky-
rus atvejus, kai Federalinė Vyriausybė juos laiko skubiais, turi būti perlei-
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džiami aukščiausioms federalinių žemių institucijoms. Nurodymų vykdymą 
turi užtikrinti aukščiausios federalinių žemių valdžios institucijos. 

(4) Federacijos priežiūra apima vykdymo teisėtumą ir tikslingumą. 
Federalinė Vyriausybė gali šiuo tikslu pareikalauti ataskaitos ir dokumentų 
ir nusiųsti įgaliotinius į visas valdžios institucijas. 
 

86 straipsnis. Federalinis valdymas 
Jeigu Federacija įstatymus vykdo per federalinę administraciją arba 

institucijas, tiesiogiai pavaldžias Federacijai, arba per viešosios teisės įstai-
gas, tai Federalinė Vyriausybė leidžia bendras valdymo nuostatas, jei įsta-
tymas nenumato nieko ypatingo. Ji reglamentuoja valdžios institucijų stei-
gimą, jei įstatymas nenumato kitaip. 
 

87 straipsnis. Sritys 
(1) Federalinio valdymo sistemai, turinčiai žemesnes valdymo institu-

cijas, priklauso užsienio reikalų tarnyba, federalinis finansų valdymas ir pa-
gal 89 straipsnį federalinių vandens kelių ir laivininkystės valdymas. Fede-
raliniu įstatymu gali būti steigiamos federalinės pasienio apsaugos instituci-
jos, policijos informaciniai ir ryšių centrai, kriminalinės policijos centras ir 
dokumentų rinkimo centras, kurių tikslas – saugoti konstituciją ir ginti nuo 
pastangų Federacijos teritorijoje panaudojant jėgą ar parengiamuosius 
veiksmus pakenkti Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio interesams. 

(2) Viešosios teisės institucijos, tiesiogiai priklausomos nuo Federaci-
jos, yra tos socialinio draudimo institucijos, kurių kompetencijos sritis per-
žengia federalinės žemės ribas. Socialinio draudimo institucijos, kurių 
kompetencijos sritis apima daugiau nei vieną, bet ne daugiau kaip tris fede-
ralines žemes, veikia, skirtingai, nei numatyta 1 sakinyje, kaip tiesiogiai fe-
deralinei žemei pavaldžios viešosios teisės institucijos, jeigu dalyvaujančios 
federalinės žemės nustato, kuri federalinė žemė vykdys priežiūrą. 

(3) Be to, spręsti reikalams, dėl kurių Federacija turi teisę leisti įstaty-
mus, federaliniu įstatymu gali būti steigiamos savarankiškos federalinės 
aukščiausiosios valdžios institucijos ir naujos federalinės viešosios teisės 
institucijos ir įstaigos. Jeigu Federacijai kyla naujų uždavinių tose srityse, 
kurios priklauso jos įstatymų kompetencijai, tai, esant būtinumui, gali būti 
steigiamos federalinės viduriniosios ir žemutinės grandies valdžios institu-
cijos, jei tam pritaria Bundesratas ir dauguma Bundestago narių. 
 

87 a straipsnis. Ginkluotosios pajėgos 
(1) Federacija gynybos reikalams sudaro ginkluotąsias pajėgas. Jų kie-

kis ir pagrindinės organizavimo ypatybės priklauso nuo biudžeto projekto. 
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(2) Ne gynybai ginkluotąsias pajėgas leidžiama naudoti tik tais atve-
jais, kai tai aiškiai leidžiama šiame Pagrindiniame Įstatyme. 

(3) Ginkluotosios pajėgos, esant gynybos situacijai ir įtemptai padė-
čiai, turi įgaliojimą ginti civilinius objektus ir atlikti gatvių eismo regulia-
vimo užduotis, jei tai būtina vykdant jų gynybinę užduotį. Be to, esant gy-
nybos situacijai ir įtemptai padėčiai ginkluotosioms pajėgoms taip pat gali 
būti remiant policijos priemones pavesta saugoti civilinius objektus; tokiu 
atveju ginkluotosios pajėgos veikia kartu su kompetentingomis valdžios 
institucijomis. 

(4) Siekdama pašalinti grėsmę, kylančią Federacijos egzistavimui arba 
Federacijos ar federalinės žemės laisvai demokratinei santvarkai, Federalinė 
Vyriausybė, jeigu atsiranda sąlygos, numatytos 91 straipsnio 2 dalyje, ir 
jeigu nepakanka policijos ir federalinės pasienio apsaugos, gali ginkluotą-
sias pajėgas panaudoti policijai ir federalinei pasienio apsaugai paremti, gi-
nant civilinius objektus ir kovojant su organizuotais ir kariškai ginkluotais 
maištininkais. Ginkluotųjų pajėgų panaudojimą būtina nutraukti, jei to rei-
kalauja Bundestagas arba Bundesratas. 
 

87 b straipsnis. Bundesvero ir gynybos valdymas 
(1) Bundesveras ir jo žemutinių grandžių struktūra yra tiesiogiai pa-

valdūs Federacijai. Valdymas apima uždavinius, susijusius su personalo 
klausimais ir tiesioginiu ginkluotųjų pajėgų materialiniu aprūpinimu. Bun-
desvero valdymo kompetencijai nukentėjusiųjų aprūpinimo ir statybos už-
duotys gali būti perduodamos tik federaliniu įstatymu, kuriam turi pritarti 
Bundesratas. Bundesrato sutikimas taip pat reikalingas priimti įstatymams, 
suteikiantiems galimybę Bundesverui kištis į trečiųjų asmenų teises; tai ne-
taikoma leidžiant įstatymus, susijusius su personalo reikalais. 

(2) Visais kitais atvejais federaliniai gynybos įstatymai, įskaitant karo 
prievolininkų atsargos tvarkymo sistemą ir civilių gyventojų apsaugą, gali 
numatyti, jei tam pritaria Bundesratas, kad juos visiškai arba iš dalies vyk-
dys Federacija, turinti savo valdymo struktūrą, arba Federacijos pavedimu – 
federalinės žemės. Jeigu tokius įstatymus Federacijos pavedimu vykdo fe-
deralinės žemės, tai jos, Bundesratui pritariant, gali nustatyti, kad Federali-
nei Vyriausybei ir kompetentingoms aukščiausioms federalinėms valdžios 
institucijoms priklausantys įgaliojimai pagal 85 straipsnį yra visiškai arba iš 
dalies perduodami federalinėms aukščiausioms valdžios institucijoms; čia 
gali būti nustatyta, kad šioms valdžios institucijoms leidžiant bendruosius 
valdymo nuostatus pagal 85 straipsnio 2 dalies 1 sakinį nebūtinas Bundesra-
to pritarimas. 
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87 c straipsnis. Branduolinės energijos gamyba ir naudojimas 
Įstatymai, priimti pagal 74 straipsnio 11a punktą, gali, pritariant Bun-

desratui, nustatyti, kad juos Federacijos pavedimu vykdo federalinės žemės. 
 

87 d straipsnis. Oro susisiekimo valdymas 
(1) Oro susisiekimą tiesiogiai valdo Federacija. Federaliniu įstatymu 

nusprendžiama dėl viešosios ar privatinės teisės organizavimo formos. 
(2) Federaliniu įstatymu, kuriam priimti reikia Bundesrato pritarimo, 

oro susisiekimo valdymo užduotys gali būti perduodamos federalinėms že-
mėms vykdyti pagal pavedimą. 
 

87 e straipsnis. Traukinių eismo valdymas 
(1) Federacijos traukinių eismą tiesiogiai valdo Federacija. Federaliniu 

įstatymu traukinių eismo valdymo užduotys, kaip jų kompetencijos dalykas, 
gali būti perduodamos federalinėms žemėms. 

(2) Federacija vykdo federaliniu įstatymu jai perduotas traukinių eis-
mo valdymo užduotis, viršijančias Federacijos traukinių srities kompetenci-
ją. 

(3) Federacijos geležinkeliai valdomi privatinės teisės forma kaip ūkio 
įmonė. Jie yra Federacijos nuosavybė tiek, kiek tokios ūkio įmonės veikla 
apima geležinkelių statybą, išlaikymą ir eksploataciją. Federacijos akcijų 
pardavimas įmonėms pagal 2 sakinį vykdomas įstatymo pagrindu; didžiąją 
šių akcijų dalį turi Federacija. Išsamiau tai reglamentuojama federaliniu 
įstatymu. 

(4) Federacija garantuoja, kad siekiant visuomenės gerovės, tiesiant ir 
išlaikant Federacijos geležinkelių tinklą, taip pat geležinkeliams realizuo-
jant pasiūlymus dėl šio geležinkelių tinklo, jeigu jie nesusiję su vietiniu ke-
leivių pervežimu geležinkeliais, ypač atsižvelgiama į susisiekimo poreikius. 
Detaliau tai reglamentuojama federaliniu įstatymu. 

(5) Įstatymams 1–4 dalių pagrindu priimti būtinas Bundesrato pritari-
mas. Be to, Bundesrato pritarimas yra būtinas priimant įstatymus, regla-
mentuojančius Federacijos geležinkelio įmonių panaikinimą, sujungimą ir 
padalijimą, Federacijos geležinkelių perdavimą tretiesiems asmenims, taip 
pat federacijos geležinkelių uždarymą arba poveikį jiems, darantį įtaką ke-
leivių pervežimui vietiniais geležinkeliais. 
 

87 f straipsnis. Paštas ir telekomunikacijos 
(1) Remiantis federaliniu įstatymu, kuriam priimti reikia Bundesrato 

pritarimo, Federacija garantuoja visoje teritorijoje tinkamas ir pakankamas 
pašto ir telekomunikacijų paslaugas. 
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(2) Paslaugas 1 dalies prasme privačios ūkinės veiklos pagrindu teikia 
įmonės, įsteigtos naudojant Vokietijos federalinio pašto atskirąjį turtą, taip 
pat kiti privatūs ūkio subjektai. Valstybinės pašto ir telekomunikacijų už-
duotys įgyvendinamos tiesioginio federalinio valdymo būdu. 

(3) Neatsižvelgiant į 2 dalies 2 sakinį, Federacija, remdamasi federali-
niu įstatymu, per viešosios teisės federalines įstaigas įgyvendina konkrečias 
užduotis, susijusias su įmonėmis, įsteigtomis naudojant Vokietijos Federa-
linio pašto atskirąjį turtą.  
 

88 straipsnis. Federalinis bankas, Europos centrinis bankas 
Federacija įsteigia valiutos ir emisijos banką kaip federalinį banką. Jo 

uždaviniai ir įgaliojimai Europos Sąjungoje gali būti perduoti Europos cent-
riniam bankui, kuris yra nepriklausomas ir įpareigotas visų pirma išsaugoti 
kainų stabilumą. 
 

89 straipsnis. Federaliniai vandens keliai, laivybos valdymas 
(1) Federacija yra visų ligšiolinių Vokietijos imperijos vandens kelių 

savininkė. 
(2) Federacija valdo federalinius vandens kelius per savo valdžios ins-

titucijas. Ji vykdo vidaus vandenų laivininkystės valstybines užduotis, per-
žengiančias federalinės žemės kompetencijos ribas. Ji gali federalinių van-
dens kelių, esančių federalinės žemės teritorijoje, valdymą pavedimu per-
duoti šiai federalinei žemei. Jei vandens kelias kerta kelių federalinių žemių 
teritoriją, Federacija gali pavesti jį valdyti tai federalinei žemei, kurią pasiū-
lo suinteresuotos federalinės žemės. 

(3) Valdant, plečiant ir naujai kuriant vandens kelius, būtina atsižvelgti 
į federalinių žemių kultūros ir vandens ūkio poreikius, derinti juos su fede-
ralinėmis žemėmis. 
 

90 straipsnis. Federaliniai keliai 
(1) Federacija yra ligšiolinių Vokietijos imperijos autostradų ir plentų 

savininkė. 
(2) Federalinės žemės arba pagal federalinių žemių teisę kompetentin-

gos savivaldos institucijos Federacijos pavedimu valdo federalines autost-
radas ir kitus federalinius tolimojo susisiekimo kelius. 

(3) Federalinės žemės prašymu Federacija gali perimti federalines au-
tostradas ir kitus federalinius tolimojo susisiekimo kelius, esančius federa-
linės žemės teritorijoje, valdyti federaliniu lygmeniu. 
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91 straipsnis. Nepaprastoji vidaus padėtis 
(1) Siekdama pašalinti grėsmę Federacijos ar kurios nors federalinės 

žemės egzistavimui ar laisvai demokratinei santvarkai, federalinė žemė gali 
pareikalauti kitų federalinių žemių policijos pajėgų, taip pat kitų struktūrų ir 
federalinės pasienio apsaugos pajėgų bei įrenginių. 

(2) Jeigu federalinė žemė, kuriai gresia pavojus, pati nėra pasirengusi 
arba nesugeba įveikti grėsmės, tai Federalinė Vyriausybė gali šios ir kitų 
federalinių žemių policijos pajėgoms duoti nurodymus, taip pat panaudoti 
federalinės pasienio apsaugos junginius. Pašalinus pavojų, o kitais atvejais 
bet kuriuo metu pareikalavus Bundesratui, toks nurodymas turi būti atšauk-
tas. Jei pavojus gresia ne vienos federalinės žemės teritorijai, Federalinė 
Vyriausybė gali, kiek tai būtina įveikti pavojų, duoti nurodymus federalinių 
žemių vyriausybėms; 1 ir 2 sakiniai lieka galioti.  
 
 

VIII a. BENDRIEJI UŽDAVINIAI 
 

91a straipsnis. Federacijos dalyvavimas, išlaidų paskirstymas 
(1) Federacija dalyvauja vykdant federalinių žemių užduotis, jeigu šios 

užduotys yra svarbios visumai ir Federacijos dalyvavimas yra būtinas gy-
venimo sąlygoms pagerinti šiose srityse (bendrieji uždaviniai): 

1. Aukštųjų mokyklų, įskaitant universitetines klinikas, plėtimas ir 
statyba;  

2. Regioninės ekonominės struktūros gerinimas; 
3. Agrarinės struktūros ir pakrančių apsaugos tobulinimas. 

(2) Bendrieji uždaviniai išsamiau apibrėžiami federaliniu įstatymu, ku-
riam priimti reikia Bundesrato pritarimo. Įstatyme turi būti numatyti ben-
drieji jų įgyvendinimo principai. 

(3) Įstatymas įtvirtina nuostatas dėl bendrojo planavimo proceso ir 
įstaigų. Siekiant įtraukti projektą į bendrą planavimą būtina gauti federali-
nės žemės, kurios teritorijoje jis įgyvendinamas, pritarimą. 

(4) 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais Federacija kiekvienoje 
federalinėje žemėje padengia pusę išlaidų. 1 dalies 3 punkte nurodytu atve-
ju Federacija padengia mažiausiai pusę išlaidų; būtina nustatyti vienodą vi-
sų federalinių žemių indėlį. Išsamiau tai reglamentuoja įstatymas. Lėšų su-
teikimą reglamentuoja Federacijos ir federalinių žemių biudžetų projektai.  

(5) Federalinė Vyriausybė ir Bundesratas pareikalavus turi būti infor-
muojami apie bendrų uždavinių vykdymą.  
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91 b straipsnis. Švietimo planavimas ir tyrinėjimų skatinimas 
Federacija ir federalinės žemės, planuojant švietimą ir skatinant dides-

nės nei regioninės reikšmės mokslinio tyrimo įstaigas ir projektus, gali 
veikti kartu remdamosi susitarimais. Išlaidų paskirstymas reglamentuoja-
mas susitarime. 
 

IX. TEISINGUMAS 
 

92 straipsnis. Teisminės valdžios institucijos 
Teisminė valdžia patikėta teisėjams; ją įgyvendina Federalinis Konsti-

tucinis Teismas, šiame Pagrindiniame Įstatyme numatyti federaliniai teis-
mai ir federalinių žemių teismai. 
 

93 straipsnis. Federalinio Konstitucinio Teismo kompetencija 
(1) Federalinis Konstitucinis Teismas sprendžia: 

1. Dėl šio Pagrindinio Įstatymo interpretacijos, kilus ginčams dėl 
aukščiausios federalinės institucijos ar kitų šalių, kurioms šiuo Pagrindi-
niu Įstatymu arba aukščiausios federalinės institucijos reglamentu yra su-
teikiamos savarankiškos teisės, teisių ir pareigų apimties teisės; 

2. Esant nuomonių skirtumams ar abejonėms dėl formalaus ar mate-
rialaus federalinės teisės arba federalinės žemės teisės suderinamumo su 
šiuo Pagrindiniu Įstatymu arba dėl federalinės žemės teisės suderinamu-
mo su kita federaline teise Federalinės Vyriausybės, federalinės žemės 
vyriausybės ar vienos trečiosios Bundestago narių prašymu; 

2 a. Esant nuomonių skirtumams dėl to, ar įstatymas atitinka 72 
straipsnio 2 dalies sąlygas, Bundesrato, federalinės žemės vyriausybės ar-
ba federalinės žemės tautos atstovybės prašymu; 

3. Esant nuomonių skirtumams dėl Federacijos ir federalinių žemių 
teisių ir pareigų, ypač federalinėms žemėms vykdant federalinę teisę ir 
vykdant federalinę priežiūrą; 

4. Kilus kitiems viešiesiems teisiniams ginčams tarp Federacijos ir 
federalinių žemių, tarp įvairių federalinių žemių arba federalinėje žemėje, 
jeigu nėra nustatyta kitokia teisinio nagrinėjimo tvarka; 

4 a. Skundus dėl veiksmų, prieštaraujančių Konstitucijai, kuriuos gali 
pateikti kiekvienas teigdamas, jog valstybinė valdžia pažeidė vieną iš jo 
pagrindinių teisių arba vieną iš teisių, nurodytų 20 straipsnio 4 dalyje, 33, 
38, 101, 103 ir 104 straipsniuose; 

4 b. Skundus dėl veiksmų, prieštaraujančių Konstitucijai, kuriuos pa-
teikia bendruomenės ir bendruomenių susivienijimai, jeigu įstatymu pa-
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žeistos savivaldos teisės pagal 28 straipsnį, pažeidus federalinių žemių 
įstatymus – tik tada, jei skundas negali būti pateiktas federalinės žemės 
konstituciniam teismui;  

5. Kitais šiame Pagrindiniame Įstatyme numatytais atvejais. 
(2) Federalinis Konstitucinis Teismas nagrinėja kitus atvejus, kuriuos 

jam paveda federalinis įstatymas. 
 

94 straipsnis. Federalinio Konstitucinio Teismo sudėtis 
(1) Federalinį Konstitucinį Teismą sudaro federaliniai teisėjai ir kiti 

nariai. Pusę Federalinio Konstitucinio Teismo narių renka Bundestagas, pu-
sę – Bundesratas. Jie negali priklausyti Bundestagui, Bundesratui, Federali-
nei Vyriausybei ar atitinkamoms federalinių žemių institucijoms. 

(2) Federalinis įstatymas reglamentuoja Federalinio Konstitucinio Tei-
smo statutą ir procesą ir nustato, kokiais atvejais jo sprendimai turi įstatymo 
galią. Toks įstatymas gali numatyti sąlygą, kad prieš paduodant skundus dėl 
veiksmų, prieštaraujančių Konstitucijai, turi būti išnaudota teisminio nagri-
nėjimo tvarka, ir ypatingą priėmimo tvarką. 
 

95 straipsnis. Aukščiausieji teismai 
(1) Bendrosios, administracinės finansų, darbo ir socialinės jurisdikci-

jos sričių ginčams spręsti Federacija įsteigia Aukščiausiąjį Federalinį tei-
smą, Federalinį administracinį teismą, Federalinį finansų teismą, Federalinį 
darbo teismą, Federalinį socialinį teismą kaip aukščiausiuosius teismus. 

(2) Dėl teisėjų skyrimo į šiuos teismus sprendžia už atitinkamą sritį at-
sakingas federalinis ministras kartu su teisėjų rinkimo komisija, kurią suda-
ro už atitinkamas sritis atsakingi federalinių žemių ministrai ir toks pat 
Bundestago išrinktų narių skaičius. 

(3) Siekiant išlaikyti jurisdikcijos vienovę iš 1 dalyje nurodytų teismų 
turi būti sudaromas Bendrasis senatas. Išsamiau tai reglamentuoja federali-
nis įstatymas. 
 

96 straipsnis. Federaliniai teismai 
(1) Federacija gali įkurti federalinį teismą, skirtą verslo teisės apsau-

gai. 
(2) Federacija ginkluotosiose pajėgose gali įsteigti karinius tribunolus, 

kaip federalinius teismus. Jie gali vykdyti baudžiamąją jurisdikciją tik esant 
gynybos padėčiai taip pat ginkluotųjų pajėgų nariams, išsiųstiems į užsienį 
arba esantiems karo laivuose. Išsamiau tai reglamentuoja federalinis įstaty-
mas. Šie teismai priklauso federalinio teisingumo ministro kompetencijai. 
Jų teisėjai turi atitikti teisėjo pareigoms keliamus reikalavimus. 
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(3) 1 ir 2 dalyse minėtų teismų aukščiausias teismas yra Aukščiausia-
sis Federalinis Teismas. 

(4) Federacija gali asmenims, dirbantiems federalinėje viešojoje tar-
nyboje, įsteigti federalinius teismus nagrinėti drausminėms byloms ir skun-
dams. 

(5) Federalinis įstatymas, pritariant Bundesratui, gali numatyti, kad fe-
deralinių žemių teismai vykdo federalinę jurisdikciją baudžiamosioms by-
loms nagrinėti šiose srityse: 

1. Genocidas; 
2. Tarptautiniai nusikaltimai žmoniškumui; 
3. Karo nusikaltimai; 
4. Kiti veiksmai, kurių imamasi ketinant trukdyti taikiam tautų ben-

drabūviui (26 straipsnio 1 dalis);  
5. Valstybės apsauga. 

 
97 straipsnis. Teisėjų nepriklausomumas 
(1) Teisėjai yra nepriklausomi ir klauso tik įstatymo. 
(2) Etatiniai ir neribotam laikui į darbą priimti teisėjai prieš savo valią 

gali būti atleidžiami nepasibaigus įgaliojimų laikui arba nuolat ar kuriam 
laikui atleisti iš pareigų, arba perkelti į kitą vietą ar atstatydinti tik teismo 
sprendimu ir tik dėl priežasčių ir tik tokiomis formomis, kurias numato įsta-
tymai. Įstatymai gali nustatyti teisėjų, paskirtų dirbti iki gyvos galvos, išė-
jimo į pensiją amžiaus ribas. Reorganizavus teismų įstaigas ar jų apygardas, 
teisėjai gali būti perkeliami į kitą teismą arba pašalinami iš pareigų su sąly-
ga, jog jiems paliekamas visas atlyginimas. 
 

98 straipsnis. Teisėjų teisinė padėtis, teisėjų apkalta 
(1) Federalinių teisėjų teisinę padėtį reglamentuoja specialus federali-

nis įstatymas. 
(2) Jei federalinis teisėjas eidamas savo pareigas arba ne tarnyboje pa-

žeidžia Pagrindinio Įstatymo principus arba federalinės žemės konstitucinę 
tvarką, Federalinis Konstitucinis Teismas Bundestago prašymu dviejų treč-
dalių balsų dauguma gali duoti nurodymą perkelti teisėją į kitas pareigas 
arba jį išleisti į pensiją. Esant tyčiniam nusižengimui gali būti priimtas 
sprendimas dėl jo atleidimo. 

(3) Teisėjų teisinė padėtis federalinėse žemėse turi būti reglamentuo-
jama specialiais federalinių žemių įstatymais. Federacija gali priimti ben-
drąsias nuostatas, jei 74 a straipsnio 4 dalis nenustato kitaip. 
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(4) Federalinės žemės gali nustatyti, kad dėl federalinių žemių teisėjų 
skyrimo sprendžia federalinės žemės teisingumo ministras kartu su teisėjų 
rinkimo komisija. 

(5) Federalinės žemės dėl federalinių žemių teisėjų gali priimti 2 dalį 
atitinkančias nuostatas. Federalinės žemės konstitucinė teisė lieka galioti. 
Sprendimą dėl teisėjo apkaltos priima Federalinis Konstitucinis Teismas. 
 

99 straipsnis. Konstituciniai ginčai federalinėje žemėje  
Federaliniam Konstituciniam Teismui federaliniu žemės įstatymu gali 

būti pavesta spręsti konstitucinius ginčus vienos federalinės žemės teritori-
joje, o 95 straipsnio 1 dalyje nurodytiems aukščiausiems teismams – pasku-
tine instancija spręsti tokias bylas, kurios yra susijusios su federalinės že-
mės teisės taikymu. 
 

100 straipsnis. Konkreti normų kontrolė 
(1) Jei teismas mano, jog įstatymas, nuo kurio galiojimo priklauso 

sprendimas, prieštarauja Konstitucijai, procesą būtina sustabdyti ir, esant 
federalinės žemės konstitucijos pažeidimui, būtinas federalinės žemės tei-
smo, kompetentingo spręsti konstitucinius ginčus, sprendimas, esant šio 
Pagrindinio Įstatymo pažeidimui, būtinas Federalinio Konstitucinio Teismo 
sprendimas. Tai galioja ir tokiais atvejais, kai federalinė žemės teisė pažei-
džia šį Pagrindinį Įstatymą arba kai federalinės žemės įstatymas nesuderi-
namas su federaliniu įstatymu. 

(2) Jeigu teisminiame ginče kyla abejonių, ar tarptautinės teisės norma 
yra sudedamoji federalinės teisės dalis ir ar ji tiesiogiai asmeniui sukuria 
teises ir pareigas (25 straipsnis), teismas turi gauti Federalinio Konstitucinio 
Teismo sprendimą. 

(3) Jeigu federalinės žemės konstitucinis teismas, aiškindamas Pagrin-
dinį Įstatymą, nori nukrypti nuo Federalinio Konstitucinio Teismo arba ki-
tos federalinės žemės konstitucinio teismo sprendimo, federalinės žemės 
konstitucinis teismas turi gauti Federalinio Konstitucinio Teismo sprendimą. 
 

101 straipsnis. Draudimas steigti nepaprastuosius teismus 
(1) Steigti nepaprastuosius teismus neleidžiama. Niekam negali būti 

draudžiama kreiptis į teisėtą teisėją. 
(2) Specialios kompetencijos teismai gali būti įsteigti tik įstatymu. 

 
102 straipsnis. Mirties bausmės panaikinimas 
Mirties bausmė yra panaikinta. 
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103 straipsnis. Pagrindinės teisės prieš teismą 
(1) Kiekvienas žmogus turi teisę būti išklausytas teisme. 
(2) Baudžiama tik už tas veikas, kurių baudžiamumas buvo nustatytas 

įstatymais iki jas padarant. 
(3) Pagal bendruosius baudžiamuosius įstatymus už tą pačią veiką nie-

kas negali būti baudžiamas keletą kartų. 
 

104 straipsnis. Laisvės atėmimas 
(1) Asmens laisvė gali būti apribota tik remiantis oficialiu įstatymu ir 

tik atsižvelgiant į jame nustatytas formas. Suimti asmenys negali būti nei 
dvasiškai, nei fiziškai kankinami. 

(2) Dėl laisvės atėmimo leistinumo ir trukmės gali nuspręsti tik teisė-
jas. Kiekvieno be teisėjo nurodymo atlikto laisvės atėmimo atveju būtina 
nedelsiant gauti teisėjo sprendimą. Policija pagal savo įgaliojimus po suė-
mimo negali nieko areštuoti ilgiau negu iki dienos pabaigos. Išsamiau tai 
turi reglamentuoti įstatymas. 

(3) Kiekvienas laikinai sulaikytas asmuo, įtariamas baudžiamojo 
veiksmo padarymu, ne vėliau kaip kitą dieną po suėmimo turi būti pristaty-
tas teisėjui, kuris turi jam paaiškinti suėmimo priežastis, jį apklausti ir su-
teikti jam galimybę pareikšti prieštaravimus. Teisėjas nedelsdamas privalo 
išduoti raštišką motyvuotą arešto orderį arba nurodyti suimtąjį paleisti į 
laisvę. 

(4) Apie bet kokį teisėjo sprendimą, susijusį su nurodymu dėl laisvės 
atėmimo arba jo pratęsimu, būtina nedelsiant pranešti vienam iš suimtojo 
artimųjų arba jo patikėtiniui.  
 

X. FINANSAI 
 

104 a straipsnis. Išlaidų paskirstymas, Federacijos finansinė pa-
galba 

(1) Federacija ir federalinės žemės atskirai padengia išlaidas, atsiran-
dančias vykdant jų uždavinius, jei šis Pagrindinis Įstatymas nenustato ki-
taip. 

(2) Jeigu federalinės žemės veikia Federacijos pavedimu, dėl to atsi-
randančias išlaidas padengia Federacija. 

(3) Federaliniai įstatymai, reglamentuojantys piniginių išmokų teikimą 
ir vykdomi federalinėse žemėse, gali nustatyti, kad pinigines išlaidas visiš-
kai arba iš dalies apmoka Federacija. Jeigu įstatymas nustato, kad Federaci-
ja apmoka pusę ar daugiau išlaidų, jis vykdomas Federacijos pavedimu. 
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Jeigu įstatymas nustato, kad federalinės žemės apmoka ketvirtį ar daugiau 
išlaidų, jam priimti būtinas Bundesrato pritarimas. 

(4) Federacija gali suteikti federalinėms žemėms finansinę pagalbą 
vykdyti ypatingai svarbioms federalinių žemių ar bendruomenių (bendruo-
menių susivienijimų) investicijoms, kurios yra būtinos, norint išvengti ben-
dros ekonominės pusiausvyros sutrikimo arba siekiant išlyginti skirtingą 
ekonominį pajėgumą Federacijos teritorijoje ar skatinant ekonomikos au-
gimą. Išsamiau, ypač dėl skatintinų investicijų rūšių, tai reglamentuoja fe-
deralinis įstatymas, kuriam priimti būtinas Bundesrato pritarimas, arba re-
miantis federalinio biudžeto įstatymu, administravimo susitarimas. 

(5) Federacija ir federalinės žemės apmoka savo valdžios institucijų 
administracines išlaidas ir remdamasi tarpusavio santykiais atsako už tin-
kamą administravimo valdymą. Išsamiau tai reglamentuoja federalinis įsta-
tymas, kuriam turi pritarti Bundesratas.  
 

105 straipsnis. Kompetencijos padalijimas leidžiant įstatymus dėl 
mokesčių 

(1) Federacija turi išimtinę įstatymų leidybos teisę muitų ir finansinių 
monopolių srityje. 

(2) Federacija turi konkuruojančią įstatymų leidybos teisę dėl likusių 
mokesčių, jeigu jai visiškai arba iš dalies priklauso šie mokesčiai arba yra 
prielaidos, numatytos 72 straipsnio 2 dalyje. 

(2 a) Federalinės žemės įgaliotos leisti įstatymus dėl vietinių netiesio-
ginių vartojimo mokesčių (akcizo) tol, kol jie neprilygsta federaliniais įsta-
tymais sureguliuotiems mokesčiams. 

(3) Federaliniams įstatymams dėl mokesčių, kurie visiškai arba iš da-
lies tenka federalinėms žemėms arba bendruomenėms (bendruomenių susi-
vienijimams), priimti būtinas Bundesrato pritarimas. 
 

106 straipsnis. Mokesčių rinkimo ir finansinių monopolių pelno 
paskirstymas 

(1) Federacijai priklauso finansinių monopolių pelnas ir šie mokesčiai: 
1. Muitai; 
2. Netiesioginiai vartojimo mokesčiai, jeigu jie pagal 2 dalį nepri-

klauso federalinėms žemėms, pagal 3 dalį – Federacijai ir federalinėms 
žemėms kartu arba pagal 6 dalį – bendruomenėms; 

3. Mokesčiai už krovinių pervežimą keliais; 
4. Kapitalo apyvartos, draudimo ir vekseliniai mokesčiai; 
5. Vienkartiniai mokesčiai ir nacionalsocializmo laikotarpio žalai at-

lyginti renkami mokesčiai; 
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6. Papildomas pajamų ir juridinių asmenų pelno mokestis; 
7. Mokesčiai Europos Bendrijoms. 

(2) Federalinėms žemėms priklauso rinkti šiuos mokesčius: 
1. Turto mokestis; 
2. Paveldėjimo mokestis; 
3. Autotransporto priemonių mokestis; 
4. Mokesčiai automobilių savininkams, jei pagal 1 dalį jų nerenka 

Federacija arba pagal 3 dalį – Federacija ir federalinės žemės kartu; 
5. Mokestis už alaus gamybą arba importą; 
6. Lošimo namų rinkliava. 

(3) Pajamų, juridinių asmenų pelno ir apyvartos mokesčių pajamos 
tenka Federacijai ir federalinėms žemėms kartu (bendri mokesčiai), jeigu 
pajamų mokestis pagal 5 dalį ir apyvartos mokestis pagal 5a dalį neperduo-
dami bendruomenėms. Pajamų ir juridinių asmenų pelno mokesčiai atitenka 
Federacijai ir federalinėms žemėms per pusę. Federacijos ir federalinių že-
mių dalyvavimas renkant apyvartos mokesčius nustatomas federaliniu įsta-
tymu, kuriam turi pritarti Bundesratas. Tai nustatant būtina remtis šiais 
principais: 

1. Atsižvelgdamos į einamąsias pajamas Federacija ir federalinės 
žemės gali tolygiai pretenduoti į būtinų išlaidų atlyginimą. Čia būtina nu-
statyti išlaidų apimtį, atsižvelgiant į ilgametį finansų planavimą. 

2. Federacijos ir federalinių žemių išlaidų atlyginimo poreikiai turi 
būti tarpusavyje taip suderinti, kad būtų pasiekta teisinga pusiausvyra, iš-
vengta per didelės mokesčių naštos mokesčių mokėtojams ir išsaugotos 
vienodos gyvenimo sąlygos visoje Federacijos teritorijoje. Papildomai 
nustatant Federacijos ir federalinių žemių apyvartos mokesčių dalis, nu-
matoma, kad nuo 1996 m. sausio 1 d. federalinių žemių mokesčių įplau-
kos tampa mažesnės pajamų mokesčių teisėje atsižvelgiant į vaikus. Iš-
samiau tai reglamentuoja federalinis įstatymas pagal 3 sakinį. 

(4) Federacijos ir federalinių žemių apyvartos mokesčio dalis reikia 
nustatyti iš naujo, jeigu santykis tarp Federacijos ir federalinių žemių paja-
mų ir išlaidų plėtojasi iš esmės kita linkme, pajamų sumažinimo išlaidos, 
papildomai įtraukiamos nustatant apyvartos mokesčio paskirstymą pagal 3 
dalies 5 sakinį, neliečiamos. Jeigu federalinis įstatymas numato federali-
nėms žemėms papildomas išlaidas arba sumažina pajamas, mokesčių padi-
dinimas federaliniu įstatymu, kuriam turi pritarti Bundesratas, gali būti iš-
lygintas Federacijos skiriamu finansavimu, jeigu jis neilgai trunka. Įstatyme 
turi būti numatyti tokio finansavimo dydžio apskaičiavimo principai ir jo 
paskirstymo federalinėms žemėms tvarka. 
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(5) Bendruomenės gauna savo dalį nuo surinktų pajamų mokesčių, ku-
riuos federalinės žemės perpaskirsto savo bendruomenėms remdamosi jų 
gyventojų sumokėtais pajamų mokesčiais. Išsamiau tai reglamentuoja fede-
ralinis įstatymas, kuriam turi pritarti Bundesratas. Jame gali būti numatyta, 
kad bendruomenės nustato joms tenkančią dalį. 

(5a) Nuo 1998 m. sausio 1 d. pajamų, gautų iš apyvartos mokesčio, 
dalis priklauso bendruomenėms. Šią dalį federalinės žemės perduoda savo 
bendruomenėms atsižvelgdamos į vietinius ir ekonominius rodiklius. Išsa-
miau tai reglamentuoja federalinis įstatymas, kuriam priimti reikia Bundes-
rato pritarimo.  

(6) Rinkti žemės mokesčius ir verslo mokesčius priklauso bendruome-
nėms, rinkti vietinius netiesioginius vartojimo mokesčius – bendruomenėms 
arba pagal federalinių žemių įstatymus – bendruomenių susivienijimams. 
Bendruomenėms turi būti suteikta teisė įstatymais nustatyti žemės ir verslo 
mokesčių dalies procentą. Jei federalinėje žemėje nėra bendruomenių, rinkti 
žemės ir verslo mokesčius, taip pat vietinius netiesioginius vartojimo mo-
kesčius yra federalinės žemės kompetencija. Federacija ir federalinės že-
mės, perskirstydamos lėšas, gali dalyvauti renkant verslo mokesčius. Išsa-
miau lėšų perskirstymą reglamentuoja federalinis įstatymas, kuriam turi pri-
tarti Bundesratas. Pagal federalinių žemių leidžiamus įstatymus žemės ir 
verslo mokesčiai, taip pat bendruomenės dalis nuo surinktų pajamų ir apy-
vartos mokesčių gali būti laikomi pagrindu perskirstant lėšas. 

(7) Iš federalinėms žemėms priklausančios dalies nuo visų bendrųjų 
mokesčių bendruomenėms ir bendruomenių susivienijimams tenka toks 
procentas, kokį nustato federalinių žemių įstatymai. Kitais atvejais federali-
nių žemių įstatymų leidyba nustato, ar surinkti federalinių žemių mokesčiai 
tenka bendruomenėms (bendruomenių susivienijimams), ir kokiu mastu.  

(8) Jei Federacija atskiroms federalinėms žemėms ar bendruomenėms 
įsako steigti ypatingas įstaigas, kurios šioms federalinėms žemėms arba 
bendruomenėms (bendruomenių susivienijimams) tiesiogiai sukelia viršp-
lanines išlaidas arba mažesnes pajamas (ypatinga našta), Federacija suteikia 
reikiamą kompensaciją, jei iš federalinių žemių ar bendruomenių (ben-
druomenių susivienijimų) negali būti tikimasi pakelti ypatingą mokesčių 
naštą. Kompensuojant atsižvelgiama į trečiųjų asmenų kompensacines iš-
mokas ir finansinę naudą, kurią šios federalinės žemės ar bendruomenės 
(bendruomenių susivienijimai) turi iš įkurtųjų įstaigų. 

(9) Federalinių žemių pajamos ir išlaidos šio straipsnio prasme taip pat 
yra ir bendruomenių (bendruomenių susivienijimų) pajamos ir išlaidos. 
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106 a straipsnis. Mokesčių dalis vietiniam viešajam keleiviniam 
transportui finansuoti 

Nuo 1996 m. sausio 1 d. federalinėms žemėms priklauso tam tikra Fe-
deracijos mokesčių suma, skirta vietiniam visuomeniniam keleiviniam 
transportui finansuoti. Išsamiau tai reglamentuoja federalinis įstatymas, ku-
riam priimti reikia Bundesrato pritarimo. Į pirmame sakinyje minimą sumą, 
nustatant finansines galimybes pagal 107 straipsnio 2 dalį, neatsižvelgiama. 
 

107 straipsnis. Finansinis subalansavimas 
(1) Federalinių žemių pajamos iš mokesčių ir federalinėms žemėms 

priklausanti pajamų mokesčio ir juridinių asmenų mokesčių dalis įmonių 
mokesčių tenka atskiroms federalinėms žemėms atsižvelgiant į tai, ar finan-
sų įstaigos surinko mokesčius jų teritorijose (vietinės pajamos). Federalinis 
įstatymas, kuriam turi pritarti Bundesratas, turi numatyti išsamesnes juridi-
nių asmenų pelno ir fizinių asmenų pajamų mokesčio nuostatas dėl vietinių 
pajamų pobūdžio, dydžio ir paskirstymo. Įstatymas taip pat gali numatyti 
nuostatas dėl kitų mokesčių vietinio surinkimo atribojimo ir paskirstymo. 
Federalinėms žemėms tenkanti apyvartos mokesčio dalis priklauso nuo 
konkrečių federalinių žemių gyventojų skaičiaus; kai kurioms, bet ne dau-
giau kaip ketvirčiui šių federalinių žemių, federaliniu įstatymu, kuriam turi 
pritarti Bundesratas, gali būti numatoma papildoma dalis toms federalinėms 
žemėms, kurių pajamos iš federalinės žemės mokesčių ir pajamų mokesčio 
bei juridinių asmenų pelno mokesčio vienam gyventojui yra žemesnės nei 
visų federalinių žemių vidurkis. 

(2) Įstatymu turi būti užtikrinta, kad nevienoda federalinių žemių fi-
nansinė galia būtų tinkamai išlyginama; čia reikia atsižvelgti į bendruome-
nių (bendruomenių susivienijimų) finansinį potencialą ir finansinius porei-
kius. Įstatyme turi būti numatytos kompensavimo sąlygos toms federali-
nėms žemėms, kurios turi teisę į kompensaciją, ir federalinių žemių, priva-
lančių teikti šią kompensaciją, kompensaciniai įsipareigojimai ir kriterijai, 
pagal kuriuos nustatomas kompensacijų dydis. Taip pat įstatymas gali nu-
matyti, kad Federacija iš savo lėšų teikia silpnesnėms federalinėms žemėms 
asignacijas, kad būtų papildomai patenkinti jų bendri finansiniai poreikiai 
(papildomos asignacijos). 
 

108 straipsnis. Federacijos ir federalinių žemių finansų valdymas, 
finansinių teismų jurisdikcija 

(1) Muitus, finansinius monopolius, federaliniu įstatymu reglamentuo-
jamus netiesioginius vartojimo mokesčius, įskaitant importo apyvartos mo-
kesčius ir Europos Bendrijose numatytas rinkliavas valdo federalinės finan-
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sų institucijos. Šių institucijų struktūrą reglamentuoja federalinis įstatymas. 
Jei įsteigiamos viduriniosios grandies institucijos, jų vadovai skiriami deri-
nant su federalinių žemių vyriausybėmis. 

(2) Kitus mokesčius valdo federalinių žemių finansinės institucijos. 
Šių institucijų struktūrą ir vienodą tarnautojų parengimą reglamentuoja fe-
deralinis įstatymas, pritariant Bundesratui. Jei įsteigiamos viduriniosios 
grandies institucijos, jų vadovai skiriami derinant su Federaline Vyriausybe. 

(3) Jei federalinių žemių finansinės institucijos valdo mokesčius, kurie 
visi ar iš dalies tenka Federacijai, jos dirba Federacijos pavedimu. 85 
straipsnio 3 ir 4 dalys atitinkamai galioja, kai vietoj Federalinės Vyriausy-
bės veikia federalinis finansų ministras. 

(4) Federaliniu įstatymu, kuriam turi pritarti Bundesratas, valdant mo-
kesčius gali būti nustatomas Federacijos ir federalinių žemių finansų insti-
tucijų bendradarbiavimas ir mokesčiai, nurodyti 1 dalyje, valdomi per fede-
ralinių žemių finansų institucijas, ir kiti mokesčiai, tvarkomi per Federaci-
jos finansines institucijas, jei dėl to gerokai pagerėja ir palengvėja mokesčių 
įstatymų vykdymas. Federalinės žemės gali visiškai arba iš dalies perduoti 
bendruomenėms (bendruomenių susivienijimams) federalinių žemių finan-
sų institucijoms priklausantį vien tik bendruomenėms (bendruomenių susi-
vienijimams) atitenkančių surenkamų mokesčių administravimą. 

(5) Federalinių finansinių institucijų taikoma procedūra reglamentuo-
jama federaliniu įstatymu. Procedūra, kurią taiko federalinių žemių finansų 
institucijos ir 4 dalies 2 sakinyje nurodytais atvejais – bendruomenės (ben-
druomenių susivienijimai) gali būti reglamentuojama federaliniu įstatymu 
pritariant Bundesratui. 

(6) Finansinių teismų jurisdikciją vienodai reglamentuoja federalinis 
įstatymas. 

(7) Federalinė Vyriausybė, pritariant Bundesratui, gali išleisti ben-
druosius valdymo nuostatus, jeigu šį valdymą privalo užtikrinti federalinių 
žemių finansų institucijos arba bendruomenės (bendruomenių susivieniji-
mai). 
 

109 straipsnis. Federacijos ir federalinių žemių biudžetų tvarky-
mas 

(1) Federacija ir federalinės žemės savo biudžetus tvarko savarankiš-
kai ir nepriklausomai viena nuo kitos. 

(2) Federacija ir federalinės žemės, tvarkydamos savo biudžetus, turi 
atsižvelgti į visos ūkinės pusiausvyros reikalavimus. 

(3) Federaliniu įstatymu, kuriam turi pritarti Bundesratas, gali būti nu-
statyti Federacijai ir federalinėms žemėms bendrai galiojantys biudžetinės 
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teisės, konjunktūrą atitinkančio biudžeto tvarkymo ir daugiamečio finansi-
nio planavimo principai. 

(4) Siekiant išvengti bendros ekonominės pusiausvyros sutrikdymo, 
federaliniu įstatymu, kuriam turi pritarti Bundesratas, gali būti išleidžiami 
nuostatai: 

1. Dėl kreditų, kuriuos ima sričių korporacijos ir tiksliniai susi-
vienijimai, maksimalios sumos, sąlygų ir laiko; 

2. Dėl Federacijos ir federalinių žemių įsipareigojimo laikyti Vokie-
tijos federaliniame banke neprocentinius aktyvus (konjunktūros 
išlyginimo rezervai). Įgaliojimus leisti nutarimus gali suteikti tik 
Federalinė Vyriausybė. Nutarimams turi pritarti Bundesratas. 
Juos būtina panaikinti, jeigu to reikalauja Bundesratas; išsamiau 
tai reglamentuoja federalinis įstatymas. 

 
110 straipsnis. Biudžeto planas 
(1) Visos Federacijos pajamos ir išlaidos turi būti įtraukiamos į biu-

džeto planą; į federalinių įmonių ir atskiro turto biudžetus turi būti įtraukta 
tik įplaukos arba atskaitymai. Biudžeto planas turi būti subalansuotas pagal 
pajamas ir išlaidas. 

(2) Biudžeto planas sudaromas pagal biudžeto įstatymą vieneriems ar-
ba keleriems finansiniams metams, prieš prasidedant pirmiesiems finansi-
niams metams atskirai suskirstant pagal metus. Dėl tam tikrų biudžeto pla-
no dalių gali būti nustatyta, kad jos galioja skirtingais laikotarpiais, suskirs-
tytais į finansinius metus. 

(3) Įstatymo projektas pagal 2 dalies 1 sakinį, taip pat projektai dėl 
biudžeto įstatymo ir biudžeto plano pakeitimo pateikiami tuo pat metu 
Bundestagui ir Bundesratui; Bundesratas turi teisę per šešias savaites, o 
keičiant projektus – per tris savaites pateikti savo nuomonę dėl šių projektų. 

(4) Į biudžeto įstatymą gali būti įtraukiami tik tie nuostatai, kurie yra 
susiję su Federacijos pajamomis ir išlaidomis, ir tuo laikotarpiu, kuriam yra 
priimtas biudžeto įstatymas. Biudžeto įstatyme gali būti numatyta, kad nuo-
statai nustoja galioti tik paskelbus kitą biudžeto įstatymą arba kiek vėliau, 
esant įgaliojimui pagal 115 straipsnį. 
 

111 straipsnis. Biudžeto numatymas 
(1) Jeigu iki finansinių metų pabaigos kitų metų biudžeto planas nėra 

nustatytas įstatymu, tai Federalinė Vyriausybė iki jo įsigaliojimo yra įgalio-
jama dengti visas išlaidas, kurios reikalingos: 

a) kad būtų išlaikytos įstatymais nustatytos įstaigos ir vykdomos 
įstatymais priimtos priemonės; 
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b) kad būtų vykdomi teisiškai pagrįsti Federacijos įsipareigojimai; 
c) kad būtų galima toliau tęsti statybas, tiekimą ir kitas paslaugas 

arba toliau garantuoti pagalbą šiems tikslams įgyvendinti, jei pra-
ėjusių metų biudžeto plane sumos šiems tikslams jau buvo paskir-
tos. 

(2) Jeigu specialiu įstatymu grindžiamos pajamos iš mokesčių, rinklia-
vų ir kitų šaltinių, arba apyvartinio kapitalo rezervas nepadengia 1 dalyje 
numatytų išlaidų, Federalinė Vyriausybė ūkio funkcionavimui palaikyti gali 
skirti reikiamas likvidines lėšas teikdama kreditą, kurio suma sudaro iki 
ketvirčio bendrosios praėjusio biudžeto plano sumos. 

112 straipsnis. Viršplaninės ir neplaninės išlaidos 
Viršplaninėms ir neplaninėms išlaidoms skirti reikia federalinio finan-

sų ministro sutikimo. Jis gali būti duotas tik esant nenumatytam ir neišven-
giamam poreikiui. Išsamiau tai gali būti reglamentuojama federaliniu įsta-
tymu. 
 

113 straipsnis. Išlaidų padidinimas 
(1) Priimti įstatymams, padidinantiems Federalinės Vyriausybės siū-

lomas biudžeto plano išlaidas arba numatantiems naujas išlaidas, arba galin-
tiems jas numatyti ateityje, reikalingas Federalinės Vyriausybės pritarimas. 
Tai galioja ir priimant įstatymus, kuriuose siūloma mažinti pajamas arba 
numatoma jas sumažinti ateityje. Federalinė Vyriausybė gali pareikalauti, 
kad Bundestagas sustabdytų nutarimo dėl tokių įstatymų priėmimo procesą. 
Tokiu atveju Federalinė Vyriausybė turi per šešias savaites turi pateikti 
Bundestagui savo nuomonę. 

(2) Federalinė Vyriausybė gali per keturias savaites po to, kai Bundes-
tagas priėmė įstatymą, pareikalauti, kad Bundestagas iš naujo priimtų nuta-
rimą. 

(3) Jeigu įstatymas buvo priimtas pagal 78 straipsnį, Federalinė Vy-
riausybė gali jam nepritarti tik per šešias savaites ir tik tokiu atveju, jeigu ji 
prieš tai pradėjo procedūrą pagal 1 dalies 3 ir 4 sakinius arba pagal 2 dalį. 
Pasibaigus šiam terminui laikoma, kad įstatymui buvo pritarta. 
 

114 straipsnis. Ataskaitos pateikimas, ataskaitos kontrolė 
(1) Federalinis finansų ministras Federalinės Vyriausybės darbui pa-

lengvinti turi Bundestagui ir Bundesratui pateikti ataskaitą apie visas paja-
mas ir išlaidas, taip pat apie kitų finansinių metų turtą ir skolas. 

(2) Federaliniai audito rūmai, kurios nariai turi teisminį nepriklauso-
mumą, tikrina apskaitą, taip pat biudžeto ir ūkio tvarkymo ekonomiškumą ir 
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teisėtumą. Ji privalo kasmet pateikti ataskaitą ne tik Federalinei Vyriausy-
bei, bet ir tiesiogiai Bundestagui ir Bundesratui. Kitais atvejais federalinių 
audito rūmų įgaliojimai reglamentuojami federaliniu įstatymu. 

 
115 straipsnis. Kredito ribos  
(1) Kreditų ėmimą, taip pat laidavimo, garantijų ar kitų užtikrinimų, 

kurie būsimais finansiniais metais gali sudaryti išlaidų, perėmimą būtina 
nustatyti apibrėžto ar apibrėžiamo dydžio įgaliojimu, kurį suteikia federali-
nis įstatymas. Pajamos, įgytos skolinantis, neturi viršyti biudžeto plane ap-
skaičiuotos išlaidų sumos, skirtos investicijoms; išimtys leistinos tik sie-
kiant išvengti bendros ekonominės pusiausvyros sutrikdymo. Išsamiau tai 
reglamentuoja federalinis įstatymas. 

(2) Atskirojo Federacijos turto atžvilgiu federaliniu įstatymu gali būti 
daromos 1 dalies išimtys. 
 

X a. GYNYBOS PADĖTIS 
 

115 a straipsnis. Gynybos padėties konstatavimas 
(1) Tai, jog Federacijos teritorija yra užpulta ginkluota jėga arba toks 

užpuolimas tiesiogiai gresia (gynybos padėtis), konstatuoja Bundestagas 
pritariant Bundesratui. Konstatavimas vyksta Federalinės Vyriausybės pra-
šymu, pritariant dviejų trečdalių balsų daugumai, kuri yra ne mažesnė negu 
Bundestago narių dauguma. 

(2) Jeigu situacija tokia, kad neišvengiamai reikia nedelsiant veikti, o 
Bundestagas dėl neįveikiamų kliūčių negali laiku susirinkti arba jis negali 
priimti nutarimų, tai Bendroji komisija konstatuoja šį faktą pritariant dviejų 
trečdalių balsų daugumai, kuri yra ne mažesnė negu jos narių dauguma. 

(3) Tokį faktą pagal 82 straipsnį paskelbia federalinis prezidentas Fe-
deraliniame įstatymų biuletenyje. Jei laiku to padaryti negalima, jis paskel-
biamas kitu būdu; kai tik susiklosto tinkamos aplinkybės, tai būtina pa-
skelbti Federaliniame įstatymų biuletenyje. 

(4) Jei Federacijos teritorija užpuolama ginkluota jėga ir kompetentin-
gos Federacijos institucijos negali tuoj pat konstatuoti fakto pagal 1 dalies 1 
sakinį, laikoma, kad toks konstatavimas buvo priimtas ir paskelbtas tuo 
momentu, kai puolimas tik prasidėjo. Kai tik leidžia aplinkybės, federalinis 
prezidentas paskelbia šį momentą. 

(5) Jei paskelbiama gynybos padėtis ir Federacijos teritorija užpuola-
ma ginkluota jėga, federalinis prezidentas gali pritariant Bundestagui išleisti 
tarptautine teise pagrįstus pareiškimus apie gynybos padėtį. Esant 2 dalyje 
išvardytoms sąlygoms, Bundestagą pakeičia Bendroji komisija. 
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115 b straipsnis. Federalinio kanclerio įsakymų valdžia 
Paskelbus gynybos padėtį, vadovavimo ir įsakymų ginkluotosioms pa-

jėgoms valdžia atitenka federaliniam kancleriui. 
 

115 c straipsnis. Federacijos kompetencijos įstatymų leidybos sri-
tyje išplėtimas 

(1) Federacija esant gynybos padėčiai turi konkuruojančios įstatymų 
leidybos teisę ir tose srityse, kurios priklauso federalinių žemių įstatymų 
leidybos kompetencijai. Šiems įstatymams turi pritarti Bundesratas. 

(2) Jei esant gynybos padėčiai pagal aplinkybes būtina, federaliniu 
įstatymu: 

1. Nusavinimų atvejais, nukrypstant nuo 14 straipsnio 3 dalies 2 sa-
kinio, gali būti laikinai reglamentuojama kompensacija; 

2. Gali būti nustatytas kitoks laisvės atėmimo laikas, nei numatyta 
104 straipsnio 2 dalies 3 sakinyje ir 3 dalies 1 sakinyje, tačiau ne 
ilgesnis kaip keturių dienų ir tik tokiu atveju, kai teisėjas negali 
veikti pagal įprastu metu galiojančius terminus. 

(3) Jeigu būtina atremti dabartinį arba tiesiogiai gresiantį puolimą, tai 
esant gynybos padėčiai federaliniu įstatymu, kuriam pritaria Bundesratas, 
Federacijos ir federalinių žemių valdymas ir finansų sistema gali būti reg-
lamentuojami nukrypstant nuo VIII, VIII a ir X skirsnių, tačiau federalinių 
žemių, bendruomenių ir bendruomenių susivienijimų gyvybingumas, ypač 
finansiniu atžvilgiu, turi būti išsaugotas. 

(4) Federaliniai įstatymai pagal 1 dalį ir 2 dalies 1 punktą gali būti tai-
komi rengiantis juos vykdyti iki prasidedant gynybos padėčiai. 
 

115 d straipsnis. Skubūs įstatymų projektai 
(1) Federacijos įstatymų leidyboje esant gynybos padėčiai, nukryps-

tant nuo 76 straipsnio 2 dalies, 77 straipsnio 1 dalies 2 sakinio ir 2–4 dalių, 
78 straipsnio ir 82 straipsnio 1 dalies, galioja 2 ir 3 dalių nuostatos. 

(2) Federalinės Vyriausybės įstatymų projektai, kuriuos ji įvardija kaip 
skubius, pateikus Bundestagui turi būti tuo pačiu metu pateikiami ir Bun-
desratui. Bundestagas ir Bundesratas kartu nedelsdami svarsto šiuos įstaty-
mų projektus. Jei įstatymui turi pritarti Bundesratas, tai įstatymui išleisti bū-
tina gauti jo daugumos balsų pritarimą. Išsamiau tai nustato reglamentas, 
kurį priima Bundestagas ir kuriam turi pritarti Bundesratas. 

(3) Įstatymams paskelbti atitinkamai galioja 115 a straipsnio 3 dalies 2 
sakinys. 
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115 e straipsnis. Bendroji komisija 
(1) Jeigu Bendroji komisija esant gynybos padėčiai dviejų trečdalių 

balsų dauguma, kuri yra ne mažesnė kaip jos narių balsų dauguma, nustato, 
kad Bundestagui laiku susirinkti iškyla neįveikiamos kliūtys arba kad jis 
negali priimti sprendimo, Bendroji komisija įgyja Bundestago ir Bundesrato 
padėtį ir turi visas jų teises. 

(2) Bendrosios komisijos įstatymu negalima nei pakeisti, nei paskelbti 
visai arba iš dalies negaliojančiu Pagrindinio Įstatymo, nei jo netaikyti. 
Bendroji komisija nėra įgaliota leisti įstatymus pagal 23 straipsnio 1 dalies 
2 sakinį, 24 straipsnio 1 dalį ar 29 straipsnį. 
 

115 f straipsnis. Federalinės pasienio apsaugos panaudojimas, teisė 
duoti nurodymus 

(1) Federalinė Vyriausybė esant gynybos padėčiai pagal aplinkybes 
gali: 

1. Panaudoti federalinę pasienio apsaugą visoje Federacijos 
teritorijoje; 

2. Duoti nurodymus ne tik federalinėms valdymo institucijoms, bet 
ir federalinių žemių vyriausybėms ir, jei ji tai laiko neatidėliotina, 
federalinių žemių valdžios institucijoms ir šį įgaliojimą perduoti 
jos skiriamiems federalinių žemių vyriausybių nariams.  

(2) Bundestagas, Bundesratas ir Bendroji komisija turi būti nedelsiant 
informuojami apie priemones, priimtas pagal 1 dalį. 
 

115 g straipsnis. Federalinis Konstitucinis Teismas 
Neturi būti kenkiama Federalinio Konstitucinio Teismo ir jo teisėjų 

konstituciniam statusui ir darbui vykdant konstitucines užduotis. Federali-
nio Konstitucinio Teismo įstatymas gali būti pakeistas Bendrosios komisi-
jos priimtu įstatymu, jei tai, taip pat ir Federalinio Konstitucinio Teismo 
nuomone, yra būtina teismo funkcionavimo galimybei palaikyti. Prieš iš-
leisdamas tokį įstatymą Federalinis Konstitucinis Teismas gali imtis rei-
kiamų priemonių, užtikrinančių galimybę teismui dirbti. Nutarimus pagal 2 
ir 3 sakinius Federalinis Konstitucinis Teismas priima dalyvaujančių teisėjų 
dauguma. 
 

115 h straipsnis. Tarnybos laiko ir kadencijų pabaiga 
(1) Esant gynybos padėčiai besibaigianti Bundestago ar federalinių 

žemių tautos atstovybių kadencija pasibaigia praėjus šešiems mėnesiams 
nuo gynybos padėties pabaigos. Esant gynybos padėčiai besibaigiantys fe-
deralinio prezidento įgaliojimai, taip pat Bundestrato pirmininko, perėmu-
sio prieš laiką netekusio savo pareigų prezidento pareigas, įgaliojimai pasi-
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baigia praėjus devyniems mėnesiams po gynybos padėties pabaigos. Esant 
gynybos padėčiai besibaigiantys Federalinio Konstitucinio Teismo nario 
įgaliojimai baigiasi po šešių mėnesių nuo gynybos padėties pabaigos. 

(2) Jeigu Bendroji komisija turi perrinkti federalinį kanclerį, ji išrenka 
naują federalinį kanclerį savo narių balsų dauguma; federalinis prezidentas 
teikia Bendrajai komisijai pasiūlymą. Bendroji komisija gali federaliniam 
kancleriui pareikšti nepasitikėjimą tik jeigu ji dviejų trečdalių savo narių 
dauguma išrenka kitą federalinį kanclerį. 

(3) Esant gynybos padėčiai Bundestago paleisti negalima. 
 

115 i straipsnis. Federalinių žemių vyriausybių teisė imtis priemonių 
(1) Jeigu kompetentingos federalinės institucijos yra nepajėgios imtis 

reikiamų priemonių pavojui pašalinti, o pagal situaciją neišvengiamai reikia 
nedelsiant savarankiškai veikti konkrečiose Federacijos teritorijos dalyse, 
tai federalinių žemių vyriausybės arba jų paskirtos valdžios institucijos ar jų 
įgaliotiniai įgaliojami savo kompetencijos srityje imtis priemonių 115 f 
straipsnio 1 dalies prasme. 

(2) Priemones pagal 1 dalį Federalinė Vyriausybė gali bet kada panai-
kinti, o federalinių žemių ministrai gali jas bet kada panaikinti federalinių 
žemių ir pavaldžių federalinių valdžios institucijų atžvilgiu. 
 

115 k straipsnis. Nepaprastosios padėties nuostatų statusas ir ga-
liojimo trukmė 

(1) Įstatymai pagal 115 c, 115 e ir 115 g straipsnius ir nutarimai, išlei-
džiami tokių įstatymų pagrindu, jų taikymo laikotarpiu prieštaraujančią tei-
sę daro negaliojančią. Tai negalioja taikant ankstesnius teisės aktus, išleis-
tus pagal 115 c, 115 e ir 115 g straipsnius. 

(2) Įstatymai, kuriuos priėmė Bendroji komisija, ir nutarimai, priimti 
tokių įstatymų pagrindu, nustoja galios ne vėliau kaip po šešių mėnesių nuo 
gynybos padėties pabaigos. 

(3) Įstatymai, kuriuose yra nuostatų, nukrypstančių nuo 91 a, 91 b, 104 
a, 106 ir 107 straipsnių, galioja ne ilgiau kaip iki antrų finansinių metų, ku-
rie prasideda pasibaigus gynybos padėčiai. Pasibaigus gynybos padėčiai, 
kad būtų galima pereiti prie VIII a ir X skirsniuose įtvirtintų nuostatų, jie 
gali būti pakeisti federaliniu įstatymu, kuriam turi pritarti Bundesratas. 
 

115 l straipsnis. Nepaprastųjų priemonių panaikinimas, taikos su-
darymas 

(1) Bundestagas Bundesrato pritarimu gali bet kada panaikinti Ben-
drosios komisijos priimtus įstatymus. Bundesratas gali pareikalauti, kad 
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Bundestagas dėl to priimtų nutarimą. Kitos Bendrosios komisijos arba Fe-
deralinės Vyriausybės priimtos priemonės, siekiant išvengti pavojaus, turi 
būti panaikintos, jei taip nutaria Bundestagas ir Bundesratas. 

(2) Bundestagas, pritariant Bundesratui, gali gynybos padėtį, bet kada 
paskelbti esant baigtą nutarimu, kurį turi paskelbti federalinis prezidentas. 
Bundesratas gali pareikalauti, kad Bundestagas dėl to priimtų nutarimą. 
Gynybos padėtis turi būti nedelsiant paskelbta baigta, jei nebėra prielaidų, 
lėmusių jos konstatavimą. 

(3) Dėl taikos sudarymo sprendžiama federaliniu įstatymu. 
 

XI. PEREINAMOSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

116 straipsnis. Sąvoka „vokietis“, pilietybės teisių suteikimas antrą 
kartą 

(1) Vokietis šio Pagrindinio Įstatymo prasme, numatant galimybę įsta-
tymuose reglamentuoti kitaip, yra tas, kuris turi Vokietijos pilietybę arba 
buvo priimtas į Vokietijos imperijos teritoriją po 1937 m. gruodžio 31 d. 
kaip pabėgėlis arba ištremtas vokiečių tautybės asmuo ar jo sutuoktinis arba 
palikuonis. 

(2) Ankstesni Vokietijos piliečiai, kuriems nuo 1933 m. sausio 30 d. 
iki 1945 m. gegužės 8 d. pilietybė dėl politinių, rasinių ar religinių priežas-
čių buvo atimta, ir jų palikuonys gali jų prašymu vėl atgauti pilietybę. Jie 
nelaikomi praradusiais pilietybę, jei jie po to apsigyveno Vokietijoje ir ne-
pareiškė priešingos valios. 
 

117 straipsnis. Dviejų pagrindinių teisių įsigaliojimo atidėjimas 
(1) Teisė, prieštaraujanti 3 straipsnio 2 daliai, galioja tol, kol ji bus su-

derinta su šia Pagrindinio Įstatymo nuostata, tačiau ne ilgiau kaip iki 1953 
m. kovo 31 d. 

(2) Įstatymai, ribojantys laisvo kilnojimosi teisę, atsižvelgiant į dabar-
tinę gyvenamųjų patalpų stoką galioja tol, kol bus panaikinti federaliniu 
įstatymu. 
 

118 straipsnis. Naujas Badeno ir Viurtembergo suskirstymas 
Teritorija, apimanti Badeno, Viurtembergo-Badeno ir Viurtembergo-

Hohencolerno federalines žemes, gali būti iš naujo suskirstoma nukrypstant 
nuo 29 straipsnio nuostatų, esant suinteresuotų federalinių žemių susitari-
mui. Jeigu nesusitariama, naują teritorinį suskirstymą reglamentuoja federa-
linis įstatymas, kuriame turi būti numatytas referendumas. 
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118 a straipsnis. Naujas Berlyno ir Brandenburgo suskirstymas 
Teritorija, apimanti Berlyno ir Brandenburgo federalines žemes, gali 

būti iš naujo suskirstoma, nukrypstant nuo 29 straipsnio nuostatų, abiejų fe-
deralinių žemių susitarimu, dalyvaujant asmenims, turintiems teisę rinkti. 
 

119 straipsnis. Pabėgėliai ir ištremtieji 
Federalinė Vyriausybė Bundesrato pritarimu gali leisti įstatymo galią 

turinčius nutarimus dėl pabėgėlių ir ištremtųjų, ypač dėl jų pasiskirstymo 
federalinėse žemėse, iki tol, kol tai bus sureguliuota federaliniu įstatymu. 
Esant ypatingiems atvejams, Federalinė Vyriausybė gali būti įgaliota leisti 
atskiras direktyvas. Šias direktyvas būtina siųsti aukščiausioms federalinių 
žemių valdžios institucijoms, išskyrus tuos atvejus, kai delsti pavojinga. 
 

120 straipsnis. Okupacinės išlaidos ir mokesčiai dėl karo padarinių 
(1) Federacija padengia išlaidas, susijusias su okupacija, bei kitus vi-

dinius ir išorinius karo padarinių mokesčius pagal išsamesnes federalinių 
įstatymų nuostatas. Jei šie karo padarinių mokesčiai iki 1969 m. spalio 1 d. 
yra reglamentuoti federaliniu įstatymu, Federacija ir federalinės žemės den-
gia vienos kitų išlaidas pagal šiuos federalinius įstatymus. Jei iki 1965 m. 
spalio 1 d. federalinės žemės, bendruomenės (bendruomenių susivienijimai) 
ar kiti užduočių vykdytojai, atliekantys federalinių žemių ir bendruomenių 
užduotis, sumoka karo padarinių mokesčių išlaidas, kurios federaliniu įsta-
tymu nebuvo reglamentuotos ar nebus reglamentuojamos, Federacija nuo 
šio momento taip pat neprivalo perimti tokių išlaidų. Federacija teikia so-
cialinio draudimo subsidijas, įskaitant draudimą nuo nedarbo ir bedarbių 
pašalpas. Šioje dalyje reglamentuojamas karo padarinių mokesčių paskirs-
tymas Federacijai ir federalinėms žemėms nekeičia įstatyminio reglamenta-
vimo dėl karo padarinių kompensacijos reikalavimų. 

(2) Pajamos pereina Federacijai tuo momentu, kai tik Federacija peri-
ma išlaidas. 
 

120 a straipsnis. Mokestis nacionalsocializmo žalai atlyginti 
(1) Įstatymai, skirti nacionalsocializmo padarytai žalai atlyginti, gali 

Bundesrato pritarimu nustatyti, kad juos kompensacijų mokėjimo srityje iš 
dalies vykdo Federacija, iš dalies federalinės žemės Federacijos pavedimu 
ir kad Federalinei Vyriausybei ir kompetentingoms aukščiausioms federali-
nėms valdžios institucijoms priklausantys įgaliojimai pagal 85 straipsnį vi-
sai arba iš dalies būtų perduodami Federaliniam taikinimo komitetui. Fede-
ralinis taikinimo komitetas, vykdydamas šiuos įgaliojimus, neprivalo gauti 
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Bundesrato pritarimo; jo nurodymai, išskyrus skubius atvejus, turi būti si-
unčiami į aukščiausias federalinių žemių valdžios institucijas (federalinių 
žemių taikinimo komitetus). 

(2) 87 straipsnio 3 dalies 2 sakinys lieka galioti. 
 

121 straipsnis. Sąvoka „narių dauguma“ 
Bundestago ir Federalinio Susirinkimo narių dauguma šio Pagrindinio 

Įstatymo prasme yra įstatymu nustatyto jų narių skaičiaus dauguma. 
 

122 straipsnis. Įstatymų leidybos perdavimo momentas 
(1) Susirinkus Bundestagui, įstatymus leidžia tik šiame Pagrindiniame 

Įstatyme pripažintos įstatymų leidžiamosios valdžios. 
(2) Įstatymų leidžiamosios ir įstatymų leidybos procese dalyvaujančios 

patariamąjį balsą turinčios institucijos, kurių kompetencija baigiasi pagal 1 
dalį, šiuo laiku yra paleidžiamos. 
 

123 straipsnis. Ligšiolinės teisės galiojimas 
(1) Teisė, galiojusi iki pirmo Bundestago susirinkimo, galioja toliau, 

jeigu ji neprieštarauja Pagrindiniam Įstatymui. 
(2) Vokietijos imperijos sudarytos valstybinės sutartys, susijusios su 

objektais, kurie pagal šį Pagrindinį Įstatymą priklauso federalinių žemių 
įstatymų leidybos kompetencijai, išlieka, jei jos galioja pagal bendruosius 
teisės principus, ir galioja toliau su sąlyga, kad dalyvaujančiųjų teisės ir 
prieštaravimai išlieka, kol pagal šį Pagrindinį Įstatymą kompetentingos ins-
titucijos nesudarys naujų valstybinių sutarčių arba jos nesibaigs kitaip pagal 
jose esančias nuostatas. 
 

124 straipsnis. Tolesnis teisės, priimtos išimtinės įstatymų leidybos 
procese, galiojimas 

Teisė, susijusi su išimtinės Federacijos įstatymų leidybos objektais, sa-
vo galiojimo teritorijoje tampa federaline teise. 
 

125 straipsnis. Tolesnis teisės, priimtos konkuruojančios įstatymų 
leidybos procese, galiojimas 

Teisė, susijusi su konkuruojančios Federacijos įstatymų leidybos ob-
jektais, savo galiojimo teritorijoje tampa federaline teise: 

1) Jeigu ji vienodai galioja vienoje ar keliose okupacinėse zonose; 
2) Jeigu tai teisė, kuria po 1945 m. gegužės 8 d. buvo pakeista anks-

tesnioji imperijos teisė. 
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125 a straipsnis. Tolesnis ankstesnės federalinės teisės galiojimas 
(1) Teisė, išleista kaip federalinė teisė, tačiau dėl 74 straipsnio 1 dalies 

ar 75 straipsnio 1 dalies pakeitimo negalinti būti išleista kaip federalinė tei-
sė, ir toliau galioja kaip federalinė teisė. Ji gali būti pakeista federalinių že-
mių teise. 

(2) Teisė, išleista pagal 72 straipsnio 2 dalį iki 1994 m. lapkričio 15 d. 
galiojusia redakcija, ir toliau galioja kaip federalinė teisė. Federaliniu įsta-
tymu gali būti nustatyta, kad ji gali būti pakeista federalinės žemės teise. 
Tai taip pat taikoma esant federalinei teisei, kuri buvo išleista prieš šį laiką 
ir nebegalėtų būti išleista pagal 75 straipsnio 2 dalį. 
 

126 straipsnis. Sprendimas dėl tolesnio teisės, kaip federalinės tei-
sės, galiojimo 

Nuomonių skirtumus dėl tolesnio teisės, kaip federalinės teisės, galio-
jimo sprendžia Federalinis Konstitucinis Teismas. 
 

127 straipsnis. Teisės pritaikymas Prancūzijos zonoje ir Berlyne 
Federalinė Vyriausybė, pritariant suinteresuotų federalinių žemių vy-

riausybėms, gali Jungtinės ekonominės zonos administracinę teisę, jeigu ji 
pagal 124 ir 125 straipsnius toliau galioja kaip federalinė teisė, per metus 
nuo šio Pagrindinio Įstatymo paskelbimo paskelbti galiojančia Badeno, Di-
džiojo Berlyno, Reino-Pfalco ir Viurtembergo-Hohencolerno federalinėse 
žemėse. 
 

128 straipsnis. Toliau galiojančios direktyvinės teisės  
Jeigu toliau galiojanti teisė numato direktyvines teises 84 straipsnio 5 

dalies prasme, jos išlieka iki kitokio įstatyminio reglamentavimo. 
 

129 straipsnis. Įgaliojimai toliau galiojančioje teisėje 
(1) Jei teisės aktuose, kurie toliau galioja kaip federalinė teisė, numa-

tytas įgaliojimas leisti nutarimus ar bendruosius administravimo nuostatus, 
taip pat vykdyti administracinius aktus, tai jie pereina konkrečių kompeten-
tingų institucijų žinion. Esant abejonių, sprendžia Federalinė Vyriausybė, 
derindama su Bundesratu; sprendimą būtina paskelbti. 

(2) Jei teisės aktuose, kurie toliau galioja kaip federalinės žemės teisė, 
yra toks įgaliojimas, tai jį pagal federalinės žemės teisę vykdo kompeten-
tingos institucijos. 

(3) Jei teisės aktai 1 ir 2 dalių prasme suteikia įgaliojimą juos keisti, 
papildyti arba leisti teisės aktus vietoj įstatymų, šie įgaliojimai baigiasi. 
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(4) 1 ir 2 dalių nuostatos atitinkami galioja, jei teisės aktuose nurodo-
ma į jau nebegaliojančias nuostatas arba jau nebeegzistuojančias įstaigas. 
 

130 straipsnis. Esamų administracinių įstaigų perėmimas 
(1) Valdymo institucijos ir kitos viešajai administracijai ar teisingumui 

užtikrinti skirtos įstaigos, nesiremiančios nei federalinių žemių teise, nei 
valstybinėmis federalinių žemių sutartimis, taip pat pietvakarių geležinkelių 
įmonių susivienijimas ir prancūzų okupacinės zonos pašto ir ryšių sistemos 
valdymo taryba yra pavaldūs Federalinei Vyriausybei. Ji, pritariant 
Bundesratui, reglamentuoja jų perdavimą, paleidimą ar likvidavimą. 

(2) Aukščiausias šių administracijų ir įstaigų tarnautojų drausminis 
viršininkas yra kompetentingas federalinis ministras. 

(3) Viešosios teisės institucijos ir įstaigos, kurios nėra tiesiogiai paval-
džios federalinėms žemėms ir nesiremia valstybinėmis federalinių žemių 
sutartimis, yra pavaldžios kompetentingos aukščiausios federalinės valdžios 
institucijos priežiūrai. 
 

131 straipsnis. Buvę valstybės tarnybos tarnautojai 
Teisiniai santykiai asmenų, įskaitant pabėgėlius ir ištremtuosius, kurie 

1945 m. gegužės 8 d. dirbo valstybes tarnyboje ir neteko jos dėl priežasčių, 
teisiškai nesusijusių su pareigūnų ar su kolektyvinėmis sutartimis, ir ligi 
šiol nebuvo įdarbinti arba įdarbinti ne pagal savo ankstesnes pareigas, turi 
būti reglamentuojami federaliniu įstatymu. Tas pats galioja asmenims, 
įskaitant pabėgėlius ir ištremtuosius, kurie 1945 m. gegužės 8 d. turėjo teisę 
į aprūpinimą ir neteko jos dėl priežasčių, teisiškai nesusijusių su pareigūnų 
ar su kolektyvinėmis sutartimis, arba gauna nepakankamą aprūpinimą. Iki 
federalinio įstatymo įsigaliojimo, kol veikia kitoks federalinių žemių reg-
lamentavimas, jokie teisiniai reikalavimai negali būti pareikšti. 
 

132 straipsnis. Tarnautojų išleidimas į pensiją 
(1) Tarnautojai ir teisėjai, šio Pagrindinio Įstatymo įsigaliojimo metu 

priimti į darbą visam gyvenimui, gali būti per šešis mėnesius pirmą kartą 
susirinkus Bundestagui išleisti poilsio arba laikinai nušalinti nuo pareigų 
arba perkelti į kitas mažiau apmokamas pareigas, jeigu jie stokoja asmeni-
nių ir dalykinių savybių, reikalingų jų pareigoms atlikti. Tarnautojams, ku-
rių darbo sutartis nenutraukiama, ši nuostata taikoma atitinkamai. Tarnauto-
jams, kurių darbo sutartis gali būti nutraukiama, atleidimo terminai, virši-
jantys kolektyvinės sutarties nuostatus, per tą patį laikotarpį gali būti panai-
kinti. 
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(2) Šios nuostatos netaikomos valstybės tarnybos darbuotojams, kurių 
nepalietė „Išsivadavimo nuo nacionalsocializmo ir militarizmo“ nuostatos, 
arba kurie buvo aiškiai persekiojami nacionalsocializmo, jeigu nėra svar-
bios priežasties, susijusios su jų asmeniu. 

(3) Suinteresuotieji pagal 19 straipsnio 4 dalį gali kreiptis į teismą. 
(4) Išsamiau tai reglamentuoja Federalinės Vyriausybės nutarimas, ku-

riam turi pritarti Bundesratas. 

133 straipsnis. Jungtinės ekonominės zonos valdymo teisių perė-
mimas 

Federacija perima Jungtinės ekonominės zonos valdymo teises ir pa-
reigas. 
 

134 straipsnis. Imperijos turto perdavimas 
(1) Imperijos turtas iš esmės tampa Federacijos turtu. 
(2) Jei jis pagal savo pradinę paskirtį daugiausia buvo skiriamas vyk-

dyti valdymo užduotims, kurios pagal šį Pagrindinį Įstatymą nėra Federaci-
jos valdymo užduotys, nuo šiol jis turi būti neatlyginamai perduotas kompe-
tentingiems užduočių vykdytojams ir, jeigu jis pagal savo dabartinę, ne tik 
laikiną paskirtį naudojamas vykdyti valdymo užduotims, kurias dabar pagal 
Pagrindinį Įstatymą turi atlikti federalinės žemės, – federalinėms žemėms. 
Federacija gali perduoti federalinėms žemėms ir kitą nuosavybę. 

(3) Turtas, kurį federalinės žemės ir bendruomenės (bendruomenių su-
sivienijimai) neatlyginamai perdavė imperijai, vėl tampa federalinių žemių 
ir bendruomenių (bendruomenių susivienijimų) turtu, jei Federacijai jo ne-
reikia savo valdymo užduotims atlikti. 

(4) Išsamiau tai reglamentuoja federalinis įstatymas, kuriam priimti 
reikia Bundesrato pritarimo. 
 

135 straipsnis. Turto klausimų reglamentavimas keičiantis federa-
linių žemių priklausomybei 

(1) Jeigu nuo 1945 m. gegužės 8 d. iki šio Pagrindinio Įstatymo įsiga-
liojimo federalinės žemės teritorijos priklausomybė pasikeitė, šioje teritori-
joje esantis federalinės žemės, kuriai priklausė teritorija, turtas priklauso tai 
federalinei žemei, kuriai jis nuo šiol priklauso. 

(2) Jau nebeegzistuojančių federalinių žemių ir nebesančių kitų viešo-
sios teisės institucijų ir įstaigų turtas, jeigu jo pirminė paskirtis daugiausiai 
buvo vykdyti valdymo užduotis, arba pagal dabartinę, ne tik laikiną paskir-
tį, jis daugiausia naudojamas valdymo užduotims vykdyti, pereina tai fede-
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ralinei žemei ar viešosios teisės institucijai ar įstaigai, kurios nuo šiol vykdo 
tas užduotis. 

(3) Jau nebeegzistuojančių federalinių žemių nekilnojamasis turtas, 
įskaitant priklausinius, pereina federalinei žemei, kurios teritorijoje jis yra, 
jeigu jis nepriklauso turtui 1 dalies prasme. 

(4) Jeigu atsižvelgiant į Federacijos interesų daugumą arba kurios nors 
teritorijos ypatingus interesus būtina, federalinis įstatymas gali numatyti ki-
tokį reglamentavimą, nei nustatyta 1 ir 3 dalyse. 

(5) Kitais atvejais teisių perėmimas ir nesutarimai, jei jie nebuvo sure-
guliuoti iki 1952 m. sausio 1 d. suinteresuotų federalinių žemių arba viešo-
sios teisės institucijų ar įstaigų susitarimu, reglamentuojami federaliniu įsta-
tymu, kuriam turi pritarti Bundesratas. 

(6) Buvusios Prūsijos žemės pajai privačiose įmonėse pereina Federa-
cijai. Išsamiau tai reglamentuoja federalinis įstatymas, kuris gali nustatyti ir 
kitaip. 

(7) Jei turtu, kuris tektų federalinei žemei arba viešosios teisės institu-
cijai ar įstaigai pagal 1 ir 3 dalis, disponavo į tai turintis teisę subjektas pa-
gal federalinės žemės įstatymą, remiantis federalinės žemės įstatymu ar kitu 
būdu įsigaliojant Pagrindiniam Įstatymui, laikoma, kad turto perdavimas 
įvyko prieš pradėjus juo disponuoti. 
 

135 a straipsnis. Ankstesni įsipareigojimai 
(1) 134 straipsnio 4 dalyje ir 135 straipsnio 5 dalyje numatyta Federa-

cijos įstatymų leidyba gali būti nustatyta, kad nevykdomi arba ne visiškai 
vykdomi: 

1. Imperijos įsipareigojimai, taip pat buvusios Prūsijos žemės bei kitų 
jau nebeegzistuojančių viešosios teisės institucijų ir įstaigų įsiparei-
gojimai; 

2. Federacijos arba kitų viešosios teisės institucijų ir įstaigų, susijusių 
su turtinių vertybių perdavimu pagal 89, 90, 134 ir 135 straipsnius, ir 
šių teisių subjektų įsipareigojimai, kurie remiasi 1 punkte minimų 
teisių subjektų priemonėmis; 

3. Federalinių žemių ir bendruomenių (bendruomenių susivienijimų) 
įsipareigojimai, kilę iš priemonių, kurių ėmėsi šie teisės subjektai iki 
1945 m. rugpjūčio 1 d., įgyvendindami okupacinių valdžių potvar-
kius arba šalindami karo nulemtą nepaprastąją padėtį pagal imperijai 
tenkančias arba imperijos perduotas valdymo užduotis. 

(2) 1 dalis atitinkamai taikoma vykdyti Vokietijos Demokratinės Res-
publikos arba jos teisės subjektų įsipareigojimams, taip pat ir Federacijos ar 
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kitų viešosios teisės institucijų ir įstaigų įsipareigojimams, susijusiems su 
Vokietijos Demokratinės Respublikos turtinių vertybių perėjimu Federaci-
jai, federalinėms žemėms ir bendruomenėms, bei įsipareigojimams, kurie 
remiasi Vokietijos Demokratinės Respublikos arba jos teisės subjektų prie-
monėmis. 
 

136 straipsnis. Pirmasis Bundesrato posėdis 
(1) Bundesratas pirmą kartą susirenka Bundestago pirmojo posėdžio 

dieną. 
(2) Iki pirmo federalinio prezidento rinkimų jo įgaliojimus vykdo 

Bundesrato pirmininkas. Jis neturi teisės paleisti Bundestagą. 
 

137 straipsnis. Valstybės tarnautojų teisė būti išrinktiems 
(1) Valdininkų, valstybės tarnybos tarnautojų, profesionalių kareivių, 

savanorių liktinių ir teisėjų teisė būti išrinktiems Federacijoje, federalinėse 
žemėse ir bendruomenėse gali būti apribota įstatymais. 

(2) Renkant pirmąjį Bundestagą, pirmąjį federalinį susirinkimą ir pir-
mąjį federalinį prezidentą galioja Parlamentinės Tarybos priimtas rinkimų 
įstatymas. 

(3) Federalinio Konstitucinio Teismo įgaliojimą pagal 41 straipsnio 2 
dalį iki jo įsteigimo vykdo Vokietijos Aukščiausiasis Teismas, veikiantis 
Jungtinėje ekonominėje zonoje ir sprendžiantis pagal savo procesinę tvarką. 
 

138 straipsnis. Pietų Vokietijos notariatas 
Norint pakeisti Badeno, Bavarijos, Viurtembergo-Badeno ir Viurtem-

bergo-Hohencolerno federacinėse žemėse egzistuojantį notariatą, reikia šių 
federalinių žemių vyriausybių pritarimo. 
 

139 straipsnis. Tolesnis denacifikacijos nuostatų galiojimas 
Šio Pagrindinio Įstatymo nuostatos neliečia išleistų teisės aktų, susiju-

sių su „Vokiečių Tautos išsivadavimu iš nacionalsocializmo ir militariz-
mo“. 
 

140 straipsnis. Religinių bendrijų teisė 
1919 m. rugpjūčio 11 d. Vokietijos Konstitucijos 136, 137, 138, 139 ir 

141 straipsnių nuostatos yra šio Pagrindinio Įstatymo sudėtinė dalis. 
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141 straipsnis. „Bremeno išlyga“ 
7 straipsnio 3 dalies 1 sakinys netaikomas federalinėje žemėje, kurioje 

1949 m. sausio 1 d. galiojo kitoks federalinės žemės teisinis reglamentavi-
mas. 
 

142 straipsnis. Išlyga pagrindinių teisių, nustatytų federalinių že-
mių teisėje, naudai 

Nepaisant 31 straipsnio nuostatos, galioja tos federalinių žemių konsti-
tucijų nuostatos, kurios, jas derinant su šio Pagrindinio Įstatymo 1–18 
straipsniais, laiduoja pagrindines teises. 
 

142 a straipsnis. (panaikintas) 
 

143 straipsnis. Neatitikimų galiojimo laikas 
(1) Susivienijimo sutarties 3 straipsnyje minimos teritorijos teisė gali 

neatitikti šio Pagrindinio Įstatymo nuostatų ne ilgiau kaip iki 1992 m. gruo-
džio 31 d., kol dėl skirtingų sąlygų dar negali būti visiškas prisitaikyta prie 
Pagrindiniame Įstatyme nustatytos tvarkos. Šie neatitikimai neturi priešta-
rauti 19 straipsnio 2 dalies nuostatoms ir turi būti suderinti su 79 straipsnio 
3 dalyje nustatytais principais. 

(2) Nesilaikyti II, VIII, VIII a, IX, X ir XI skirsnių nuostatų leidžiama 
ne ilgiau kaip iki 1995 m. gruodžio 31 d. 

(3) Neatsižvelgiant į 1 ir 2 dalis, Suvienijimo sutarties 41 straipsnis ir 
jo įgyvendinimo nuostatai išlieka tiek, kiek jie numato, kad intervencija į 
nuosavybę šios sutarties 3 straipsnyje nurodytoje srityje nebegali būti pa-
naikinta. 
 

143 a straipsnis. Išimtinė įstatymų leidyba Federacijos geležinkelių 
srityje 

(1) Federacija turi išimtinę įstatymų leidybos teisę visais klausimais, 
susijusiais su tiesiogiai Federacijos valdomų Federacijos geležinkelių per-
davimu įmonėms. Atitinkamai taikoma 87 straipsnio 5 dalis. Federacijos 
geležinkelių tarnautojai gali būti įstatymu, ginant jų teisinę padėtį ir darb-
davio atsakomybę, paskirti dirbti į Federacijos geležinkelius, organizuoja-
mus pagal privatinę teisę. 

(2) Įstatymus pagal 1 dalį vykdo Federacija. 
(3) Atlikti buvusių Federacijos geležinkelių vietinio keleivinio gele-

žinkelių transporto užduotis priklauso Federacijai iki 1995 m. gruodžio 31 
d. Tai galioja atliekant atitinkamas geležinkelio transporto valdymo užduo-
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tis. Išsamiau tai reglamentuoja federalinis įstatymas, kuriam turi pritarti 
Bundesratas. 
 

143 b straipsnis. Vokietijos federalinio pašto pertvarkymas 
(1) Vokietijos federalinio pašto atskirasis turtas pagal federalinį įsta-

tymą pertvarkomas į privatinės nuosavybės įmones. Federacija įgyvendina 
išimtinę įstatymų leidybą visais su tuo susijusiais klausimais. 

(2) Išimtinės Federacijos teisės, egzistavusios iki pertvarkymo, federa-
liniu įstatymu gali būti perduodamos įmonėms, kilusioms iš Vokietijos fe-
deralinio pašto „Postdienst“ ir Vokietijos federalinį paštą „Telekom“. Fe-
deracija turi teisę Vokietijos federalinį paštą „Postdienst“ perėmusios įmo-
nės didžiąją kapitalo dalį parduoti ne anksčiau kaip po penkerių metų nuo 
Pagrindinio Įstatymo įsigaliojimo. Tam reikia priimti federalinį įstatymą, 
kuriam turi pritarti Bundesratas. 

(3) Federaliniai Vokietijos federalinio pašto darbuotojai įdarbinami 
privačiose įmonėse, išsaugant jų teisinę padėtį ir darbdavių atsakomybę. 
Įmonės vykdo savininko įgaliojimus. Išsamiau tai reglamentuoja federalinis 
įstatymas. 

144 straipsnis. Pagrindinio Įstatymo priėmimas, Berlynas 
(1) Šį Pagrindinį Įstatymą turi priimti dviejų trečdalių Vokietijos fede-

ralinių žemių tautos atstovybės, kuriose jis turi pirmiausiai galioti. 
(2) Jeigu šio Pagrindinio Įstatymo taikymas vienoje iš 23 straipsnyje 

išvardytų federalinių žemių arba kurioje nors šių federalinių žemių dalyje 
yra ribojamas, federalinė žemė ar federalinės žemės dalis pagal 38 straipsnį 
turi teisę siųsti atstovus į Bundestagą ir pagal 50 straipsnį – atstovus į Bun-
desratą. 
 

145 straipsnis. Pagrindinio Įstatymo įsigaliojimas 
(1) Parlamentinė Taryba viešame posėdyje dalyvaujant Didžiojo Ber-

lyno deputatams patvirtina šio Pagrindinio Įstatymo priėmimą, parengia jį ir 
paskelbia. 

(2) Šis Pagrindinis Įstatymas įsigalioja baigiantis jo paskelbimo dienai. 
(3) Jis turi būti paskelbtas Federaliniame įstatymų biuletenyje. 

146 straipsnis. Pagrindinio Įstatymo galiojimo trukmė 
Šis Pagrindinis Įstatymas, kuris, pasiekus Vokietijos vienybę ir laisvę, 

galioja visai vokiečių tautai, netenka galios tą dieną, kai įsigalioja laisvu 
vokiečių tautos sprendimu priimta Konstitucija. 
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IŠTRAUKA IŠ 1919 M. RUGPJŪČIO 11 D. 
VOKIETIJOS KONSTITUCIJOS (VEIMARO 

KONSTITUCIJA) 
 

136 straipsnis 
(1) Civilinės ir pilietinės teisės ir pareigos negali būti nei veikiamos, 

nei ribojamos atsižvelgiant į tikėjimo laisvę. 
(2) Naudojimasis civilinėmis ir pilietinėmis teisėmis, taip pat leidimas 

dirbti valstybės tarnyboje nepriklausomi nuo religinių įsitikinimų. 
(3) Niekas nėra įpareigotas atskleisti savo religinius įsitikinimus. Val-

džios institucijos turi teisę tik tada klausti apie priklausymą religinei bendri-
jai, jei nuo to priklauso teisės ir pareigos arba to reikalauja įstatymiškai su-
rengtas statistinis tyrimas. 

(4) Niekas negali būti verčiamas atlikti bažnytines pareigas ar daly-
vauti šventėse arba praktikuoti religiją, arba vartoti religinę priesaikos for-
mą. 
 

137 straipsnis 
(1) Valstybinės religijos nėra. 
(2) Laiduojama laisvė burtis į religines bendruomenes. Nėra ribojimų 

jungtis atskiroms religinėms bendruomenėms imperijos teritorijoje. 
(3) Kiekviena religinė bendruomenė tvarko ir valdo savo reikalus sa-

varankiškai, neperžengdama visiems galiojančių įstatymų. Ji suteikia parei-
gas nedalyvaujant valstybei ar piliečių bendruomenei. 

(4) Religinės bendruomenės įgyja teisnumą pagal bendras civilinės 
teisės nuostatas. 

(5) Religinės bendruomenės lieka viešosios teisės institucijomis, jeigu 
jos ir anksčiau tokios buvo. Kitoms religinėms bendruomenėms, joms pra-
šant, turi būti suteikiamos tokios pat teisės, jeigu jų sudarymas ir narių skai-
čius laiduoja pastovumą. Jeigu keletas tokių viešosios teisės religinių ben-
druomenių susijungia į sąjungą, ši sąjunga taip pat yra viešosios teisės insti-
tucija. 

(6) Religinės bendruomenės, kurios yra viešosios teisės institucijos, 
turi teisę, remiantis civiliniais mokesčių mokėtojų sąrašais, pagal federali-
nių žemių teisės nuostatas rinkti mokesčius. 

(7) Religinėms bendruomenėms prilygsta susivienijimai, kurių užsi-
brėžtas uždavinys yra bendrai išpažinti vieną pasaulėžiūrą. 

(8) Jei šioms nuostatoms vykdyti reikia tolesnio reglamentavimo, tai 
priklauso federalinių žemių įstatymų leidybai. 
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138 straipsnis 
(1) Įstatymu, sutartimi ar ypatingais teisiniais pagrindais nustatytas 

valstybines išmokas religinėms bendruomenėms pakeičia federalinių žemių 
įstatymų leidyba. Šiuos principus nustato imperija. 

(2) Laiduojamos religinių bendruomenių ir religinių susivienijimų 
nuosavybė ir kitos jų kulto, mokymo ir labdaros tikslams skirtų įstaigų, 
fondų ir kito turto teisės. 
 

139 straipsnis 
Sekmadienis ir kitos valstybiniu mastu pripažintos šventės yra įstaty-

miškai saugomos kaip poilsio ir dvasinio pakilimo dienos. 
 

141 straipsnis 
Jei kariuomenėje, ligoninėse, kalinimo vietose ir kitose viešose įstaigo-

se iškyla pamaldų ir rūpinimosi dvasios reikalais poreikis, religinėms ben-
druomenėms turi būti leidžiama atlikti religines apeigas, vengiant bet ko-
kios prievartos. 
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DIDŽIOSIOS BRITANIJOS  
KONSTITUCIJA*

 
 
 

I SKYRIUS 
ŽMOGAUS TEISĖS 

 
 

1 dalis. Teisinė sistema 
 

[1 paragrafas. Bendra apžvalga] 
Didžiojoje Britanijoje nėra rašytinės konstitucijos ar visapusiško Teisių 

bilio. Britanijos konstitucija susideda iš konvencijų, papročių ir įstatymų. 
1698 metų Teisių bilis reguliuoja karališkųjų privilegijų vykdymo ir karū-
nos paveldėjimo klausimus. 

Britanijos teisinė sistema numato keletą teisinių gynimosi būdų esant 
žmogaus teisių pažeidimams. Pavyzdžiui, habeas corpus apsaugo kiekvieną 
asmenį nuo neteisėto ar savavališko sulaikymo. 

Parlamentas turi įstatymų leidybos teisę. Tai reiškia, kad jis gali leisti 
naujus įstatymus arba keisti senus. Čia nėra esminio skirtumo tarp privačios 
ir viešosios teisės. Bet kuris asmuo gali imtis teisinių veiksmų prieš vyriau-
sybę arba vietinės valdžios institucijas, siekdamas apginti savo teises ar 
gauti kompensaciją už patirtą žalą. 

Britanija neturi bendrai kodifikuotos teisės, taigi teismai įteisina griež-
tą ir tikslų požiūrį į įstatymų aiškinimą. Tarptautinės sutarties ar konvenci-
jos ratifikavimas šios sutarties ar konvencijos savaime nepadaro vidaus tei-
se. Kai būtina, Vyriausybė pakeičia arba papildo vietinius įstatymus tam, 
kad jie prilygtų konvencijai. Didžioji Britanija yra Europos Sąjungos narė, 
todėl Sąjungos įstatymai yra dalis Britanijos teisės. Esant prieštaravimų tarp 
pastarųjų ir Britanijos įstatymų, prioritetą turi Europos Sąjungos priimti 
įstatymai. 

                                                 
* Čia pateikiamas mokslinės doktrinos lygiu susistemintos Didžiosios Britanijos Konsti-

tucijos aprašymas. 
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2 dalis. Tarptautinės žmogaus teisės 
 

[2 paragrafas. Tarptautiniai susitarimai] 
Iki tol, kol Pasaulinė žmogaus teisių deklaracija nebuvo teisiškai priva-

loma, Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 1966 metais įteisino Tarptau-
tinį ekonominių, kultūrinių ir socialinių teisių paktą bei Tarptautinį pilieti-
nių ir politinių laisvių paktą. Britanija šiuos paktus ratifikavo 1976 metais. 
Britanija yra įsipareigojusi vykdyti Europos Tarybos 1953 metais priimtos 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos reika-
lavimus. Konvencija leidžia, jeigu buvo išnaudoti visi galimi vidaus teisių 
ginimo būdai, teikti asmenines peticijas Europos Žmogaus Teisių Komisi-
jai. 1966 metais Britanija, remiantis konvencija, yra priėmusi individualių 
peticijų teisę ir privalomą Europos Žmogaus Teisių Teismo instituciją. Ke-
lių bylų rezultatai lėmė kai kuriuos Britanijos teisinės sistemos pokyčius, 
kuriais buvo siekiama pagerinti žmogaus teises. Kaip pavyzdį galima pami-
nėti fizinių bausmių panaikinimą vietinėse mokyklose bei kalinių padėties 
pagerinimą. Britanija taip pat nesilaiko nei konvencijos ketvirtojo protokolo 
(judėjimo laisvė), nes jo nuostatos prieštarauja kai kurioms Britanijos imig-
racijos kontrolės sistemos nuostatoms, nei šeštojo protokolo (mirties baus-
mės panaikinimas). 
 

3 dalis. Bendrosios nuostatos 
 

[3 paragrafas. Žmogaus orumas] 
Visi žmonės iš prigimties yra lygūs savo orumu bei teisėmis, todėl jie 

privalo vadovautis sąžine ir gyventi broliškai. 
 
[4 paragrafas. Lygybė] 
Kiekvieno žmogaus teisės ir laisvės yra lygios. Niekas negali būti iš-

skiriamas dėl savo rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar 
kitokių pažiūrų, nacionalinės ar socialinės kilmės, nuosavybės, gimimo ar 
panašių aplinkybių. 

(1) Seksualinė diskriminacija. Priimant žmogų į darbą neteisinga jį ver-
tinti pagal lytį. Tai taip pat taikoma priimant į mokymosi kursus bei aprūpi-
nant gyvenamąja vieta, prekėmis, įvairiomis lengvatomis ir tokiomis pa-
slaugomis kaip draudimas. Skelbimai, kuriuose išreiškiama seksualinė disk-
riminacija, taip pat draudžiami. 

(2) Lygus užmokestis. Dirbanti moteris gali reikalauti tokio pat atlygi-
nimo, kokį gauna jos bendradarbis vyras, atliekantis tokios pat vertės darbą. 
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Ši teisė taip pat taikoma darbo, kuris yra toks pats arba panašus į darbą, ku-
ris yra įvertinamas darbo vertinimo eksperto, atžvilgiu. Vyrai taip pat turi 
tokias teises. 

(3) Europos Bendrijos įstatymų leidyba. Valstybės yra įpareigojamos 
pašalinti diskriminaciją valstybės socialinės apsaugos plane, numatant ga-
rantijas susirgimų, nedarbo, invalidumo, senatvės, nelaimingų atsitikimų 
darbe ar profesinių ligų atvejais. 

(4) Rasinė lygybė. neteisinga vertinti vieną žmogų labiau už kitą dėl jo 
rasės, odos spalvos, tautybės, etninės ar tautinės kilmės. Įdarbinant (įskai-
tant apmokymus), suteikiant išsilavinimą, aprūpinant gyvenamąja vieta, 
prekėmis, teikiant lengvatas bei paslaugas taikomi tokie patys reikalavimai. 
Diskriminuojantys skelbimai taip pat yra neteisėti. 
 

4 dalis. Neliečiamumas 
 

[5 paragrafas. Asmens neliečiamumas] 
Kiekvienas turi teisę į gyvybę, laisvę ir saugumą. 
(1) Gyvybės atėmimas. Už žmogžudystę kiekvienas turi būti baudžia-

mas ilgalaike laisvės atėmimo bausme. Kiekvienas, baudžiamas už nužu-
dymą, gali būti traukiamas atsakomybėn iki gyvos galvos, bet taip pat gali 
būti paleidžiamas lygtinai. 

(2) Šaunamojo ginklo kontrolė. Šaunamųjų ginklų pardavimas ir jų 
naudojimas yra griežtai kontroliuojamas, tam išduodami atitinkami leidi-
mai. Pavojingų šaunamųjų ginklų nuosavybės teisė griežtai ribojama. 

(3) Smurtinių nusikaltimų aukos, įskaitant ir kitataučius, gali reikalauti 
kompensacijos, remiantis dėl nusikaltimo patirtos žalos atlyginimo tvarka. 
1990 metais Vyriausybė išleido Nusikaltimo aukų chartiją, kurioje pirmą 
kartą buvo nustatytos smurtinių bei kitų nusikaltimų aukų teisės ir pareigos. 

(4) Šiaurės Airijoje saugumo pajėgos turi ypatingą galią – apieškoti, 
apklausti ir sulaikyti įtariamus teroristus. Visoje Britanijoje įtariamus tero-
ristus policija gali sulaikyti ne ilgiau kaip 48 valandoms. Sulaikymo laikas 
gali būti pratęsiamas iki penkių dienų tik su atitinkamo valstybės ministro 
leidimu. Šiaurės Airijoje ir likusioje Britanijos dalyje vyriausybė gali už-
drausti teroristines organizacijas. 

(5) Rasinės neapykantos kurstymas laikomas baudžiamosios teisės pa-
žeidimu. Grasinimai, įžeidinėjimai žodžiais ir panašios neapykantą kurstan-
čios informacijos publikavimas ar platinimas prieštarauja teisei. Rasinę ne-
apykantą kurstančios medžiagos laikymas taip pat yra baudžiamosios teisės 
pažeidimas. Policija turi teisę į tokios medžiagos paiešką ir konfiskavimą. 
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[6 paragrafas. Vergovės panaikinimas] 
Niekas negali būti laikomas vergovėje ar verčiamas dirbti; vergovė ir 

prekyba vergais yra griežtai draudžiama. 
 
[7 paragrafas. Bausmė] 
Niekas negali būti kankinamas ar žeminamas, niekam negali būti tai-

komos žiaurios ar nežmoniškos bausmės. 
(1) Jei policijos pareigūnas nesilaiko numatytų elgesio taisyklių, jis ga-

li būti sudrausmintas, o teismas gali atmesti neteisėtu būdu gautus įrody-
mus. 

(2) Areštas. Remiantis baudžiamosios teisenos 1991 metų aktu, areštas 
taikomas tik sunkius nusikaltimus padariusiems asmenims. Ilgesnė laisvės 
atėmimo bausmė (neviršijant įstatyme numatyto maksimalaus laiko tarpo), 
gali būti skiriama asmenims, pakartotinai padariusiems smurtinius nusikal-
timus, taip pat asmenims, įvykdžiusiems seksualinius nusikaltimus. Tai da-
roma siekiant apsaugoti visuomenę nuo galimos žalos. 

(3) Daugumos kalinių bausmė gali būti sušvelninama viena trečiąja jų 
bausmės laiko. Toks paleidimas yra besąlyginis ir jam negali būti taikoma 
jokia pareigūnų priežiūra bendruomenėje. Tokios teisės neturi kaliniai, ka-
linimo įstaigoje padarę rimtų nusižengimų. 

(4) Lygtinis paleidimas. Kaliniai, kalintys ilgiau nei 12 mėnesių, gali 
būti paleidžiami lygtinai tuomet, kai jie jau yra iškalėję vieną trečiąją 
bausmės laiko. Trys ketvirtadaliai kalinių, nubaustų laisvės atėmimo baus-
me, ne ilgiau kaip 2 metams paleidžiami lygtinai. Lygtinio atleidimo termi-
nas sutampa su paskirtos laisvės atėmimo bausmės trukme. 

(5) Kaliniai, nuteisti kalėti iki gyvos galvos. Kaliniai, kalintys iki gy-
vos galvos už policininko ar kalėjimo prižiūrėtojo nužudymą, teroristai-
žudikai, taip pat asmenys, kalintys už nužudymą nusikaltimo metu, seksua-
linį arba sadistinį nužudymą, taip pat už vaikų nužudymą, paprastai įkali-
nami ne mažiau kaip 20 metų. Kalinių, nuteistų kalėti iki gyvos galvos, pra-
šymas paleisti į laisvę gali būti atmestas, jei kyla grėsmė, jog paleistasis vėl 
gali būti pavojingas visuomenei. 

 
[8 paragrafas. Santuoka ir šeima] 
(1) Pilnamečiai vyras ir moteris turi teisę be jokių rasinių, tautinių ar 

religinių apribojimų susituokti ir sukurti šeimą. Jie turi lygias teises suda-
rant santuoką, jos metu ir ją nutraukiant. 

(2) Santuoka sudaroma tik esant laisvam ir visiškam tiek jaunikio, tiek 
jaunosios sutikimui. 
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(3) Šeima yra natūralus ir svarbiausias visuomenės elementas, ji yra 
globojama visuomenės ir valstybės. 

(4) Visos santuokos yra registruojamos valstybės vardu. Neteisėta ką 
nors versti tuoktis prieš jo ar jos valią bei sudaryti santuoką nesąžiningais 
tikslais. 

(5) Esant reikalams, susijusiems su paveldėjimu, daugiausiai teisių turi 
šeimos nariai. Vienam iš sutuoktinių mirus nesurašius testamento, pirmumo 
teisę į palikimą turi velionio vaikai ir sutuoktinis. Vaikai, tiek santuokiniai, 
tiek ne, turi lygias teises į tėvų palikimą. 

 
[9 paragrafas. Nuosavybė] 
(1) Kiekvienas turi teisę turėti nuosavybę, tiek asmeniškai, tiek kartu 

su kitais asmenimis. 
Nuosavybė negali būti savavališkai atimta. 
(3) Patyrus nuostolių dėl priverstinio pirkimo, taip pat dėl tam tikrų 

valdžios veiksmų pablogėjus nuosavybės būklei yra išmokamos kompensa-
cijos. 
 

5 dalis. Teisinė apsauga 
 

[10 paragrafas. Įstatymo apsauga] 
Kiekvienas turi teisę būti pripažintas įstatymo ginamu asmeniu. 
 
[11 paragrafas. Lygybė įstatymui] 
Kiekvienas yra lygus įstatymui ir visi be jokios diskriminacijos turi bū-

ti vienodai įstatymo ginami. 
 
[12 paragrafas. Išlaidų atlyginimo bei teisės gynimo būdai] 
Kiekvienas turi teisę kreiptis į teismą, jei yra pažeistos Konstitucijoje 

numatytos teisės. 
(1) Teisės gynimo būdai: Kiekvienas turi teisę kreiptis į teismą ir taip 

apginti savo teises. 
(2) Žmonėms, neišgalintiems susimokėti už teisininko paslaugas, su-

teikiama nemokama teisinė pagalba. Policijoje sulaikytiems įtariamiesiems 
advokatai suteikia teisinius patarimus ir pagalbą. 

(3) Teismų priežiūrai priklauso ir visa valstybinė valdžia. Vyriausybės 
departamentai ar valdžios institucijos gali būti paduoti į teismą reikalaujant 
atlyginti nuostolius, patirtus dėl sutarties nesilaikymo ar neteisėtų veiksmų, 
tokia pat tvarka kaip ir bet koks asmuo. 
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[13 paragrafas. Teisingas teisminis procesas] 
Kiekvienas turi lygias teises į teisingą ir viešą bylos nagrinėjimą tiriant 

iškeltus baudžiamuosius kaltinimus nepriklausomame ir nešališkame teis-
me, esant vienodoms teisėms ir pareigoms. 

(1) Civilines ir baudžiamąsias bylas nagrinėja nepriklausomi teismai. 
(2) Baudžiamosiose bylose kaltintojas turi įrodyti kaltę ir nepalikti jo-

kių pagrįstų abejonių. Dėl padidėjusio nusižengimų teisingumui skaičiaus 
1970-ųjų metų viduryje buvo sudaryta Karališkoji komisija, siekiant ištirti 
baudžiamojo proceso sistemos veiksmingumą. 

(3) Teisminiame bylos nagrinėjime dalyvaujant prisiekusiesiems, teisė-
jas išsprendžia su byla susijusius klausimus, apibendrina įrodymus prisie-
kusiesiems ir panaikina kaltinimus arba skelbia nuosprendį. Prisiekusieji 
yra nepriklausomas teismų sistemos elementas. Bet kokie bandymai kištis į 
prisiekusiųjų darbą laikomi baudžiamosios teisės pažeidimu. 

(4) Viešumas. Teismo posėdžiai paprastai yra vieši ir juose gali daly-
vauti žiniasklaidos atstovai. Išprievartavimo bylose apie nukentėjusiosios 
tapatybę negali būti pranešama. 

 
[14 paragrafas. Nekaltumo prezumpcija] 
(1) Kiekvienas, kaltinamas baudžiamuoju nusikaltimu, turi teisę būti 

laikomas nekaltu tol, kol viešam teismo posėdyje taikant visas gynybos ga-
rantijas neįrodoma priešingai. 

(2) Niekas negali būti laikomas kaltu padarius baudžiamąjį nusikalti-
mą, jei įvykdyto nusikaltimo metu, remiantis vidaus ir tarptautine teise, toks 
nusikaltimas nebuvo laikomas baudžiamuoju nusikaltimu. Taip pat negali 
būti taikoma griežtesnė bausmė už tą, kuri buvo numatyta nusikaltimo pa-
darymo momentu. 
 

6 dalis. Laisvės 
 

[15 paragrafas. Asmens laisvės] 
Niekas negali būti savavališkai areštuojamas, ištremiamas ar kitaip su-

laikomas. Kiekvienas turi teisę į asmeninę laisvę. Žmogus gali būti areštuo-
jamas, jeigu: jis yra įtariamas padaręs nusikaltimą, atsisako laikytis civilinio 
teismo nurodymų, taip pat jeigu yra įžeidęs teismą ar parlamentą. Areštuoti 
žmogų už civilinio teismo nurodymų nesilaikymą galima tik tuomet, kai yra 
raštiškas teismo įsakymas. Taip pat teismo įsakymas reikalingas norint su-
imti asmenį už smurtą šeimoje. 

(1) Areštas baudžiamosiose bylose. Policija turi teisę suimti asmenį be 
teismo įsakymo tuomet, kai asmuo yra įtariamas padaręs nusikaltimą, dėl 
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kurio jis gali būti suimamas be orderio. Tai tokie nusikaltimai, už kuriuos 
skiriama bausmė yra didesnė nei 5 metai. Kitais atvejais norėdama sulaikyti 
asmenį policija privalo turėti teismo įsakymą. Tačiau kartais gali būti tai-
komos išimtys, pavyzdžiui, kai įtariamasis atsisako pasakyti savo vardą ir 
pavardę ir taip kyla tikimybė, jog pastarajam gali būti neįteiktas šaukimas į 
teismą. 

(2) Sulaikyto asmens teisės: 
− pasitarti su advokatu; 
− paprašyti policijos pareigūnų informuoti giminaičius ar kitus paties 
įvardytus asmenis, kad pastarieji pasirūpintų suimtojo gerove; 

− susipažinti su laikinojo arešto taisyklėmis. 
Pirmųjų dviejų sulaikytojo teisių vykdymą policija gali atidėti 36 va-

landoms. 
(3) Konsultacija. Policijos nuovadoje apklausiamiems asmenims lei-

džiama dvi valandas nemokamai pasitarti su advokatu. Pareigūnai, prieš 
užduodami klausimą, kuris gali būti vertinamas kaip įrodymas, turi įspėti 
įtariamąjį. Šis įspėjimas informuoja įtariamąjį apie tai, kad jis gali į šį klau-
simą ir neatsakyti, kitaip tariant pasinaudoti „tylėjimo teise“. 

(4) Įtariamasis nepateikus kaltinimų negali būti laikomas suimtas ilgiau 
kaip 24 valandas. Tuo atveju, kai asmuo yra suimamas įtariant jį padarius 
sunkų nusikaltimą, sulaikymas gali būti pratęstas iki 36 valandų, tačiau tam 
reikalingas vyriausiojo policijos pareigūno leidimas; jei policija nori įtaria-
mąjį laikyti ilgiau nei 36 valandas, ji privalo gauti teismo leidimą, tačiau šis 
laiko tarpas negali būti ilgesnis nei 96 valandos nuo suėmimo momento. 
Suėmimo metu periodiškai turi būti patikrinamos aplinkybės, dėl kurių as-
muo buvo suimtas. Jei paaiškėja, kad nebėra pagrindo asmenį toliau kalinti, 
jis tuoj pat turi būti paleistas. 

(5) Policijoje įtariamojo apklausos gali būti įrašinėjamos. 
(6) Habeas Corpus (teisinė paveikos priemonė prieš neteisėtą įkalini-

mą). Kiekvienas asmuo, manantis, kad jo sulaikymas yra neteisėtas, gali 
kreiptis į Aukščiausiąjį Teismą su prašymu paaiškinti, kodėl jis yra sulaiky-
tas. Jeigu teismas nenustato jokių teisinių priežasčių, asmuo turi būti tuoj 
pat paleistas. Habeas Corpus byla turi pirmenybę teismo darbotvarkėje. 

(7) Paleidimas už užstatą. Dauguma kaltinamųjų gali būti paleidžiami 
už piniginį užstatą. Tokie paleistieji negrąžinami kardomajam kalinimui, 
nebent tai būtina. 

 
[16 paragrafas. Privataus gyvenimo neliečiamumas] 
Žmogaus privatumas, šeima, namai ir susirašinėjimas yra neliečiami ir 

negali būti savavališkai trikdomi. Taip pat negali būti teršiami žmogaus 
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garbė ir geras vardas. Kiekvienas turi teisę panaudoti teisinius gynybos bū-
dus siekdamas apsaugoti šias vertybes. 

(1) Bendroji teisė leidžia žmonėms savo namuose šnekėti ir elgtis taip, 
kaip jie nori, bei savaip tvarkyti savo kasdieninius reikalus, su sąlyga, kad 
jie nepažeis kitų asmenų teisių ar neįvykdys nusikaltimo. 

(2) Tėvai gali auklėti savo vaikus taip, kaip jiems atrodo tinkama, su 
sąlyga, kad jie nepažeis įstatymų, draudžiančių smurtą ir žiaurų elgesį, ne-
sukels moralinio ar fizinio pavojaus. Tėvai taip pat privalo užtikrinti priva-
lomą vaikų išsilavinimą. 

(3) Baudžiamuoju nusikaltimu laikomas vyro homoseksualus aktas su 
vaikinu, jaunesniu nei 18 metų. Amžiaus riba nuo 21 iki 18 metų buvo su-
mažinta balsų dauguma. 1999 metų bilis, siekęs sumažinti amžiaus ribą iki 
16 metų, nebuvo priimtas. 

(4) Privatus gyvenimas ir spauda. Vyriausybė ėmėsi priemonių, siek-
dama apsaugoti asmenų privatų gyvenimą nuo žiniasklaidos įsiveržimo. 
Įstatymai, draudžiantys šmeižtą, saugo asmens garbę ir gerą vardą. 

(5) Kitos įsiveržimo formos laikomos baudžiamosios teisės pažeidimu. 
Pavyzdžiui, nelicencijuotas radijo transliavimas siekiant pasiklausyti slaptų 
pokalbių arba trukdymas nuomininkams, norint priversti juos išsikraustyti. 
Kiti bandymai gauti privačios informacijos užtraukia baudžiamąją atsako-
mybę. 

(6) Susižinojimo sekimas. Parlamento leidžiami įstatymai įgalioja vy-
riausybę tikrinti pašto ir telefono tarnybas, tačiau tik esant tam tikram apri-
botam pagrindui. Bet kokie sekimo bandymai, nesusiję su šiomis procedū-
romis, laikomi baudžiamosios teisės nusižengimais. 

(7) Kompiuteriai. remiantis 1984 metų Duomenų apsaugos aktu, duo-
menų vartotojai turi nurodyti savo asmeninių duomenų aprašymus, tikslus, 
kuriems jie yra naudojami, jų gavimo šaltinį bei kategoriją žmonių, kuriems 
juos galima būtų atskleisti. Jie taip pat turi nurodyti adresus, kuriais galima 
būtų prieiti prie duomenų. Asmenys turi teisę sužinoti, kokie duomenys ap-
ie juos yra žinomi ir saugomi, bei turi teisę prašyti teismo klaidingus duo-
menis pataisyti arba panaikinti. Be to, asmenys turi teisę reikalauti kompen-
sacijos už duomenų praradimą, netikslumą ar atskleidimą be jų sutikimo. 

 

[17 paragrafas. Judėjimo laisvė]  
(1) Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai judėti ir gyventi bet kurioje 

valstybėje. 
(2) Taip pat kiekvienas turi teisę laisvai išvykti tiek iš savo, tiek iš ki-

tos šalies ir į ją grįžti. 
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[18 paragrafas. Tikėjimo laisvė] 
Kiekvienas turi teisę į minties, sąžinės ir tikėjimo laisvę; ši teisė apima 

laisvę pakeisti religiją ar įsitikinimus, taip pat laisvę vienam arba drauge su 
kitais viešumoje arba ne išpažinti savo religiją ar įsitikinimus, mokant kitus, 
meldžiantis ar kitais būdais. 

(1) Melstis ir mokytis religijos galima ir be jokio valstybės kišimosi. 
Suteikiama visiška minčių, sąžinės ar meldimosi formų laisvė, nenustatoma 
jokių draudimų piliečiams pakeisti religiją. Ateistai ir agnostikai tai pat gali 
laisvai propaguoti savo pažiūras. 

(2) Asmuo gali būti apkaltintas šventvagišku šmeižtu, jeigu jis yra iš-
platinęs šiurkščius ir įžeidžiančius atsiliepimus apie krikščionybę, viršijan-
čius nepritarimo ribas. Prie jų nepriskiriami ginčai ir diskusijos dėl krikš-
čionybės doktrinos tiesų. 

(3) Bažnyčia ir įvairios religinės bendruomenės valdo nuosavybę, va-
dovauja mokykloms bei propaguoja savo tikėjimą raštu arba žodžiu. Religi-
ja nėra fiksuojama gyventojų surašymo arba kitose oficialiose ataskaitose. 

(4) Nėra jokio religinio apribojimo eiti valstybės pareigas, išskyrus 
monarchui, – jis turi būti protestantas. Anglijos ir Škotijos bažnyčios yra 
įkurtos kaip „valstybinės“ bažnyčios, skirtos valstybinėms religinio pobū-
džio funkcijoms atlikti. Tačiau jų nariai negauna iš šios narystės daugiau 
naudos už bet kokios kitos bažnyčios narius. 

(5) Religinis švietimas turi būti dėstomas visose valstybinėse mokyklo-
se ir tai yra valstybinio gyvenimo dalis. Tėvai turi teisę paprašyti, kad jų 
vaikai būtų išbraukti iš tokių klasių. Kai kurios valstybės išlaikomos mo-
kyklos gauna religinius pavadinimus bei yra remiamos įvairiomis dotacijo-
mis, tai priklauso nuo jų tipo. 

(6) Radijo ir televizijos programos transliuoja religines laidas, tarp ku-
rių yra ir programos, kuriose pagrindinių religijų atstovai ir netikintieji dis-
kutuoja dėl savo pažiūrų. Televizijoje ir radijuje draudžiamos laidos, skati-
nančios religijos niekinimą. 

 

[19 paragrafas. Laisvė reikšti įsitikinimus] 
Kiekvienas turi teisę į nuomonės ir įsitikinimų laisvę; ši teisė susideda 

iš laisvės be jokio kišimosi laikytis savo pažiūrų, taip pat siekti, gauti ir 
perduoti informaciją bei idėjas per žiniasklaidą nepaisant valstybės sienų. 

(1) Draudžiama atskleisti oficialias paslaptis, šmeižti (raštu arba žo-
džiu), platinti pornografiją, skleisti antivyriausybinę agitaciją, kurstyti rasi-
nę neapykantą, nepagarbą teismui. 
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(2) Yra numatomi teisiniai gynybos būdai, skirti šmeižtui paneigti. Są-
žiningas komentavimas reikalų, susijusių su viešaisiais interesais, gali būti 
gynyba. Įrodymas, kad inkriminuojamas šmeižtas yra teisingas, taip pat yra 
gynyba. Tačiau atvira diskusija dėl seksualinių problemų nelaikoma įstaty-
mo, draudžiančio pornografiją, pažeidimu. 

(3) Spauda necenzūruojama ir valstybės nekontroliuojama. Užsienio 
spaudos importas nevaržomas. 

(4) Britų transliacija pagrįsta tradicija, kad tai viešoji paslauga, atskai-
tinga tautai per parlamentą. Televizijos ir radijo paslaugas teikia Britanijos 
radijo transliacijos korporacija (BBC). Kitiems transliuotojams licencijas 
išduoda Nepriklausoma televizijos komisija (ITC) ir Radijo institucija. Šių 
viešųjų institucijų pareigas nustatyto įstatymai. Vyriausybė neatsako už 
programų turinį ar už transliuotojų kasdieninių reikalų tvarkymą. 

(5) Transliuotojų nepriklausomybė įpareigoja laikytis tikslių programų 
ir jų turinio standartų. Pagal įstatymus ir transliuotojų taikomus praktikos 
kodeksus programos kiek įmanoma turi atspindėti tinkamai suderintus ir 
plačius siužetus, nešališką polemiką. Taip pat yra taisyklių, reguliuojančių 
smurto ir nepadorių laidų transliavimą, ypač tomis valandomis, kai televi-
zorių žiūri dauguma vaikų. Transliuotojai taip pat turi laikytis bendrų įsta-
tymų dėl pornografijos ir rasinės neapykantos kurstymo. 

(6) 1991 metų Europos sutartis dėl transliacijos pasienyje numato, jog 
programos neturėtų būti nepadorios, turėti pornografijos elementų, skatinti 
prievartą ir smurtą ar kurstyti rasinę neapykantą. Vaikams netinkamos pro-
gramos neturėtų būti transliuojamos, kai yra tikimybė, kad jie jas žiūrės. 

(7) Teatras. Vaidinimų cenzūros nėra. Tačiau pristatyti ar kurti pornog-
rafijos vaidinimus draudžiama, tai yra nusikaltimas. Pornografinis vaidini-
mas yra toks, kuris yra linkęs tvirkinti žiūrovus. Teisinis gynybos būdas 
prieš pornografijos inkriminavimą yra įrodymas, kad vaidinimas yra skirtas 
publikos gerovei ir jo žanras yra opera, drama ar literatūra. 

(8) Filmai ir vaizdajuostės. Vyriausybė negali cenzūruoti filmų. Kino 
teatrai turi licencijas, kurias išduoda vietos savivaldos institucijos, į netin-
kamus filmus neturi būti įleidžiami jaunesni nei 16 metų asmenys. Vietos 
savivaldos institucijos gali uždrausti rodyti bet kokį filmą, tačiau tai sunkiai 
įgyvendinama. Ar filmas tinkamas, nustato Britanijos filmų klasifikavimo 
ministerija (B. of F.C.) – nepriklausoma nestatutinė institucija, kurios lei-
dimą turi gauti žiūrovams siūlomi filmai. 
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7 dalis. Politinės teisės 
 

[20 paragrafas. Bendrosios politinės teisės] 
(1) Kiekvienas turi teisę dalyvauti savo šalies valdyme tiesiogiai arba 

per laisvais rinkimais išrinktus atstovus. 
(2) Kiekvienas turi teisę susitikti su savo šalies valstybės institucijų at-

stovais. 
(3) Tautos valia yra vyriausybės valdžios pagrindas; ši valia turi būti 

išreikšta periodiškais ir sąžiningais rinkimais, kurie turi vykti remiantis vi-
suotine ir lygia rinkimų teise ir analogiškomis laisvo balsavimo procedūro-
mis. 

(4) Britanija yra parlamentinė demokratinė monarchija, Vyriausybė at-
skaitinga tautai per renkamus Bendruomenių Rūmus (House of Commons), 
jie gali priversti Vyriausybę atsistatydinti pareikšdami nepasitikėjimą. Kiti 
Britanijos parlamento rūmai yra Lordų Rūmai (House of Lords), jie nėra 
renkami. Lordų Rūmuose yra diskutuojama įvairiais politiniais klausimais, 
čia taip pat peržiūrimi įstatymų pasiūlymai. Šių rūmų galias atidėti įstatymų 
leidybą riboja įstatymas. 

(5) Savo kandidatūrą į parlamento rinkimus gali kelti kiekvienas su-
laukęs 21 metų ir turintis teisę balsuoti pilietis. 

(6) Visuose Britanijos rinkimuose taikomas slaptas balsavimas. Čia 
naudojama paprastosios daugumos rinkimų sistema, reiškianti, kad laimi 
kandidatas, surinkęs daugiausia balsų. 

(7) Oficialiųjų asmenų darbas centrinėse ir vietos valdžios institucijose 
turi senas politinio neutralumo tradicijas. Ministro pasikeitimas nereiškia ir 
viso departamento sudėties pasikeitimo, jo funkcijos išlieka tos pačios, ne-
atsižvelgiant į tai, kokia partija eina kadenciją. Valstybinės institucijos yra 
atviros visiems asmenims, nepaisant jų lyties, rasės, religijos ar kilmės. Į 
valstybinę tarnybą ir jos institucijas darbuotojai priimami teisingo ir laisvo 
konkurso tvarka, atsižvelgiant į jų nuopelnus. 

 
[21 paragrafas. Politinis prieglobstis] 
(1) Kiekvienas, persekiojamas savo tėvynėje, turi teisę prašyti ir gauti 

politinį prieglobstį kitose šalyse. 
(2) Ši teisė gali būti nepatenkinta, jei persekiojama už nepolitinius nu-

sikaltimus arba dėl veiksmų, prieštaraujančių Jungtinių Tautų tikslams ir 
principams. 

(3) Britanija yra pasirašiusi 1951 metų Jungtinių Tautų konvenciją ir 
jos 1967 metų Protokolą dėl pabėgėlio statuso, todėl ji, remdamasi šiais tei-

 115



sės aktais, laikosi savo įsipareigojimų pabėgėliams. Konvencijoje pabėgėlis 
apibrėžiamas kaip asmuo, kuriam gresia akivaizdus pavojus būti persekio-
jamam dėl rasės, religijos, tautybės, narystės socialinėje grupėje ar politinių 
pažiūrų. 

(4) Britanija ir kitos Europos Bendrijos narės pasirašė Dublino kon-
venciją, kuri apibrėžia, kada šalis narė yra atsakinga už prieglobsčio sutei-
kimą.  

(5) Remiantis įstatymais, asmenys neišduodami tai šaliai, kurioje jie 
būtų nuteisti dėl rasės, religijos, pilietybės ar politinių pažiūrų. Britanijos 
ekstradicijos įstatymai užkertą kelią piliečių išdavimui už politinius teisės 
pažeidimus. 

 

[22 paragrafas. Pilietybė] 
(1) Kiekvienas turi teisę į pilietybę. 
(2) Negali būti savavališkai atimta pilietybė ar apribota teisė ją pakeis-

ti. 
(3) Britanijos pilietybė įgyjama vaikui gimus Britanijoje, jeigu vaiko 

tėvas ar motina (kai vaikas gimsta susituokusiems asmenims) yra Britanijos 
piliečiai arba gyvena Britanijoje. 

(4) Piliečiai, gyvenantys Britanijai priklausančioje teritorijoje, užjūrio 
(overseas) piliečiai, taip pat teisės subjektai, išvardyti Pilietybės įstatyme, ir 
asmenys, ginami Britanijos, yra vadinami ir turi būti įregistruoti Britanijos 
piliečiais išgyvenę joje 5 metus. Piliečiai, gyvenantys Britanijai priklausan-
čiame Gibraltare, turi absoliučią teisę būti įregistruoti Britanijos piliečiais, 
net jeigu joje negyvena. 

(5) Britanijos tautų sandraugos piliečiai, Airijos respublikos piliečiai ir 
užsienio piliečiai gali įgyti Britanijos pilietybę natūralizacijos būdu. 

(6) Britanijos pilietybė prarandama, jeigu asmuo įgyja ar ketina įgyti 
kitos šalies pilietybę ar tautybę. 

(7) Pagal 1985 metų Honkongo teisės aktą piliečiai turi teisę įgyti nau-
ją pilietybės formą – Britanijos užsieniečiai (Overseas) kartu su pasu, ro-
dančiu, kad įvažiuoti į Britaniją nereikia muitinės leidimo. 

 

[23 paragrafas. Susirinkimai ir draugijos] 
(1) Kiekvienas turi teisę laisvai dalyvauti taikiuose susirinkimuose ar 

draugijų veikloje. 
(2) Niekas negali būti priverstas priklausyti kokiai nors draugijai. 
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8 dalis Socialinės teisės 
 

[24 paragrafas. Bendrosios socialinės teisės] 
Kiekvienas, kaip visuomenės narys, turi teisę į socialines garantijas ir 

ekonominių, socialinių bei kultūrinių teisių įgyvendinimą, nes tai yra būtina 
savigarbai ir laisvai asmenybės raidai užtikrinti. Visa tai turi būti užtikrinta 
valstybės bei tarptautinio bendradarbiavimo pastangomis, atsižvelgiant į 
kiekvienos valstybės išteklius ir galimybes. 

 
[25 paragrafas. Darbas] 
(1) Kiekvienas turi teisę dirbti, laisvai pasirinkti darbovietę, taip pat 

teisę į tinkamas ir palankias darbo sąlygas bei garantijas nedarbo metu. 
(2) Niekas neturi būti diskriminuojamas ir turi teisę gauti atitinkamą at-

lyginimą už atitinkamą darbą. 
(3) Kiekvienas, kuris dirba, turi teisę į tinkamą ir palankų atlyginimą, 

užtikrinantį jam ir jo šeimai žmogaus savigarbos vertą pragyvenimą, jei rei-
kia – jis papildomas kitomis socialinių garantijų priemonėmis. 

(4) Kiekvienas turi teisę kurti arba stoti į profesines sąjungas savo inte-
resams užtikrinti. 

(5) Įdarbinimo tarnyba, vykdomoji Įdarbinimo departamento instituci-
ja, pasitelkdama įvairias įstaigas padeda nedirbantiems asmenims įsidarbinti 
pagal paskyrimą, moka pašalpas ir atlyginimo priedus. 

(6) Nacionalinė profesinės kvalifikacijos kėlimo tarnyba pradėjo profe-
sinės kvalifikacijos kėlimo reformą. Jos tikslas – išplėtoti visuotinai pripa-
žįstamą profesinį kvalifikacijos kėlimą, pagrįstą darbdavių nustatytais dar-
bovietės kompetencijos standartais. Taip pat numatyta vienodai atsižvelgti į 
mokslinės ir profesinės kvalifikacijos kėlimą. 

(7) Daugumoje gamyklų darbininkų atlygį ir darbo sąlygas nustato 
valstybė ir/arba gamykla derantis darbdaviams ir profesinėms sąjungoms. 

(8) Įstatymai nustato darbdavių pareigas, užtikrinančias darbuotojų 
sveikatą, saugumą ir gerovę fabrikuose, kasyklose, statybose ir kitose darbo 
vietose. 

(9) Žmonės gali stoti į profsąjungas, vienijančias kiekvienos profesijos 
atstovus. Sąjungos narystės ar nenarystės draudimai yra savaime nesąžinin-
gi. Taip pat prieštarauja įstatymui darbdavio atsisakymas įdarbinti dėl as-
mens narystės ar nenarystės profsąjungoje. 

 
[26 paragrafas. Darbo valandos]  
Kiekvienas turi teisę į poilsį ir laisvalaikį, taip pat protingą darbo va-

landų ribojimą bei periodines apmokamas atostogas. 
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Pagrindinė darbo savaitė Didžiojoje Britanijoje yra: fizinį darbą dir-
bančių asmenų – nuo 33,5 iki 40 val., protinį darbą dirbančių asmenų – nuo 
35 iki 38 val. Paprastai dirbama 5 dienas per savaitę, už viršvalandžius mo-
kama didesniu tarifu. 

 
[27 paragrafas. Namai] 
(1) Kiekvienas turi teisę į gyvenimo lygį, atitinkantį jo ir jo šeimos 

sveikatą bei gerovę, t. y. maistą, drabužius, aprūpinimą būstu, sveikatos 
priežiūrą ir kitas būtinąsias socialines paslaugas, taip pat teisę į socialines 
garantijas nedarbo, ligos, invalidumo, našlystės, senatvės ar kitų gyvenimo 
aplinkybių atvejais, nepriklausančiais nuo asmens valios. 

(2) Ypač rūpinamasi ir teikiama pagalba motinystei ir vaikams. Vai-
kams, neatsižvelgiant į tai, ar jie gimė susituokusiems asmenims ar ne, turi 
būti suteiktos tos pačios socialinės garantijos. 

(3) Visapusišką sveikatos priežiūrą visiems gyventojams teikia nacio-
nalinė sveikatos tarnyba (NHS). Gydymas yra prieinamas visiems, nepai-
sant pajamų. Žmonėms, negalintiems mokėti, gydymas finansuojamas pagal 
mokesčių sistemą. Pacientai vaistus privalo pirkti už savo lėšas, tačiau prak-
tiškai 75 proc. vaistų žmonėms, gaunantiems mažas pajamas, vaikams, be-
silaukiančioms motinoms, pensininkams ir panašioms žmonių grupėms tei-
kiami nemokamai. 

(4) Pacientai gali laisvai naudotis privačiu gydymu. Gydytojams, sto-
matologams, optikos specialistams ir vaistininkams leidžiama užsiimti pri-
vačia veikla. Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) ligoninių gydytojams 
tam tikrais atvejais taip pat leidžiama užsiimti privačia veikla, tačiau tokių 
gydytojų galimybė gydyti pacientus valstybinėse ligoninėse yra ribota. 
Valstybinių ligoninių pacientai kartais yra gydomi privačiose klinikose, o 
gydymas yra apmokamas valstybės. 7,5 mln. žmonių yra apdrausti privačiu 
sveikatos draudimu. 

(5) Vietinės valdžios institucijos gali kreiptis į teismą, prašydamos vai-
ko globos orderio. Orderį gali išduoti tik teismas, kai įsitikinama, kad vai-
kas patiria ar gali patirti smurtą. 

(6) Vaikas, pažeidęs baudžiamuosius įstatymus, stoja prieš nepilname-
čių teismą. 

(7) Socialinių garantijų sistemos tikslas – teikti finansinę paramą žmo-
nėms, sulaukusiems garbaus amžiaus, ligotiems, turintiems negalią, bedar-
biams, našliams ir auginantiems vaikus. Į sistemą taip pat įeina įnašinės 
valstybinio draudimo pašalpos ligos, invalidumo, nedarbo, našlystės ir pen-
sijos atvejais. Taip pat yra įstatymų numatytos ligos ar motinystės išmokos, 
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mokamos darbuotojams. Kita sistemos dalis – neįnašinės pašalpos: tai pa-
šalpos kiekvienam vaikui šeimoje bei įvairios pašalpos sunkiai suluošin-
tiems žmonėms ir juos prižiūrintiems asmenims. 

(8) Yra įkurtos profilaktinės tarnybos, skirtos apsaugoti besilaukiančių 
ir auginančių mažamečius vaikus motinų sveikatą. Dirbanti besilaukianti 
motina turi teisę lankyti kliniką darbo valandomis. Po gimdymo kiekvieną 
moterį prižiūri akušerė arba (jei būtina) šeimos gydytojas. Vaikų sveikatos 
centrai tikrina fizinę ir protinę ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatą. Orga-
nizuojamos kovos su difterija, tymais, raudonuke, poliomielitu, tuberkulio-
ze ir kokliušu savanorių programos. Vaikams iki 2 metų prieinamos kombi-
nuotos vakcinos nuo tymų, kiaulytės ir raudonukės. 

(9) Įstatymais nustatyta motinystės pašalpa mokama nuo 18 nėštumo 
savaitės, kai moteris dėl nėštumo išeina iš darbo. Pašalpą sudaro 90 proc. 
šešių savaičių uždarbio, sulyginus jį su 12 savaičių komunalinėmis išlaido-
mis. Šiai pašalpai gauti moteris turi dirbti pas tą patį darbdavį ne mažiau 
kaip 2 metus; jeigu moteris dirba nuo 6 mėnesių iki 2 metų, ji turi teisę gau-
ti išmokas už 18 savaičių komunalines išlaidas. Jeigu moteris negali gauti 
motinystės pašalpos, ji gali gauti motinystės priemokas prie algos, jei ji dir-
bo darbdaviui ir mokėjo nustatytą įnašų skaičių valstybiniam draudimui. 
Priemokos mokamos 18 savaičių. 

(10) Britanija yra ratifikavusi Europos Tarybos konvenciją dėl vaiko, 
gimusio nesusituokusiems tėvams, teisinės padėties. Tai įtvirtino bendras 
taisykles, pagal kurias nesusituokusiems asmenims gimusio vaiko statusas 
prilygsta gimusio šeimoje statusui. Buvo išleistas įstatymas, panaikinantis 
buvusias teisės spragas, dėl kurių nukentėdavo nesusituokusiems asmenims 
gimę vaikai. 

(11) Pagal 1967 metų Abortų įstatymo 1990 metų pataisą nėštumas ga-
li būti nutrauktas tik tada, jeigu du gydytojai patvirtina, kad pagrindas nėš-
tumui nutraukti yra įtvirtintas vienoje ar daugiau įstatyme numatytų sąlygų. 
Šis įstatymas netaikomas Šiaurės Airijoje. 

(12) 1978 metais Britanijoje naudojant dirbtinio apvaisinimo technolo-
giją gimė pirmasis pasaulyje „mėgintuvėlio“ kūdikis. 

Socialinė, etninė ir teisinė reikšmė buvo ištirta ponios Warnock vado-
vaujamos tyrimų komisijos, kuri pateikė išvadas, kad toks specializuotas 
nevaisingumo gydymas, taip pat dirbtinis apvaisinimas yra priimtinas. Ko-
misija taip pat nusprendė, kad tam tikromis sąlygomis gali būti atlikti žmo-
gaus embriono tyrimai. 

(13) Apie du trečdalius gyvenamųjų namų fondo Britanijoje priklauso 
savininkams. Išskyrus kelias išimtis, valstybinio sektoriaus nuomininkai tu-
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ri teisę su nuolaida nusipirkti namą ar butą, jeigu jie buvo valstybinio sekto-
riaus nuomininkais bent 2 metus. Pagal 1988 metų įstatymą Anglijoje ir 
Velse valstybinio sektoriaus gyvenamiesiems namams galima jungtis į gy-
venamųjų namų veiklos trestus. Jeigu dauguma nuomininkų balsuoja už to-
kio tresto sudarymą, trestas, kaip viešoji įstaiga, perima gyvenamųjų namų 
nuosavybės teisę tam, kad imtųsi didesnių fizinių, socialinių ir ekonominių 
pertvarkymų. Nuomininkai sprendžia savo būsto ateities klausimus. Tai yra 
sprendžia, ar perduoti būstą gyvenamųjų namų asociacijai, ar formuoti 
nuomininkų kooperatyvą, ar grąžinti jį vietinės valdžios institucijai. Papil-
domą nebrangų apgyvendinimą teikia pelno nesiekiančios gyvenamųjų na-
mų asociacijos. 

(14) Vietinės valdžios institucijos vykdo įstatymo numatytą pareigą už-
tikrinti pastogę benamiams ir tiems, kurie tapo benamiais ne savo noru. 

(15) Namo savininko veiksmai, trikdantys nuomininko ramybę, už-
traukia baudžiamąją atsakomybę. Jeigu nuomininkai išsikelia dėl ramybės 
trikdymo ar iškeldinami neteisėtai, jiems turi būti atlyginta žala. Jeigu namo 
savininkas trikdo ar iškeldina nuomininkus siekdamas pelno, teismas gali 
priteisti atlyginti žalą nuomininkams, remdamasis savininko gautu pelnu. 
Galioja bendras principas, kad nuomininkai ir kiti laikinieji gyventojai ne-
gali būti iškeldinti be teismo sprendimo. 

 

[28 paragrafas. Švietimas, mokslas ir menai] 
(1) Kiekvienas turi teisę į švietimą. Vidurinis ir pagrindinis išsilavini-

mas yra nemokamas. Vidurinis išsilavinimas privalomas. Aukštesnysis ir 
profesinis išsilavinimas prieinamas visiems vienodai pagal gabumus. 

(2) Išsilavinimu siekiama ugdyti asmenybę ir stiprinti pagarbą žmo-
gaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, sutvirtinti tautų, rasinių ir religinių 
grupių tarpusavio supratimą, toleranciją ir draugystę bei tolesnę Jungtinių 
Tautų veiklą, skirtą taikai išlaikyti. 

(3) Tėvai turi išskirtinę teisę parinkti vaikų išsilavinimą. 
(4) Valstybės švietimo sistema yra nemokama, bet nedidelė vaikų dalis 

lanko privačias mokyklas. Vietinės valstybės institucijos turi atsižvelgti į 
tėvų norus, išskyrus atvejus, kai mokykla perpildyta arba vaikas neatitinka 
akademinių atrankos reikalavimų. Mokyklos Anglijoje ir Velse, kuriose 
mokosi vaikai nuo 11 iki 16 metų, turi priimti moksleivius, kurių fiziniai 
gabumai neatitinka reikalavimų, tačiau tam reikalingas tėvų prašymas. 

(5) Vaikai, turintys mokymosi sunkumų ar kitų raidos sutrikimų, kiek 
įmanoma mokomi normaliose mokyklose. 
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[29 paragrafas. Kultūra] 
(1) Kiekvienas turi teisę laisvai dalyvauti bendruomenės kultūriniame 

gyvenime, gėrėtis menu, dalytis mokslo laimėjimais ir jo nauda. 
(2) Kiekvienas turi teisę ginti savo mokslinio, literatūrinio ar dailės kū-

rinio autorines teises. 
(3) Vyriausybė ir vietinės savivaldos institucijos suteikia finansinę pa-

ramą menininkams. Saugoti kultūrinį paveldą skatinama atleidžiant nuo 
mokesčių ir kitomis priemonėmis, apimančiomis ir tam tikrą meno kūrinių 
eksporto kontrolę. Meno taryba skirsto lėšas didesnėms operos, dramos ar 
šokio trupėms, simfoniniams orkestrams, mažiems keliaujantiems teatrams, 
eksperimentinėms grupėms ir kūrybingiems menininkams. 

(4) Autentiškus literatūros, dramos, muzikos ar meno kūrinius, filmus 
ir garso įrašus gina įstatymas. Autorinių teisių turėtojas turi teisę priešintis 
neleistinai savo darbų reprodukcijai, atlikimui ir transliacijai. Pirmas auto-
rinių teisių turėtojas dažniausiai yra autorius, jis juo laikomas visą gyveni-
mą ir 50 metų po mirties (50 metų nuo filmo ar garso įrašo išleidimo die-
nos). Pagal 1988 metais priimtą įstatymą autorius turi teisę būti tapatinamas 
su savo kūriniu ir prieštarauti bet kokiam neteisėtam kūrinio modifikavi-
mui. Įstatymas taip pat apsaugo atlikėjus nuo neteisėto prekiavimo spektak-
lių įrašais, apsaugos terminas galioja 50 metų nuo spektaklio pastatymo 
dienos. Autorines teises turintis kūrinys, kuris pirmą kartą išleidžiamas Bri-
tanijoje, automatiškai tampa autoriniu kūriniu ir kitose šalyse, Berno Auto-
rinių teisių konvencijos ir Pasaulinės autorinių teisių konvencijos dalyvėse. 
Įstatymas taip pat saugo išradimų, pramoninių sumanymų bei prekinių 
ženklų autorių teises. Šių teisių apsaugos klausimai taip pat reglamentuoja-
mi Europos patentų konvencijoje ir Patentų bendrininkavimo sutartyje. At-
lyginti žalą taip pat galima reikalauti kitose šalyse, remiantis Tarptautine 
pramoninės nuosavybės apsaugos konvencija. 

(5) Vyriausybė įvesdama patentus ėmėsi veiksmų apsaugoti idėjų, įre-
gistruotų projektų, prekių ženklų nuosavybės teisę bei autorines teises. To-
kios priemonės apėmė kompiuterių programinės įrangos savininkų autori-
nių teisių apsaugos papildymą, prekinių ženklų tarnybų papildymą bei įga-
lino muitines uždrausti įvesti suklastotas prekes. 1988 metų įstatymas įtvirti-
no naujas projektų apsaugos priemones, supaprastino ir atpigino bylinėjimąsi. 
 

9 dalis. Apribojimai 
 

[30 paragrafas. Apribojimai] 
(1) Kiekvienas žmogus turi pareigų bendruomenei, kurioje vystosi jo 

asmenybė. 
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(2) Įgyvendindamas savo teises ir laisves žmogus priklauso tik nuo 
įstatymų numatytų apribojimų, kurių tikslas – apsaugoti kitų žmonių teises 
ir laisves, taip pat moralę, viešąją tvarką, demokratinę santvarką bei visuo-
menės gerovę. 

(3) Šios teisės ir laisvės jokiu būdu negali būti įgyvendinamos priešta-
raujant Jungtinių Tautų Organizacijos tikslams ir principams. 
 
 

II SKYRIUS 
VALSTYBĖS SANTVARKA 

 

1 dalis. Apžvalga 
 

[31 paragrafas. Pagrindinė struktūra] 
(1) Didžiosios Britanijos konstitucija sudaryta remiantis statutų, ben-

drąja teise bei konvencijomis. Konvencijos – tai taisyklės, kurios nėra tei-
siškai įgyvendinamos, bet yra būtinos vyriausybės veikloje; dauguma šių 
taisyklių susiklostė istoriškai, kaip ir vyriausybės sistema. 

(2) Karalienė yra valstybės galva ir tautos vienybės simbolis: 
− ji vadovauja vykdomajai valdžiai; 
− dalyvauja įstatymų leidžiamosios valdžios veikloje; 
− vadovauja teisminei valdžiai; 
− yra vyriausioji ginkluotųjų pajėgų vadė; 
− yra Anglijos bažnyčios galva. 

Karalienė veikia patariama ministrų. Didžioji Britanija yra valdoma 
Vyriausybės, veikiančios karalienės vardu. Užsienio politikoje karalienė, 
kaip valstybės galva, turi įgaliojimus skelbti karą arba taiką, pripažinti kitas 
valstybes ir jų vyriausybes, sudaryti tarptautines sutartis, aneksuoti arba ati-
duoti teritoriją. 

(3) Parlamentas susideda iš trijų elementų: karalienės, Lordų Rūmų ir 
Bendruomenių Rūmų. Norint išleisti įstatymą paprastai reikalingas visų tri-
jų šalių susitarimas. Kadangi nėra jokių teisminių suvaržymų, įtvirtintų raš-
tiškoje konstitucijoje, parlamentas gali priimti bet kokį įstatymą. Jis net gali 
pratęsti savo įgaliojimų laiką be rinkėjų sutikimo. Paprastai parlamentas to-
kiais būdais savo valdžios neįtvirtina. 

(4) Parlamento priimto įstatymo galiojimas negali būti ginčijamas teis-
muose. Bendruomenių Rūmai yra tiesiogiai atskaitingi rinkėjams, taip pat 
šiame amžiuje Lordų Rūmai pripažino išrinktojo kabineto valdžią. Vyriau-
sybė užtikrina parlamento atskaitomybę rinkėjams. 
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(5) Maksimalus parlamento įgaliojimų terminas – 5 metai, bet rinkimai 
dažniausiai rengiami jam nepasibaigus. Šis terminas buvo pratęstas tik ypa-
tingomis aplinkybėmis, per abu pasaulinius karus. 
 
 

2 dalis. Parlamentas 
 

[32 paragrafas. Bendruomenių Rūmai] 
(1) Pareigūnai. Bendruomenių Rūmų pareigūnai yra parlamento vado-

vas, trys jo pavaduotojai, taip pat kitas personalas (bibliotekininkai, admi-
nistracija, atstovai spaudai ir kt.). 

(2) Rinkėjai. Didžiosios Britanijos piliečiai gali balsuoti sulaukę 18 
metų amžiaus. Tokio amžiaus jie įtraukiami į rinkėjų sąrašus rinkiminėse 
apygardose ir neturi jokių kitų apribojimų. 

(3) Rinkimai. Rinkimų tikslais Britanijos teritorija suskirstyta į 651 
rinkiminę apygardą, kurių kiekvienoje išrenkamas vienas Bendruomenių 
Rūmų narys. Kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą. Balsavimas nėra priva-
lomas; 1992 metų rinkimuose dalyvavo 43,3 milijonų rinkėjų. Naudojama 
paprastosios daugumos rinkimų sistema. Kandidatas išrenkamas, jeigu jis 
gauna daugiau balsų už kitus kandidatus 

(4) Kandidatai. Didžiosios Britanijos piliečiai gali kelti savo kandida-
tūrą, jeigu jie yra sulaukę 21 metų amžiaus ir nėra kitų apribojimų. Kandi-
datas turi sumokėti 500 svarų sterlingų dydžio užstatą, kuris yra gražina-
mas, jeigu jis arba ji gauna 5 ar daugiau procentus rinkėjų balsų. Minimali 
suma, kurią kandidatas gali išleisti rinkiminei kampanijai, yra 4330 svarų 
sterlingų ir 1,7 proc. kiekvienam apygardos rinkėjui, taip pat 4,9 proc. kiek-
vienam grafystės rinkėjui. Visos rinkimų išlaidos, išskyrus asmenines kan-
didato išlaidas, yra griežtai reglamentuojamos. 

 

[33 paragrafas. Partijos] 
(1) Partijos nėra registruojamos arba kaip nors kitaip formaliai pripa-

žįstamos, tačiau iš tiesų dauguma bendrijų ir beveik visi laimintys kandida-
tai priklauso vienai iš kelių pagrindinių partijų. 1992 metų rinkimuose Kon-
servatorių partija gavo 42 proc., Darbo partija – 35 proc., Demokratų libera-
lų partija – 18 proc. rinkėjų balsų. 

(2) Nuo 1945 metų valdžioje yra arba Konservatorių partija, kurios 
užuomazgų atsirado 18 amžiuje, arba Darbo partija, iškilusi XIX amžiaus 
pabaigoje. Nauja Liberalų demokratų partija susikūrė 1988 metais, kai Li-
beralų partija susijungė su Socialdemokratų partija, sukurta 1981 metais. 
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(3) Vyriausybės ir opozicijos lyderiai posėdžiauja skirtingose Ben-
druomenių Rūmų salėse, už jų paprastai sėdi du rėmėjai. Partija išsirenka 
seniūną ir jo pavaduotojus. 

(4) Viešųjų fondų parama padeda partijoms tęsti savo darbą parlamente 
Vestminsteryje. 

 

[34 paragrafas. Posėdžiai] 
(1) Kiekvienas klausimas pradedamas kaip parlamento nario pasiūly-

mas. Kiekvienų debatų pabaigoje klausimas gali būti išspręstas net nebal-
suojant arba paprasta balsų dauguma. Spikeris gali leisti diskutuoti dėl pa-
siūlymo arba nutraukti diskusiją. 

(2) Jei balsų surenkama po lygiai, spikerio balsas yra lemiamas ir jis 
neprivalo pateikti savo nuomonės aptariamuoju klausimu. 

(3) Parlamentarai, turintys finansinių interesų ginamu klausimu, turi 
apie tai paskelbti. Jeigu interesai asmeniški, tiesioginiai, parlamentarui ne-
beleidžiama balsuoti. 

(4) Abejų rūmų posėdžiai paprastai yra vieši ir lankytojai gali juos ste-
bėti specialiose tribūnose. Kalbos, pareiškimai publikuojami kiekvieną die-
ną. Nuo 1497 m. Lordų Rūmų, ir nuo 1547 m. Bendruomenių Rūmų posė-
džių įrašai ir kiti dokumentai pateikiami visuomenei. Abejų rūmų posėdžiai 
gali būti transliuojami per radiją arba televiziją. 

 

[35 paragrafas. Įstatymų leidyba] 
(1) Biliai. Įstatymų projektai vadinami parlamento biliais. Daugiausia 

yra viešųjų bilių, susijusių su viešaisiais politikos klausimais. Privatūs biliai 
susiję su individualiais arba vietiniais interesais. Siūlymus keisti įstatymus 
kartais skelbia vyriausybė pateikdama „Baltuosius dokumentus“. Konstitu-
ciniai dokumentai, kartais vadinami „žaliaisiais dokumentais“, susideda iš 
Vyriausybės pasiūlymų ir visuomenės komentarų. 

(2) Įstatymo projektas pirmą kartą skaitomas Bendruomenių Rūmuose, 
tuo metu debatai nevyksta. Kruopščiai nagrinėjama skaitant antrąjį įstatymo 
projektą. Detaliai išnagrinėjamas kiekvienas straipsnis, tai atlieka Ben-
druomenių Rūmų komitetai prieš galutinį – trečiąjį skaitymą abejuose rū-
muose. 

(3) Paprastai įstatymus išleidžia abeji rūmai. Biliai prieš tapdami įsta-
tymais turi gauti Karališkosios tarybos pritarimą. Praktikoje tai tik forma-
lumas. 
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[36 paragrafas. Komitetai] 
(1) Komitetai svarsto įstatymų pataisas tiek pirmojo, tiek antrojo skai-

tymų metu. Kiekvienas komitetas turi nuo 16 iki 50 narių, jame, kaip ir vi-
suose rūmuose, atsispindi partijų pusiausvyra. 

(2) Laikini komitetai paprastai sudaromi parlamento kadencijos laikui, 
turint tikslą išnagrinėti klausimus remiantis rašytiniais ir žodiniais įrody-
mais. Po uždaro pasitarimo jie praneša išvadas ir rekomendacijas. Yra tokie 
parlamento komitetai: Europos įstatymų leidybos, Mokslo ir technologijos, 
Viešųjų atsiskaitymų ir kt. 

(3) Partijų komitetai. Prie oficialių parlamento komitetų veikia keli ne-
oficialūs partijų komitetai. Konservatorių ir Junionistų komitetas (1922 m.) 
susidėjo iš partijos narių. Kai valdžioje yra Konservatorių partija, į komitetų 
pasitarimus kviečiami ministrai. Kai ši partija opozicijoje, susirinkimuose 
gali dalyvauti visi partijos nariai. Partijos vadovas paskiria konsultacinį 
komitetą, kuris veikia kaip partijos „šešėlinis kabinetas“. 

 
[37 paragrafas. Lordų Rūmai] 
Kasdieninių debatų metu Lordų Rūmuose sudaromos galimybės kriti-

kuoti ir nagrinėti Vyriausybės politiką. Taip pat sudaroma galimybė pa-
reikšti nuomonę dėl įstatymų projektų. 

 
[38 paragrafas. Finansai] 
Finansų aktas (biudžetas) yra svarbiausias metų statutas. Įstatymų lei-

dyba paprastai grindžiama finansų ministro pranešimu, dažniausiai skaito-
mu kovo arba balandžio mėnesį. Jame pateikiama praėjusių metų viešųjų 
finansų apžvalga bei kitų metų išlaidų pasiūlymai. 

 
[39 paragrafas. Europos Bendrijos reikalai] 
Norint, kad abeji parlamento rūmai būtų informuoti apie Europos Ben-

drijos vystymąsi, kad galėtų diskutuoti ir nagrinėti bendrosios politikos tiks-
lus ir pasiūlymus, abejuose rūmuose sudaryti laikini, Bendruomenių Rū-
muose – nuolatiniai komitetai. Ministrai taip pat reguliariai praneša apie 
Europos Bendrijos veiklą. 

 
[40 paragrafas. Parlamento nariai] 
(1) Parlamento nariai atstovauja visiems savo apygardos rinkėjams, net 

ir tiems, kurie už juos nebalsavo. 
(2) Parlamento narių privilegijos: žodžio laisvė, imunitetas nuo arešto, 

esant civilinei bylai, atleidimas nuo pareigos būti prisiekusiaisiais teisme, 
taip pat dalyvauti jame būnant liudytojais. 
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[41 paragrafas. Parlamento kontrolierius] 
Parlamento administracijos komisija savarankiškai tiria skundus dėl 

netinkamo administravimo, kai to paprašo koks nors parlamento narys,     
siekdamas apginti visuomenės interesus. Komisijos pirmininkas kiekvienais 
metais pristato ataskaitą parlamente. Taip pat jis kas tris mėnesius publi-
kuoja tyrimų detales, pranešimus gali pristatyti ir dažniau. 
 

3 dalis. Vyriausybė 
 

[42 paragrafas. Sudėtis] 
(1) Ministrą pirmininką skiria karalienė, visus kitus ministrus – taip pat 

karalienė ministro pirmininko teikimu. Dauguma ministrų yra Bendruome-
nių Rūmų nariai, nors Vyriausybei atstovauja ministrai Lordų Rūmuose. 
Lordas kancleris visada yra Lordų Rūmų narys. 

(2) Vyriausybės sudėtis gali skirtis ministrų skaičiumi bei kai kurių pa-
reigybių pavadinimais. 

(3) Ministras pirmininkas tradiciškai yra laikomas iždo ir piliečių rei-
kalų ministru. Ministro pirmininko biuras įkurtas Douningo g. 10, centrinė-
je Londono dalyje. 

(4) Už Vyriausybės departamentus atsakingi ministrai dažniausiai su-
daro kabinetą; jie gali būti vadinami valstybės sekretoriais, ministrais arba 
turėti specialius pareigų pavadinimus. 

(5) Norint palengvinti ir padaryti efektyvesnį kabineto darbą sudaromi 
komitetai, jie ir atlieka didžiąja darbo dalį. Visi kabineto komitetų narių są-
rašai yra oficialiai išleidžiami. 

(6) Kolektyvinės atsakomybės principas reiškia, kad kabinetas dirba 
vieningai, nors ir ne visi kabineto nariai sutaria konkrečiu klausimu. 

 
[43 paragrafas. Parlamento kuluarai] 
Kaip ministro pirmininko patarėjas spaudai, ministro pirmininko atsto-

vas spaudai ir kitas ministro pirmininko personalas tiesiogiai bendrauja su 
spauda ir parlamento korespondentais. „Koridoriaus“ korespondentai – tai 
grupė politikos žurnalistų, turinčių privilegiją patekti į Bendruomenių Rū-
mus ir bendrauti su ministrais ir kitais Rūmų atstovais. Ministro pirmininko 
spaudos biuras yra šaltinis, per kurį informacija apie parlamento darbą pa-
tenka į žiniasklaidą. 

 
[44 paragrafas. Karalienės taryba] 
Pagrindinė karalienės tarybos paskirtis – patarti  karalienei,  tvirtinti ta- 

 126 



rybos taisykles. Visi ministrų kabineto nariai privalo būti ir tarybos nariais, 
jeigu yra prisaikdinami per pirmąjį posėdį. 
 

4 dalis. Vietinė vyriausybė 
 

[45 paragrafas. Vietinės valdžios tarybos] 
(1) Vietinės tarybos nariai renkami 4 metams, panašia tvarka kaip ir 

parlamento nariai. 
(2) Didžiausiose grafystėse apygardų tarybos sieja visas tarnybas, iš-

skyrus policiją, ugniagesių tarnybą bei viešąjį transportą. Londone miesto 
taryba turi panašias funkcijas, tačiau Londono policijos pajėgos tiesiogiai 
atskaitingos Vidaus reikalų ministerijai. 

(3) Mokesčius vietos valdžiai surenka Mokesčių taryba. Kiekvienas 
gyvenamosios vietos savininkas gauna sąskaitą, atspindinčią rinkos vertę ir 
gyventojų skaičių. Žmonėms, gaunantiems mažas pajamas, daromos nuo-
laidos. 
 

5 dalis. Teisminė valdžia 
 

[46 paragrafas. Teisinė sistema] 
(1) Nors Didžioji Britanija yra unitarinė valstybė, Anglija, Velsas, Ško-

tija ir Šiaurės Airija turi savo teisines sistemas, kuriose yra tam tikrų skir-
tumų. Teisė skirstoma į baudžiamąją ir civilinę, pastaroji reguliuoja asmenų 
tarpusavio santykius. Šių teisės šakų skirtumus atspindi naudojamos proce-
dūros, skiriasi teismai, kuriuose bylos gali būti nagrinėjamos, bei pačios tei-
smų sankcijos. 

(2) Anglijos ir Velso teisės sistemos susideda iš istoriškai susiklosčiu-
sių bendrosios teisės nuostatų bei parlamento ir Europos Bendrijos išleistų 
įstatymų. Bendroji teisė, pagrįsta papročiais, kuriuos interpretuoja patys tei-
sėjai, niekada nebuvo nuodugniai apibūdinta ar perrašyta. Bendroji teisė 
(Common Law) formuoja teisinius pagrindus, išskyrus atvejus, kai šią spra-
gą užpildo įstatymai. Teisingumo teisė susideda iš istorinių teismų taisyk-
lių. Anglijos teisė skiriasi nuo daugelio Vakarų Europos šalių teisės, kodifi-
kavimo papročius paveldėjusios iš romėnų teisės. 

(3) Europos Bendrijos teisė taikoma visoje Didžiojoje Britanijoje, ta-
čiau ekonominėse ir socialinėse srityse jos galiojimas ribotas. 

 
[47 paragrafas. Teisminė valdžia] 
(1) Teisminė valdžia yra nepriklausoma nuo vykdomosios, jos spren-

dimai nėra kontroliuojami. Ministras pirmininkas teikia pasiūlymus aukš-
čiausiam postui užimti. 

 127



(2) Lordas kancleris yra teisminės valdžios galva, išskyrus Škotiją. Jo 
pareigos – administruoti teismų darbą. 

 
[48 paragrafas. Baudžiamieji teismai] 
(1) Anglijoje ir Velse nesunkius nusikaltimus, sudarančius daugumą 

visų bylų, sprendžia taikos teisėjai, kuriems už darbą nemokama. Sunkesni 
nusikaltimai nagrinėjami Karūnos teisme, procesui vadovauja teisėjas, o 
nuosprendį priima prisiekusieji. 

(2) Apeliacijos iš magistrų teismo pakliūva į Karūnos arba Aukštąjį 
Teismą (High Court). Karūnos teismo sprendimai apeliuojami Apeliaci-
niame teisme (baudžiamųjų bylų skyriuje). Lordų Rūmai yra galutinė visų 
bylų apeliacinė instancija. 

 
[49 paragrafas. Civiliniai teismai] 
Magistratų teismai turi ribotą civilinę jurisdikciją: bylas dažniausiai 

nagrinėja teisėjai. 80 Aukštojo Teismo teisėjų nagrinėja civilines, baudžia-
mąsias bylas ir apeliacijas. Aukštojo Teismo sprendimai apeliacine tvarka 
skundžiami Apeliaciniame teisme, iš jo gali patekti į Lordų Rūmus kaip ga-
lutinę apeliacinę instanciją. 

 
[50 paragrafas. Tribunolai] 
(1) Tribunolai – specializuotos teismų instancijos. Jų įgaliojimus, dar-

bo eigą reguliuoja statutai. Tribunolai dažnai susideda iš neprofesionalų, bet 
jiems vadovauja turintys teisinį išsilavinimą asmenys. Tribunolai yra ma-
žiau formalūs, ekonomiškesni nei teismai. 

(2) Tribunolai savo veikloje yra nepriklausomi nuo vykdomosios val-
džios, jie svarsto piliečių tarpusavio pareigas, teises, piliečių ir valstybės 
instancijų santykius. Žymiausi iš tribunolų yra pramonės, nuomos, sociali-
nės apsaugos tribunolai. 

(3) Kai kuriais atvejais yra apeliacijos teisė kreiptis į aukštesnį tribuno-
lą, kartais ir į teismą. Tribunolai išlaikomi iš vyriausybės iždo, nors patys 
nesamdo personalo. Daugumos tribunolų veiklą koordinuoja ir prižiūri Tri-
bunolų taryba. 

 
[51 paragrafas. Europos teismai] 
(1) Teisingumo teismas susideda iš 13 žmonių. Jis nagrinėja tarptauti-

nių sutarčių punktus, skundus, pateiktus Bendrijos instancijų arba prieš jas, 
ir duoda nurodymus. Jis atstovauja pagrindinei Bendrijos teisės valdžiai. 

(2) Vieningos Europos aktas (1986 m.) numatė Teisingumo teismo 
įsteigimą, jis darbą pradėjo 1989 m. 

 128 



 
 
 

SUOMIJOS RESPUBLIKOS  
KONSTITUCIJA 

 
 
 

I SKYRIUS 
PAGRINDINĖS NUOSTATOS 

 

1 straipsnis. Konstitucija 
(1) Suomija yra nepriklausoma respublika. 
(2) Suomijos Konstitucija yra įtvirtinta šiame konstituciniame akte. 

Konstitucija garantuoja žmogaus orumo nepažeidžiamumą ir asmenines 
laisves ir teises, remia teisingumą visuomenėje. 

(3) Suomija dalyvauja tarptautiniame bendradarbiavime, kad apsaugo-
tų taiką, žmogaus teises ir visuomenės raidą. 
 

2 straipsnis. Demokratija ir įstatymų taisyklės 
(1) Valstybinė valdžia patikėta žmonėms, jiems atstovauja parlamen-

tas. 
(2) Demokratija įtvirtina individo teisę dalyvauti visuomenės raidoje ir 

daryti įtaką jai ir gyvenimo sąlygoms. 
(3) Valstybinės valdžios užduotys įtvirtintos įstatyme. Visoje valstybi-

nėje veikloje griežtai laikomasi įstatymų. 
 

3 straipsnis. Parlamentarizmas ir valdžių atskyrimas 
(1) Įstatymų leidžiamoji valdžia priklauso parlamentui, jis taip pat 

sprendžia dėl valstybės finansų. 
(2) Vykdomoji valdžia yra Respublikos prezidentas ir Vyriausybė, ku-

rios nariai turi turėti parlamento pasitikėjimą. Teisminę valdžią vykdo ne-
priklausomi teismai. Aukščiausiasis Teismas ir Aukščiausiasis Administra-
cinis Teismas yra aukščiausios teismo instancijos. 
 

4 straipsnis. Suomijos teritorija 
Suomijos teritorija yra nedaloma. Valstybės sienos negali būti keičia-

mos be parlamento sutikimo. 
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5 straipsnis. Suomijos pilietybė 
(1) Suomijos pilietybė įgyjama gimstant arba suteikiama pagal tėvų pi-

lietybę įstatymo nustatyta tvarka. Pilietybė taip pat gali būti suteikiama pra-
šant pagal įstatymu nustatytus kriterijus. 

(2) Niekam negali būti atimta Suomijos pilietybė, išskyrus įstatymo 
nustatytus pagrindus ir tik jeigu asmeniui bus suteikta kitos valstybės pilie-
tybė. 
 

II SKYRIUS 
PAGRINDINĖS TEISĖS IR LAISVĖS 

 
6 straipsnis. Lygybė 
(1) Visi yra lygūs įstatymui. 
(2) Be pateisinamos priežasties negalima su žmogumi elgtis skirtingai 

dėl jo lyties, amžiaus, kilmės, kalbos, religijos, įsitikinimų, nuomonės, 
sveikatos, negalios ar priežasčių, susijusių su jo asmeniu. 

(3) Su vaikais turi būti elgiamasi kaip su individais ir jiems leidžiama 
daryti įtaką dalykams, susijusiems su jais pačiais, atsižvelgiant į jų išsivys-
tymo lygį. 

(4) Visuomeninėje veikloje ir darbe puoselėjama lyčių lygybė, ypač 
nustatant užmokestį ir kitas darbo sąlygas, kurias detaliau reguliuoja įsta-
tymas. 
 

7 straipsnis. Teisė į gyvybę, asmens laisvę ir neliečiamybę 
(1) Kiekvienas turi teisę į gyvybę, asmens laisvę, neliečiamybę ir sau-

gumą. 
(2) Nieko negalima nuteisti mirties bausme, kankinti ar kitu būdu že-

minti jo orumą. 
(3) Asmens neliečiamybė negali būti pažeista, asmens laisvė negali bū-

ti apribota be priežasties, nurodytos įstatyme. Bausmę, taip pat laisvės apri-
bojimą gali paskirti tik teismas. Laisvės apribojimo bausmės teisėtumą gali 
peržiūrėti tik teismas. Apribojant individo laisvę jo teises garantuoja įsta-
tymas. 
 

8 straipsnis. Teisėtumo principas baudžiamosiose bylose 
Niekas negali būti pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą arba būti nu-

teistas remiantis įstatymu, kuriame nusikaltimo padarymo metu nebuvo 
numatyta bausmė. Paskirta bausmė negali būti griežtesnė nei nustato įsta-
tymas nusikaltimo padarymo metu. 
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9 straipsnis. Judėjimo laisvė 
(1) Suomijos piliečiai ir užsieniečiai, teisėtai gyvenantys Suomijoje, 

turi teisę laisvai judėti šalyje ir pasirinkti gyvenamąją vietą. 
(2) Kiekvienas turi teisę išvykti iš šalies. Šios teisės apribojimai gali 

būti numatyti įstatymu, jeigu jie yra būtini teisinėms procedūroms ar baus-
mės vykdymui apsaugoti, arba vykdant valstybės gynimo pareigą. 

(3) Suomijos piliečių negalima sulaikyti jiems atvykstant į Suomiją, iš-
tremti, jiems negalima vykdyti ekstradicijos ar perduoti kitai šaliai prieš jų 
norą. 

(4) Užsieniečių teisę atvykti į Suomiją ir pasilikti šalyje reguliuoja 
įstatymas. Užsieniečio negalima deportuoti, negalima jam vykdyti ekstradi-
cijos ar sugrąžinti į kitą šalį, jeigu dėl to jam gresia mirties bausmė, kanki-
nimai ar kitoks elgesys, žeminantis žmogaus orumą.  
 

10 straipsnis. Teisė į privatumą 
(1) Kiekvienam garantuojamas privatus gyvenimas, pagarba ir būsto 

neliečiamybė. Detalesnes nuostatas dėl asmens duomenų apsaugos numato 
įstatymas. 

(2) Susirašinėjimo, telefono ir kitų konfidencialių komunikacijų slap-
tumas yra neliečiamas. 

(3) Priemonės, užtikrinančios būsto neliečiamybę ir būtinos apsaugoti 
pagrindinių teisių ir laisvių ar nusikaltimo tyrimą, gali būti nustatytos įsta-
tymu. Be to, nuostatos dėl susirašinėjimo slaptumo apribojimų, tiriant nusi-
kaltimus, keliančius pavojų individo ar visuomenės saugumui ar būsto ne-
liečiamybei, atliekant kratą, taip pat apribojant laisvę yra numatytos įstaty-
mu. 
 

11 straipsnis. Religijos ir sąžinės laisvė 
(1) Kiekvienas turi religijos ir sąžinės laisvę. 
(2) Religijos ir sąžinės laisvė lemia teisę atvirai skelbti ir išpažinti reli-

giją, reikšti įsitikinimus ir būti ar atsisakyti būti religinės bendruomenės na-
riu. Niekam neprivalu prieš savo sąžinę dalyvauti religinėse apeigose. 
 

12 straipsnis. Žodžio laisvė ir teisė naudotis informacija 
(1) Kiekvienas turi žodžio laisvę. Žodžio laisvė apima teisę reikšti 

nuomonę, platinti ir gauti teisę, skleisti ir gauti informaciją ir kitokį bendra-
vimą be išankstinio ribojimo. Žodžio laisvės nuostatos detaliau nustatytos 
įstatyme. Ribojančios nuostatos, susijusios su vaizdo programomis ir būti-
nos apsaugoti vaikus, gali būti nustatytos įstatymu. 
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(2) Dokumentai ir įrašai, kuriuos turi valdžia, yra vieši, nebent jų skel-
bimą dėl svarbios priežasties specialiai riboja įstatymas. Kiekvienas turi tei-
sę naudotis viešais dokumentais ir įrašais. 
 

13 straipsnis. Susirinkimų ir asociacijų laisvė 
(1) Kiekvienas turi teisę be leidimo organizuoti susitikimus ir de-

monstracijas, taip pat dalyvauti juose. 
(2) Kiekvienas turi asociacijų laisvę. Iš asociacijų laisvės kyla teisė be 

leidimo sudaryti asociaciją, būti arba nebūti asociacijos nariu ir dalyvauti 
asociacijos veikloje. Taip pat garantuojama laisvė sudaryti profesines są-
jungas ir organizuoti jas taip, kad būtų rūpinamasi ir kitais interesais. 

(3) Susirinkimų ir asociacijų laisvių naudojimo sąlygas nustato įstaty-
mas. 

 
14 straipsnis. Rinkimų teisės 
(1) Kiekvienas Suomijos pilietis, sulaukęs aštuoniolikos metų amžiaus, 

turi teisę balsuoti šalies rinkimuose ir referendumuose. Tam tikros šios 
Konstitucijos nuostatos lemia teisę būti kandidatu šalies rinkimuose. 

(2) Kiekvienas Suomijos pilietis ir kiekvienas užsienietis, nuolat gyve-
nantis Suomijoje, sulaukęs aštuoniolikos metų amžiaus, turi teisę balsuoti 
vietos savivaldos institucijų rinkimuose ir vietos referendumuose, kaip nu-
mato įstatymas. Teisės kitu būdu dalyvauti savivaldoje sąlygas nustato įsta-
tymas. 

(3) Viešoji valdžia turi sudaryti galimybes asmeniui dalyvauti visuo-
meninėje veikloje ir daryti įtaką su savimi susijusiems sprendimams. 
 

15 straipsnis. Nuosavybės apsauga 
(1) Kiekvieno nuosavybė yra saugoma. 
(2) Nuosavybės paėmimo visuomenės poreikiams tenkinti sąlygas ir 

kompensavimo tvarką nustato įstatymas. 
 

16 straipsnis. Išsilavinimo teisės 
(1) Kiekvienas turi teisę į nemokamą pagrindinį išsilavinimą. Pareigos 

gauti išsilavinimą sąlygas numato įstatymas. 
(2) Viešoji valdžia, kaip detaliau numato įstatymas, turi garantuoti 

kiekvienam lygias galimybes gauti kitą mokymosi pagalbą pagal asmens 
sugebėjimus ir kitus ypatingus poreikius, taip pat galimybę ugdyti juos net-
rukdant ekonominiams sunkumams. 

(3) Mokslo, menų ir aukštojo išsilavinimo laisvė garantuojama. 
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17 straipsnis. Teisė į kiekvieną kalbą ir kultūrą 
(1) Valstybinės Suomijos kalbos yra suomių ir švedų kalbos. 
(2) Kiekvieno teisę naudoti savo kalbą, suomių ar švedų, teismuose ar 

kitose valstybės įstaigose ir gauti oficialius dokumentus šia kalba garantuo-
ja įstatymas. Valstybės valdžia turi vienodais pagrindais tenkinti kultūrinius 
ir visuomeninius suomiškai ir švediškai kalbančių šalies gyventojų porei-
kius. 

(3) Samiai, kaip vietos gyventojai, taip pat kaip romai ar kitos grupės, 
turi teisę puoselėti ir plėtoti savo kalbą ir kultūrą. Nuostatos dėl samių tei-
sės naudoti samių kalbą valstybės institucijose yra įtvirtintos įstatymu. As-
menų, vartojančių gestų kalbą, ir asmenų, kuriems dėl negalios reikia aiški-
nimo ar vertimo, teises garantuoja įstatymas.  
 

18 straipsnis. Teisė į darbą ir laisvė dalyvauti komercinėje veikloje 
(1) Kaip numato įstatymas, kiekvienas turi teisę užsidirbti pragyveni-

mui savo pasirinktu darbu, profesija ar komercine veikla. Viešoji valdžia 
prisiima atsakomybę už darbo saugą. 

(2) Viešoji valdžia remia darbą ir stengiasi garantuoti kiekvieno teisę į 
darbą. Teisės gauti išsilavinimą, kuris padidintų įsidarbinimo galimybę, 
įgyvendinimo sąlygas numato įstatymas. 

(3) Niekas negali būti atleistas iš darbo be teisinio pagrindo. 
 

19 straipsnis. Teisė į socialinę apsaugą 
(1) Tiems, kurie negali gauti lėšų būtinam pragyvenimui užtikrinti, turi 

teisę gauti būtinas pragyvenimo lėšas ir rūpybą. 
(2) Įstatymas kiekvienam garantuoja teisę į būtinas pragyvenimo lėšas 

nedarbo, ligos, negalios atvejais, taip pat senatvėje, gimus vaikui ar netekus 
rūpintojo. 

(3) Viešoji valdžia pagal įstatymą kiekvienam garantuoja pakankamą 
socialinį, sveikatos ar medicininį aptarnavimą, ji rūpinasi gyventojų sveika-
ta. Be to, viešoji valdžia turi remti šeimas ir kitus už vaikų aprūpinimą atsa-
kingus asmenis taip, kad jie turėtų galimybę užtikrinti vaikų gerovę ir ug-
dymą. 

(4) Viešoji valdžia remia kiekvieno teisę į būstą ir galimybę susitvar-
kyti nuosavą gyvenamąją vietą. 
 

20 straipsnis. Atsakomybė už aplinką 
Kiekvienas yra atsakingas už gamtą ir jos bioįvairovę, aplinką ir na-

cionalinį paveldą. 
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Viešoji valdžia turi stengtis kiekvienam garantuoti teisę į sveiką aplin-
ką ir galimybę daryti įtaką sprendimams, susijusiems su savo gyvenamąja 
aplinka. 
 

21 straipsnis. Įstatymo apsauga  
(1) Kiekvienas turi teisę į bylos nagrinėjimą tinkamai ir be reikalo ne-

atidėliojant teisėto kompetentingo teismo ar kitos valdžios, taip pat gauti 
sprendimą, susijusį su savo teisėmis, arba įpareigojimą peržiūrėti teismo ar 
kito nepriklausomo organo teisingumo vykdymą. 

(2) Įstatymas numato nuostatas, susijusias su teismo proceso viešumu, 
teise būti išklausytam, teise gauti motyvuotą sprendimą ir apeliacijos teisę, 
taip pat kitas teisingo teismo proceso ir tinkamo valdymo garantijas.  
 

22 straipsnis. Pagrindinių teisių ir laisvių apsauga 
Viešoji valdžia turi garantuoti pagrindinių teisių ir laisvių bei žmogaus 

teisių priežiūrą. 
 

23 straipsnis. Pagrindinės teisės ir laisvės esant nepaprastajai pa-
dėčiai 

Įstatymu gali būti nustatytos laikinos pagrindinių teisių ir laisvių išim-
tys pagal Suomijos tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, bū-
tinos ginkluoto Suomijos užpuolimo atveju arba esant nepaprastajai padė-
čiai, keliančiai grėsmę tautai, kuri pagal įstatymą yra tokia rimta, kad gali 
būti lyginama su ginkluotu užpuolimu. 
 

III SKYRIUS 
PARLAMENTAS IR PARLAMENTO NARIAI 

 
24 straipsnis. Parlamento sudėtis ir įgaliojimų laikas 
(1) Parlamentas (suom. Eduskunda) yra vienų rūmų. Jis sudarytas iš 

200 atstovų, išrinktų ketverių metų kadencijai. 
(2) Parlamento įgaliojimai prasideda, kai patvirtinami parlamento rin-

kimų rezultatai, ir tęsiasi iki kitų parlamento rinkimų. 
 

25 straipsnis. Parlamento rinkimai 
(1) Parlamento nariai renkami tiesiogiai, proporciniu būdu ir slaptu 

balsavimu. Kiekvienas pilietis turi lygias teises rinkimuose. 
(2) Parlamento rinkimų metu šalis pagal Suomijos piliečių skaičių pa-

dalijama bent į dvylika arba daugiausiai į aštuoniolika rinkimų apygardų. 
Alandų salose turi būti sudaroma rinkimų apygarda vienam atstovui rinkti. 
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(3) Teisė parlamento rinkimuose iškelti kandidatus priklauso registruo-
toms politinėms partijoms ir, kaip numatyta įstatyme, asmenų grupėms, tu-
rinčioms teisę balsuoti. 

(4) Įstatymas detaliau nustato parlamento rinkimų rengimo, kandidatų 
iškėlimo, rinkimų ir rinkimų apygardų tvarkos sąlygas. 
 

26 straipsnis. Neeiliniai parlamento rinkimai 
(1) Respublikos prezidentas, išklausęs parlamentines grupes, esant mo-

tyvuotam ministro pirmininko siūlymui ir kol vyksta parlamento sesija gali 
siūlyti, kad būtų surengti neeiliniai parlamento rinkimai. Po to parlamentas 
iki rinkimų turi nuspręsti, kada jis baigia savo darbą. 

(2) Po neeilinių parlamento rinkimų parlamentas turi rinktis į sesiją 
pirmą kalendorinę mėnesio dieną, praėjus devyniolikai dienų po rinkimų –  
jeigu parlamentas nenumatė ankstesnės datos. 

 
27 straipsnis. Reikalavimai ir kvalifikacijos parlamento nariui 
(1) Kiekvienas, turintis teisę balsuoti ir kuris nėra globojamas, gali būti 

kandidatu parlamento rinkimuose. 
(2) Parlamento nariu negali būti išrinktas asmuo, einantis karines pa-

reigas. 
(3) Vyriausybės teisingumo kancleris, parlamento ombudsmenas, 

Aukščiausiojo arba Aukščiausiojo Administracinio Teismo teisėjas ir vals-
tybės kaltintojas negali būti parlamento atstovais. Jeigu parlamento narys 
yra išrenkamas respublikos prezidentu arba paskiriamas ar išrenkamas į 
vieną iš minėtųjų tarnybų, jis nustoja būti atstovu nuo paskyrimo arba rin-
kimų datos. Parlamento nario pareigos taip pat nutraukiamos, jeigu jis ne-
atitinka reikalavimų. 
 

28 straipsnis. Laikinas pašalinimas iš parlamento narių, atleidimas 
iš pareigų arba įgaliojimų nutraukimas 

(1) Parlamento nario pareigos yra sustabdomos tuo laiku, kai jis yra 
Europos Parlamento narys. Per tą laiką parlamento narį pakeičia jo pava-
duotojas. Parlamento nario pareigos taip pat sustabdomos karo tarnybos 
metu. 

(2) Parlamentas gali sutikti atleisti asmenį iš parlamento narių jam pra-
šant, jeigu yra svari tokio atleidimo priežastis. 

(3) Jeigu parlamento narys iš esmės ir daug kartų neatliko savo parei-
gų, parlamentas, remdamasis Konstitucinės teisės komiteto išvada, gali at-
leisti jį iš pareigų visam arba tam tikram laikui sprendimu, priimtu ne ma-
žiau kaip dviem trečdaliais balsų. 
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(4) Jeigu parlamento nariu išrinktas asmuo teismo sprendimu buvo nu-
teistas kalėti už tyčinį nusikaltimą arba bauda už rinkimų pažeidimą, parla-
mentas sprendžia, ar leisti jam tęsti tarnybą. Jeigu pažeidimas yra toks, kad 
kaltinamasis nenusipelno parlamento nariui būtino pasitikėjimo ir pagarbos, 
parlamentas, gavęs Konstitucinės teisės komiteto išvadas, gali dviejų trečių-
jų balsų dauguma nuspręsti panaikinti parlamento nario įgaliojimus. 
 

29 straipsnis. Parlamento nario nepriklausomybė 
Parlamento narys įsipareigoja atlikdamas tarnybą laikytis teisingumo ir 

tiesos. Jis turi laikytis Konstitucijos ir jokie kiti reikalavimai jam nėra pri-
valomi. 
 

30 straipsnis. Parlamento nario imunitetas 
(1) Parlamento nariui neturi būti trukdoma vykdyti savo pareigas. 
(2) Parlamento narys negali būti kaltinamas teisme, jam taip pat negali 

būti atimta laisvė už nuomonę, išreikštą parlamente, ar dėl elgesio svarsty-
mų metu, nebent parlamentas tam pritaria sprendimu, priimtu ne mažiau 
kaip penkiom šeštosiomis balsų. 

(3) Jeigu parlamento narys buvo suimtas ar sulaikytas, parlamento 
pirmininkas turi būti nedelsiant įspėtas. Parlamento narys negali būti sui-
mamas ar sulaikomas iki teismo proceso pradžios be parlamento sutikimo, 
nebent jis dėl rimtos priežasties įtariamas padarius nusikaltimą, už kurį tai-
koma minimali bausmė yra įkalinimas ilgiau kaip šešis mėnesius. 
 

31 straipsnis. Parlamento nario žodžio ir elgesio laisvė 
(1) Kiekvienas parlamento narys turi teisę laisvai reikšti nuomonę pa-

rlamente visais svarstomais klausimais ir apie tai, kaip jie yra nagrinėjami. 
(2) Kiekvienas parlamento narys turi elgtis oriai ir etiškai, su kitu as-

meniu nesielgti įžeidžiančiai. Jeigu parlamento narys pažeidžia tokio elge-
sio taisykles, parlamento pirmininkas gali atkreipti į tai dėmesį arba už-
drausti toliau kalbėti. Parlamento narį, daug kartų pažeidusį tvarką, parla-
mentas gali įspėti arba laikinai pašalinti iš parlamento sesijų ne ilgiau kaip 
dviem savaitėms. 
 

32 straipsnis. Interesų konfliktas 
Parlamento narys yra nušalinamas nuo bet kokio klausimo, susijusio su 

savimi asmeniškai, svarstymo ar sprendimų priėmimo. Tačiau jis gali daly-
vauti šių dalykų debatuose parlamento plenariniame posėdyje. Be to, pa-
rlamento narys negali dalyvauti Komitete priimant sprendimą dėl jo pareigų 
vykdymo. 
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IV SKYRIUS 
PARLAMENTO VEIKLA 

 
33 straipsnis. Parlamento sesija 
(1) Parlamentas renkasi į sesiją kiekvienais metais parlamento nutartu 

metu, parlamento sesijos pradžią skelbia Respublikos prezidentas. 
(2) Parlamento sesija tęsiasi iki to laiko, kol parlamentas susirenka į 

kitą sesiją. Prieš rinkimus paskutinė parlamento sesija tęsiasi tol, kol parla-
mentas nusprendžia baigti savo darbą. Prezidentas skelbia parlamento ka-
dencijos pabaigą. Tačiau jeigu būtina, parlamento pirmininkas turi teisę su-
šaukti parlamentą prieš surengiant naujus rinkimus. 
 

34 straipsnis. Parlamento pirmininkas ir Parlamento pirmininko 
taryba 

(1) Kiekvienai sesijai parlamentas iš savo narių renka parlamento pir-
mininką ir du jo pavaduotojus. 

(2) Parlamento pirmininkas ir jo pavaduotojai renkami slaptu balsavi-
mu. Parlamento narys, gavęs daugiau nei pusę balsų, laikomas išrinktu. Jei-
gu per du pirmuosius balsavimus nė vienas narys negavo reikiamos balsų 
daugumos, išrinktu laikomas parlamento narys, trečiojo balsavimo metu 
gavęs daugiausiai balsų. 

(3) Parlamento pirmininkas, jo pavaduotojai ir parlamento komitetų 
pirmininkai sudaro Parlamento pirmininko tarybą. Parlamento pirmininko 
taryba organizuodama parlamento darbą leidžia nurodymus ir nutaria, kaip 
specialiai numatyta šioje Konstitucijoje ar Parlamento statute, dėl darbo 
tvarkos, kurios bus laikomasi svarstant klausimus parlamente. Parlamento 
pirmininko taryba gali siūlyti priimti arba pakeisti teisės aktus dėl parla-
mento pareigūnų ar parlamento statuto, taip pat teikti siūlymus dėl kitų pa-
rlamento darbą reguliuojančių nuostatų. 
 

35 straipsnis. Parlamento komitetai 
(1) Kiekvienos kadencijos laikotarpiui parlamentas sudaro Pagrindinį 

komitetą, Konstitucinės teisės komitetą, Užsienio reikalų komitetą, Finansų 
komitetą ir kitus nuolatinius komitetus, numatytus Parlamento statute. Par-
lamentas skiria komitetus rengti tam tikrus klausimus. 

(2) Pagrindiniame komitete turi būti dvidešimt penki nariai. Konstitu-
cinės teisės komitete, Užsienio reikalų komitete ir Finansų komitete turi bū-
ti bent po septyniolika narių. Kiti nuolatiniai komitetai turi turėti bent po 
vienuolika narių. Kiekvienas komitetas turi turėti būtiną alternatyvių narių 
skaičių. 
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(3) Komitetas gali priimti sprendimus posėdyje dalyvaujant bent 
dviem trečdaliams narių, jeigu konkrečiais atvejais nereikalaujama didesnio 
kvorumo. 
 

36 straipsnis. Kitos parlamento renkamos institucijos ir atstovai 
(1) Parlamentas remdamasis įstatymo nuostatomis renka Socialinio 

draudimo institucijos valdymo ir veiklos kontrolės patikėtinius. 
(2) Parlamentas renka kitas būtinas institucijas, kaip numatyta šioje 

Konstitucijoje, kitame įstatyme ar Parlamento statute. 
(3) Parlamento atstovų rinkimai į tarptautine sutartimi įsteigtas institu-

cijas, į kitas tarptautines institucijas vykdomi pagal įstatymą arba Parlamen-
to statutą. 
 

37 straipsnis. Parlamento organų rinkimai 
(1) Komitetai ir kiti parlamento organai yra formuojami per pirmąją 

parlamento sesiją įgaliojimų terminui, jeigu kitaip nenumatyta šioje Konsti-
tucijoje, Parlamento statute, ar specialiose parlamento nustatytose konkre-
čios parlamento institucijos proceso taisyklėse. Tačiau parlamento pirmi-
ninko tarybai pasiūlius parlamentas gali sutikti vėl suformuoti komitetą ar 
organą, veikiantį rinkimų kampanijos metu.  

(2) Parlamentas renka komitetų ir kitų organų narius. Nebent pagal su-
sitarimą rinkimai vykdomi proporciniu balsavimu. 
 

38 straipsnis. Parlamento ombudsmenas 
(1) Parlamentas ketverių metų terminui skiria parlamento ombudsme-

ną ir du ombudsmeno pavaduotojus, turinčius teisinį išsilavinimą. Om-
budsmeno pavaduotojams taikomos tokios pat sąlygos kaip ir ombudsme-
nui. 

(2) Parlamentas, gavęs Konstitucinės teisės komiteto išvadas, dėl sva-
rių priežasčių gali atleisti ombudsmeną nesibaigus jo kadencijai balsuojant 
ne mažiau kaip dviem trečiosioms jo narių. 
 

39 straipsnis. Svarstytinų klausimų inicijavimas parlamente 
(1) Klausimai pradedami svarstyti parlamente remiantis Vyriausybės, 

parlamento narių pateiktais pasiūlymais ar kitu būdu, numatytu šioje Kons-
titucijoje ar Parlamento statute. 

(2) Parlamento nariai gali: 
1) teikti įstatymų projektus, siūlydami priimti įstatymą; 
2) siūlyti biudžeto projektus papildyti biudžetą, nustatyti papildomą 

biudžetą ir kitus biudžeto sprendimus; 

 138 



3) teikti peticijas siūlydami kurti įstatymo projektus ir taikyti kitas 
priemones. 

 
40 straipsnis. Svarstytinų klausimų rengimas 

Vyriausybės, parlamento narių siūlymai, parlamentui pateikiamos ataskai-
tos ir kiti klausimai, nustatyti šioje Konstitucijoje arba Parlamento statute, 
prieš juos galutinai svarstant Parlamento plenarinėje sesijoje rengiami ko-
mitetuose. 
 

41 straipsnis. Siūlymų svarstymas plenariniame posėdyje 
(1) Įstatymų siūlymai ir siūlymai dėl Parlamento statuto yra du kartus 

svarstomi plenariniame posėdyje. Atidėti ir nepatvirtinti įstatymų projektai 
svarstomi vieną kartą. Kiti siūlymai atskirai svarstomi plenariniame posė-
dyje. 

(2) Sprendimai plenariniame posėdyje priimami paprasta balsų dau-
guma, jeigu šioje Konstitucijoje nenumatyta kitaip. Jeigu balsai pasiskirsto 
po lygiai, sprendimai priimami traukiant burtus, išskyrus atvejus, kai reikia 
kvalifikuotos daugumos. Detalesnes balsavimo procedūras nustato Parla-
mento statutas. 
 

42 straipsnis. Parlamento pirmininko pareigos plenariniame posė-
dyje 

(1) Parlamento pirmininkas sušaukia plenarinį posėdį, pateikia darbot-
varkę, prižiūri debatus ir užtikrina, kad plenarinio posėdžio svarstymų metu 
būtų laikomasi Konstitucijos nuostatų. 

(2) Parlamento pirmininkas neturi atsisakyti įtraukti į darbotvarkę siū-
lymą ar pasiūlymą balsuoti, išskyrus atvejus, kai siūlymas prieštarauja 
Konstitucijai, kitam įstatymui ar aukštesniam parlamento sprendimui. Šiuo 
atveju parlamento pirmininkas turi paaiškinti atmetimo priežastį. Jeigu pa-
rlamentas nepriima parlamento pirmininko sprendimo, siūlymas perduoda-
mas svarstyti Konstitucinės teisės komitetui, šis nedelsdamas turi nuspręsti, 
ar parlamento pirmininko veiksmai teisėti. 

(3) Parlamento pirmininkas nedalyvauja plenarinio posėdžio debatuose 
ar balsuojant. 
 

43 straipsnis. Interpeliacijos 
(1) Ne mažiau kaip dvidešimties parlamento narių grupė gali pareikšti 

interpeliaciją Vyriausybei ar konkrečiam ministrui dėl Vyriausybės ar mi-
nistro įgaliojimų. Į interpeliaciją turi būti atsakyta per penkiolika dienų nuo 
interpeliacijos pateikimo Vyriausybei parlamento plenariniame posėdyje. 
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(2) Baigiant svarstyti interpeliaciją parlamente turi būti surengtas bal-
savimas dėl pasitikėjimo, jeigu debatų metu buvo pareikštas nepasitikėji-
mas Vyriausybe ar ministru. 
 

44 straipsnis. Vyriausybės pareiškimai ir ataskaitos 
(1) Vyriausybė gali pateikti parlamentui paaiškinimą ar ataskaitą dėl 

klausimų, susijusių su šalies valdymu ir tarptautiniais ryšiais. 
(2) Svarstymo pabaigoje turi būti surengtas balsavimas dėl pasitikėji-

mo Vyriausybe ar ministru, jeigu debatų metu buvo pasiūlyta pareikšti ne-
pasitikėjimą Vyriausybe ar ministru. Svarstant ataskaitą negali būti priima-
mi sprendimai dėl pasitikėjimo Vyriausybe ar jos nariu. 
 

45 straipsnis. Klausimai, pranešimai ir debatai 
(1) Kiekvienas parlamento narys turi teisę ministrui pateikti klausimų, 

susijusių su jo kompetencija. Klausimų ir atsakymų nuostatos nurodytos 
Parlamento statute. 

(2) Ministras pirmininkas ar ministro pirmininko paskirtas ministras 
gali pateikti pranešimą parlamentui dėl aktualios problemos. 

(3) Debatai dėl aktualios problemos gali būti rengiami plenarinio po-
sėdžio metu, kaip detaliau numatyta Parlamento statute. 

(4) Parlamentas nepriima sprendimų dėl klausimų, nurodytų šiame 
straipsnyje. Išimtys gali būti daromos dėl žodžio laisvės nuostatų, nurodytų 
31(1) skirsnyje. 
 

46 straipsnis. Ataskaitų pateikimas parlamentui 
(1) Vyriausybė turi pateikti parlamentui metinę veiklos ataskaitą ir at-

siskaityti dėl priemonių vykdant parlamento sprendimus, taip pat metinę 
valstybės finansų ir biudžeto laikymosi ataskaitą. 

(2) Kitos ataskaitos turi būti pateiktos parlamentui pagal Konstituciją, 
kitus įstatymus arba Parlamento statutą. 
 

47 straipsnis. Parlamento teisė gauti informaciją 
(1) Parlamentas turi teisę iš Vyriausybės gauti informacijos, reikalin-

gos klausimams svarstyti. Atitinkamas ministras turi garantuoti, kad komi-
tetai ir kiti parlamento organai nedelsiant gaus būtinus dokumentus ir kitą 
institucijų turimą informaciją. 

(2) Komitetas turi teisę gauti informacijos iš Vyriausybės ar iš atitin-
kamo ministro pagal jo kompetenciją. Komitetas pagal turimą informaciją 
gali teikti pareiškimą Vyriausybei ar ministrui. 
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(3) Parlamento narys turi teisę iš institucijų gauti informacijos, reika-
lingos parlamento nario pareigoms vykdyti, jeigu informacija nėra slapta ar 
susijusi su valstybės biudžeto rengimu. 

(4) Parlamento teisė į informaciją apie tarptautinius santykius įtvirtinta 
šioje Konstitucijoje. 
 

48 straipsnis. Ministro, parlamento ombudsmeno ir teisingumo 
kanclerio teisė dalyvauti posėdžiuose 

(1) Ministras turi teisę lankytis ir dalyvauti parlamento plenarinio po-
sėdžio debatuose, net jei jis nėra parlamento narys. Ministras negali būti  
parlamento komiteto narys. Vykdydamas Respublikos prezidento pareigas 
pagal 59 skirsnį ministras negali dalyvauti parlamento darbe. 

(2) Parlamento ombudsmenas ir Vyriausybės teisingumo kancleris gali 
lankytis ir dalyvauti parlamento plenarinio posėdžio debatuose, kai svars-
tomos jų ataskaitos ar siūlymai. 
 

49 straipsnis. Svarstymų trukmė 
(1) Vienos parlamento sesijos metu nebaigti svarstyti klausimai toliau 

svarstomi kitoje parlamento sesijoje, jeigu tuo metu nevyksta parlamento 
rinkimai. 

(2) Tačiau interpeliacijos ar pareiškimo Vyriausybei svarstymas ne-
perkeliamas į kitą parlamento sesiją. Vyriausybės ataskaita toliau svarstoma 
kitos parlamento sesijos metu tik tuomet, jeigu parlamentas specialiai taip 
nusprendžia. 

(3) Jeigu būtina, parlamente nebaigti svarstyti tarptautiniai klausimai 
gali būti toliau aptariami parlamento sesijos metu po parlamento rinkimų. 
 

50 straipsnis. Parlamento veiklos viešumas 
(1) Parlamento plenariniai posėdžiai yra atviri visuomenei, jeigu pa-

rlamentas dėl svarių priežasčių nenusprendžia kitaip. Parlamentas pagal sa-
vo statutą skelbia dokumentus. 

(2) Komitetų posėdžiai nėra atviri visuomenei. Tačiau komitetas, kol 
renkama informacija, gali posėdžiauti viešai. Visuomenei turi būti sudaryta 
galimybė naudotis komiteto protokolais ir kitais susijusiais dokumentais, 
jeigu dėl svarbios priežasties komitetas nenusprendžia kitaip. 

(3) Komiteto nariai turi laikytis būtino veiklos konfidencialumo. Ta-
čiau kai svarstomi dalykai susiję su Suomijos tarptautiniais santykiais ar 
Europos Sąjungos reikalais, komiteto nariai, išklausę Vyriausybės išvadas, 
būtinai turi laikytis Užsienio reikalų komiteto ir Pagrindinio komiteto kon-
fidencialumo. 
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51 straipsnis. Parlamento darbo kalbos 
(1) Parlamento darbe vartojamos suomių arba švedų kalbos. 
(2) Vyriausybė ir kitos valdžios būtinus dokumentus apie parlamento 

svarstomą dalyką turi pateikti švediškai ir suomiškai. Suomiškai ir švediš-
kai taip pat, turi būti pateikiami parlamento atsakymai ir pranešimai, komi-
tetų ataskaitos ir pareiškimai, raštiški Parlamento pirmininko tarybos siū-
lymai. 
 

52 straipsnis. Parlamento statutas, kitos darbo tvarkos instrukcijos 
ir taisyklės 

(1) Detaliau parlamento darbo procedūras, parlamento organų ir pa-
rlamento darbo tvarkos nuostatas nustato Parlamento statutas. Parlamento 
statutas turi būti priimtas plenariniame posėdyje, laikantis įstatymų siūlymų 
svarstymo procedūros ir nuostatų, paskelbtų Suomijos įstatymų rinkinyje. 

(2) Parlamentas gali išleisti detalesnes vidaus tvarkos, parlamento 
vykdomų rinkimų ir kito parlamento darbo instrukcijas. Parlamentas gali 
priimti procedūrų taisykles, taikomas jo formuojamose institucijose. 
 

53 straipsnis. Referendumai 
(1) Sprendimas surengti konsultacinį referendumą priimamas pagal 

įstatymą, reglamentuojantį referendumo nuostatas ir balsuotojams patei-
kiamas alternatyvas. 

(2) Įstatymas nustato referendumo vykdymo sąlygas. 
 
 

V SKYRIUS 
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS IR VYRIAUSYBĖ 

 
54 straipsnis. Respublikos prezidento rinkimai  
(1) Respublikos prezidentas renkamas tiesioginiuose rinkimuose šeše-

riems metams. Prezidentu gali būti renkamas Suomijos pilietis pagal kilmę. 
Tas pats asmuo Respublikos prezidentu gali būti renkamas ne daugiau kaip 
dvi kadencijas iš eilės. 

(2) Kandidatas laikomas išrinktu Respublikos prezidentu, kai gauna 
daugiau kaip pusę visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. Jeigu nė vie-
nas kandidatas nesurenka reikiamos balsų daugumos, rengiami nauji rinki-
mai, kuriuose dalyvauja du kandidatai, gavę daugiausia balsų. Išrinktu lai-
komas kandidatas, surinkęs daugiau balsų. Jeigu yra iškeltas tik vienas kan-
didatas, jis paskiriamas Respublikos prezidentu be rinkimų. 
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(3) Teisę kelti kandidatą į Respublikos prezidentus turi kiekviena re-
gistruota politinė partija, kurios nors vienas narys per paskutinius parlamen-
to rinkimus yra išrinktas parlamento nariu. Tokią teisę turi ir 20 tūkst. rin-
kėjų. Respublikos prezidento rinkimų datą ir tvarką nustato įstatymas. 
 

55 straipsnis. Prezidento kadencija 
(1) Išrinktas Respublikos prezidentas savo pareigas pradeda eiti pirmą-

ją kito mėnesio dieną po to, kai buvo išrinktas į šį postą. 
(2) Prezidento kadencija baigiasi, kai naujai išrinktas prezidentas pra-

deda eiti savo pareigas. 
(3) Jeigu prezidentas miršta arba Vyriausybė pareiškia, kad preziden-

tas nebegali eiti pareigų, kaip įmanoma greičiau turi būti surengti nauji rin-
kimai. 
 

56 straipsnis. Prezidento priesaika 
(1) Respublikos prezidentas prieš pradėdamas eiti savo pareigas turi 

prisiekti parlamente: 
„Aš, …, Suomijos žmonių išrinkta(s) Respublikos prezidentu, prisiekiu 

gerbti ir vykdyti Respublikos Konstituciją bei įstatymus ir tarnauti žmonių 
gerovei“. 
 

57 straipsnis. Prezidento pareigos 
Prezidento pareigos nurodytos šioje Konstitucijoje ir kituose įstaty-

muose. 
 

58 straipsnis. Prezidento sprendimai 
(1) Respublikos prezidentas sprendimus dėl Vyriausybės priima rem-

damasis Vyriausybės pateiktais siūlymais. 
(2) Jeigu prezidentas atmeta Vyriausybės siūlymą, šis yra grąžinamas 

Vyriausybei. Sprendimas pateikti ar atmesti Vyriausybės siūlymą priima-
mas pagal naują Vyriausybės siūlymą. 

(3) Nesilaikydamas (1) dalies nuostatų prezidentas priima sprendimus 
be Vyriausybės siūlymo dėl: 

1) Vyriausybės ar ministro skyrimo, taip pat dėl Vyriausybės ar mi-
nistro atsistatydinimo priėmimo; 

2) neeilinių parlamento rinkimų tvarkos; 
3) prezidento malonės ir kitų įstatymuose reglamentuojamų klausi-

mų dėl privačių asmenų ar reikalų, kurių nereikia svarstyti Vy-
riausybės plenariniame posėdyje; 
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4) reikalų, nurodytų Alandų salų autonomijos akte, išskyrus Alandų 
Salų finansinius reikalus. 

(4) Atitinkamas ministras teikia informaciją prezidentui. Tačiau atitin-
kamas Vyriausybės pranešėjas teikia siūlymus dėl Vyriausybės sudėties pa-
keitimo, kai tai susiję su visa Vyriausybe. 

(5) Prezidentas kartu su ministru priima sprendimus dėl karo reikalų. 
Detalesnes nuostatas nustato įstatymas. Prezidentas, kaip numato įstatymas, 
priima sprendimus dėl skyrimo į karines pareigas ir Respublikos prezidento 
institucijos. 
 

59 straipsnis. Prezidento pavadavimas 
Nutrūkus Respublikos prezidento įgaliojimams, pareigas eina ministras 

pirmininkas arba, jeigu jis negali eiti šių pareigų, ministras, pavaduojantis 
ministrą pirmininką. 
 

60 straipsnis. Vyriausybė 
(1) Vyriausybę sudaro ministras pirmininkas ir reikiamas ministrų 

skaičius. Ministru gali būti Suomijos pilietis, žinomas kaip sąžiningas ir 
kompetentingas asmuo. 

(2) Ministrai, vadovaudami jiems pavestoms valdymo sritims, atskai-
tingi parlamentui. Kiekvienas ministras, dalyvaujantis Vyriausybės posėdy-
je, atsakingas už Vyriausybės posėdyje priimtus sprendimus, išskyrus atve-
jus, kai jis jiems prieštaravo ir prieštaravimas įtrauktas į protokolą. 
 

61 straipsnis. Vyriausybės sudarymas 
(1) Ministrą pirmininką renka parlamentas, vėliau į šį postą jį paskiria 

Respublikos prezidentas. Ministrus skiria Respublikos prezidentas ministro 
pirmininko teikimu. 

(2) Prieš išrinkdami ministrą pirmininką parlamento nariai derasi dėl 
Vyriausybės politinės programos ir sudėties. Po diskusijų ir parlamento 
pirmininkui bei partijoms pareiškus nuomonę prezidentas pateikia parla-
mentui kandidatą į ministro pirmininko postą. Kandidatas išrenkamas mi-
nistru pirmininku, kai tam atviro balsavimo metu pritaria daugiau kaip pusė 
parlamento narių. 

(3) Jeigu kandidatas nesurenka reikiamos balsų daugumos, kitas kan-
didatas keliamas tokia pat tvarka. Jeigu ir antrasis kandidatas nesurenka 
reikiamos balsų daugumos, ministro pirmininko rinkimai turi būti rengiami 
parlamente atviru balsavimu. Ministru pirmininku išrenkamas asmuo, su-
rinkęs daugiausia balsų. 
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(4) Parlamento sesijos metu Vyriausybė formuojama ir kai iš esmės 
pasikeičia jos sudėtis. 
 

62 straipsnis. Vyriausybės programos pateikimas 
Vyriausybė turi nedelsdama pateikti savo programą parlamentui prane-

šimo forma. Ši nuostata galioja ir kai iš esmės pasikeičia Vyriausybės sudėtis. 
 

63 straipsnis. Asmeniniai ministrų interesai 
(1) Ministras, eidamas savo pareigas, negali užimti jokių kitų pareigų 

valstybinėse įstaigose ar imtis kokių nors pareigų, kurios gali trukdyti jo, 
kaip ministro, pareigoms ar leistų kitaip abejoti jo, kaip ministro, patiki-
mumu. 

(2) Paskirtasis ministras turi nedelsdamas pateikti parlamentui ataskai-
tą apie savo komercinę veiklą, akcijas ar kitą turtą, taip pat apie kitas savo 
pareigas ir interesus, kurie gali būti svarbūs, kai bus vertinama jo, kaip mi-
nistro, veikla. 
 

64 straipsnis. Vyriausybės ar ministro atsistatydinimas 
(1) Vyriausybės arba ministro atsistatydinimą priima Respublikos pre-

zidentas. Prezidentas taip pat gali priimti ministro atsistatydinimą ministro 
pirmininko siūlymu. 

(2) Prezidentas gali paleisti Vyriausybę ar atleisti ministrą, jeigu jie 
neteko parlamento pasitikėjimo, ir nesant parlamento reikalavimo. 

(3) Jeigu ministras išrenkamas Respublikos prezidentu arba parlamen-
to pirmininku, laikoma, kad jis atsistatydino iš savo pareigų išrinkimo į šias 
pareigas dieną.  
 

65 straipsnis. Vyriausybės pareigos 
(1) Vyriausybės pareigos nustatytos šioje Konstitucijoje. Be to, Vy-

riausybė vykdo kitokias valdymo funkcijas, priskirtas jai arba ministrui arba 
kurios nėra Respublikos prezidento ir kitų institucijų kompetencija. 

(2) Vyriausybė įgyvendina prezidento sprendimus. 
 

66 straipsnis. Ministro Pirmininko pareigos 
(1) Ministras pirmininkas vadovauja Vyriausybės veiklai ir prižiūri, 

kaip svarstomi ir įgyvendinami Vyriausybės uždaviniai. Ministras pirmi-
ninkas pirmininkauja plenariniams Vyriausybės posėdžiams. 

(2) Kol ministras pirmininkas negali eiti savo pareigų, jį pavaduoja 
vienas iš ministrų, paskirtas ministro pirmininko pavaduotoju. Kai ir pasta-
rasis negali eiti savo pareigų, jį pavaduoja pagal amžių vyriausias ministras. 
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67 straipsnis. Sprendimų priėmimas Vyriausybėje 
(1) Vyriausybės sprendimai svarstomi plenariniuose Vyriausybės po-

sėdžiuose arba ministerijoje, kurios kompetencijai jie priklauso. Ypač svar-
bius ir reikšmingus sprendimus priima visa Vyriausybė plenariniame posė-
dyje. Detalesnes sprendimų priėmimo sąlygas nustato įstatymas. 

(2) Sprendimai, kurie bus svarstomi Vyriausybėje, turi būti prieš tai 
aptariami atitinkamoje ministerijoje. Vyriausybė klausimams svarstyti gali 
sudaryti ministrų komitetus. 

(3) Vyriausybės posėdis yra teisėtas, kai dalyvauja ne mažiau kaip 
penki ministrai. 
 

68 straipsnis. Ministrai 
(1) Vyriausybę sudaro nustatytas ministrų skaičius. Kiekvienas minist-

ras, remdamasis atitinkama savo veiklos sritimi, yra atsakingas už Vyriau-
sybei pateiktų sprendimų parengimą ir tinkamą ministerijos administracijos 
darbą. 

(2) Ministerijai vadovauja ministras. 
(3) Maksimalų ministrų skaičių ir bendrus ministerijų steigimo princi-

pus nustato įstatymas. Nuostatos dėl ministerijų veiklos apimties ir kompe-
tencijos, taip pat dėl kitų Vyriausybės organizacijos formų nustatomos įsta-
tymu arba Vyriausybės dekretu. 
 

69 straipsnis. Vyriausybės teisingumo kancleris 
(1) Vyriausybės teisingumo kanclerį ir teisingumo kanclerio pavaduo-

toją skiria Respublikos prezidentas. Jie turi turėti teisinį išsilavinimą. Be to, 
prezidentas skiria ir teisingumo kanclerio pavaduotojo pavaduojantįjį ne il-
gesnei kaip penkerių metų kadencijai. Kai teisingumo kanclerio pavaduoto-
jas negali eiti savo pareigų, jo pareigas turi užimti pavaduojantysis. 

(2) Reikalavimai teisingumo kanclerio pavaduotojui ir jį pavaduojan-
čiajam yra tokie patys kaip ir teisingumo kancleriui. 
 
 

VI SKYRIUS 
ĮSTATYMŲ LEIDYBA 

 
70 straipsnis. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė 
Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė parlamente priklauso Vyriausybei ir 

parlamento nariams. Parlameno narių siūlymai dėl įstatymų priėmimo turi 
būti pateikiami parlamento sesijos metu. 
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71 straipsnis. Vyriausybės teikiamų įstatymų projektų papildymas 
ir atšaukimas 

Vyriausybės teikiami įstatymų projektai gali būti papildyti arba atšauk-
ti. Papildytas įstatymo projektas negali būti pateiktas, jeigu komitetas svars-
tomu klausimu yra išplatinęs savo išvadas. 
 

72 straipsnis. Įstatymų projektų svarstymas parlamente 
(1) Įstatymo projektas parlamento plenariniame posėdyje pradedamas 

svarstyti dviem klausymais, kai komitetas yra išplatinęs savo išvadas. 
(2) Pirmojo svarstymo metu pristatomos Komiteto išvados, tada vyksta 

debatai dėl įstatymo projekto turinio. Antrojo svarstymo, kuris anksčiausiai 
gali prasidėti praėjus trim dienoms po pirmojo svarstymo pabaigos, metu 
parlamento nariai sprendžia, priimti ar atmesti įstatymo projektą. 

(3) Kai vyksta pirmasis posėdis, įstatymo projektas gali būti pateiktas 
svarstyti Pagrindiniam komitetui. 

(4) Detalesnes įstatymų projektų svarstymo taisykles nustato Parla-
mento statutas. 
 

73 straipsnis. Konstitucijos keitimas 
(1) Konstitucijos panaikinimo, priėmimo, papildymo ar peržiūrėjimo 

projektas, antrojo svarstymo metu pritarus daugumai parlamento narių, turi 
būti laikinai sustabdomas iki pirmosios parlamento sesijos po parlamento 
rinkimų. Komitetui išplatinus savo išvadas Konstitucijos keitimo projektas 
gali būti be esminių pakeitimų priimtas vieno plenarinės sesijos svarstymo 
metu, kai tam pritaria ne mažiau kaip 2/3 parlamento narių. 

(2) Tačiau Konstitucijos panaikinimo, keitimo ar papildymo projektas 
gali būti nagrinėjamas skubos tvarka, kai tam pritaria mažiausiai 5/6 parla-
mento narių. Tokiu atveju Konstitucijos panaikinimo, keitimo ar papildymo 
projektas nėra laikinai sustabdomas, jis gali būti priimtas, kai tam pritaria 
ne mažiau kaip 2/3 parlamento narių. 
 

74 straipsnis. Konstitucingumo priežiūra 
Konstitucinės teisės komitetas turi išplatinti išvadas dėl įstatymų pro-

jektų atitikties Konstitucijai, taip pat dėl tarptautinių sutarčių dėl žmogaus 
teisių. 
 

75 straipsnis. Speciali įstatymų leidyba dėl Alandų Salų 
(1) Alandų Salų autonomijos aktas, Teisės įgyti nekilnojamąjį turtą 

Alandų salose aktas numato ir šių aktų priėmimo procedūrą. 
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(2) Alandų Salų įstatymų leidybos asamblėjos teisės pateikti įstatymų 
projektus, priimtus Alandų įstatymų leidybos asamblėjos, sąlygos nustaty-
tos Alandų salų autonomijos akte. 
 

76 straipsnis. Bažnyčios aktas 
(1) Evangelikų liuteronų bažnyčios organizacijos ir administracijos 

nuostatos išvardytos Bažnyčios akte. 
(2) Bažnyčios akto priėmimo tvarka ir teisė teikti šio akto pakeitimo ir 

papildymo sumanymus išvardytos konkrečiose šio akto nuostatose. 
 

77 straipsnis. Įstatymų patvirtinimas 
(1) Parlamento priimti įstatymai turi būti pateikti Respublikos prezi-

dentui patvirtinti. Prezidentas per tris mėnesius po įstatymo pateikimo turi 
apsispręsti, ar jį patvirtinti, ar ne. Prezidentas gali prašyti Aukščiausiojo 
Teismo ar Aukščiausiojo Administracinio Teismo išvadų dėl įstatymo. 

(2) Jeigu prezidentas nepatvirtina įstatymo, jis grąžinamas parlamentui 
pakartotinai svarstyti. Jeigu parlamentas antrą kartą priima įstatymą be es-
minių pakeitimų, jis įsigalioja nepasirašius. Jeigu parlamentas antrą kartą 
nepriima įstatymo, laikoma, kad jis neįsigaliojo. 
 

78 straipsnis. Nepasirašyto įstatymo svarstymas 
Jeigu Respublikos prezidentas per nurodytą laiką nepatvirtina įstatymo, šis 
turi būti nedelsiant grąžinamas parlamentui pakartotinai svarstyti. Kai ko-
mitetas išplatina atitinkamas išvadas, įstatymas priimamas be esminių pa-
keitimų arba atmetamas. Sprendimas priimamas plenariniame posėdyje vie-
nu svarstymu balsuojant daugumai parlamento narių. 
 

79 straipsnis. Įstatymų paskelbimas ir įsigaliojimas 
(1) Jei priimamas konstitucinis įstatymas, jo paskelbimo ir įsigaliojimo 

tvarka nurodoma pačiame įstatyme. 
(2) Įstatymas, kuris buvo patvirtintas arba įsigaliojo be patvirtinimo, 

turi būti pasirašytas Respublikos prezidento ir kontrasignuotas atitinkamo 
ministro. Tada Vyriausybė turi nedelsdama įstatymą paskelbti Suomijos 
įstatymų rinkinyje. 

(3) Įstatyme turi būti nurodyta, kada jis įsigalioja. Išskirtiniu atveju ga-
li būti nurodoma, kad jis įsigalioja remiantis dekretu. Jeigu įstatymas iki sa-
vo įsigaliojimo nepaskelbiamas, jis įsigalioja nuo paskelbimo dienos. 

(4) Įstatymai priimami ir skelbiami suomių ir švedų kalbomis. 
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80 straipsnis. Dekretų priėmimas ir perduotoji įstatymų leidyba 
(1) Respublikos prezidentas, Vyriausybė ir ministerija, įgyvendindami 

jiems Konstitucijos ir kitų įstatymų suteiktus įgaliojimus, leidžia dekretus. 
Tačiau principai, susiję su žmogaus teisėmis ir pareigomis, bei normos, ku-
rios pagal Konstituciją yra įstatymo pobūdžio, turi būti nustatytos įstatymu. 
Jeigu nėra tiksliai nustatyta, kas turi priimti dekretą, jį turi priimti Vyriau-
sybė. 

(2) Kitoms institucijoms įstatymas gali suteikti įgaliojimus nustatyti 
teisės normas neperžengiant savo kompetencijos ribų, jeigu yra ypatinga 
priežastis, atitinkanti aptariamą dalyką, ir jeigu dėl normos svarbos nėra bū-
tina, kad ji būtų įtvirtinta įstatymu ar dekretu. Tokių įgaliojimų suteikimo 
ribos turi būti tiksliai nustatytos. 

(3) Bendras dekretų ir kitų teisės normų paskelbimo ir įsigaliojimo 
nuostatas nustato įstatymas. 
 

VII SKYRIUS 
VALSTYBĖS FINANSAI 

 
81 straipsnis. Valstybės mokesčiai ir įmokos 
(1) Valstybės mokesčius, taip pat atleidimo nuo mokesčių teisinius pa-

grindus nustato įstatymas, apibrėžiantis mokesčių rūšis ir dydį. 
(2) Pagrindinius oficialių funkcijų, paslaugų ir kitos veiklos įkainių ir 

jų dydžių kriterijus nustato įstatymas. 
 

82 straipsnis. Valstybės skola ir garantijos 
(1) Valstybės skolos galimybę nustato parlamentas, identifikuodamas 

maksimalų naujos skolos dydį ir visą valstybės skolą. 
(2) Valstybės laidavimas ir garantija gali būti duodama tik bendru par-

lamento sutarimu. 
 

83 straipsnis. Valstybės biudžetas 
(1) Parlamentas sprendžia dėl vienų metų valstybės biudžeto. Biudže-

tas paskelbiamas Suomijos teisės aktų rinkinyje. 
(2) Vyriausybės ir kiti pasiūlymai dėl valstybės biudžeto pateikiami 

parlamentui iš anksto iki kitų biudžetinių metų pradžios. Norint pakeisti ar 
panaikinti biudžetą, taikomos 71 straipsnio nuostatos. 

(3) Parlamento narys gali pateikti siūlymą dėl biudžeto. 
(4) Kaip Finansų komiteto ataskaita, pateikta parlamentui, biudžetas 

priimamas vienu skaitymu plenariniame posėdyje. Detaliau biudžeto priė-
mimą reguliuoja parlamento statutas. 
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(5) Jeigu iki naujų biudžeto metų biudžetas nepaskelbiamas, Vyriau-
sybės siūlomas biudžetas turi būti taikomas parlamento nustatyta apimtimi.  
 

84 straipsnis. Biudžeto turinys 
(1) Į valstybės biudžetą įtraukiamos metinės šalies pajamos ir išlaidos. 

Įstatymu gali būti nustatyta atitinkamų pajamų ir išlaidų tiesioginė sąsaja, 
pajamų apžvalga ir susijusių išlaidų skirtumai. 

(2) Pajamų apžvalga biudžete turi apimti biudžeto išlaidas. Į perteklių 
ir deficitą valdant biudžetą turi būti atsižvelgiama pagal įstatymą. 

(3) Pagal įstatymą gali būti atliekama keleto metų biudžeto pajamų ir 
išlaidų apžvalga. 

(4) Pagrindiniai valstybės įmonių veiklos ir finansų principai įtvirtinti 
įstatyme. Valstybės įmonių išlaidos ir pajamos į biudžetą įtraukiamos tokios 
apimties, kokia nustatyta įstatyme. Svarstant biudžetą parlamentas patvirti-
na svarbiausius paslaugų ir valstybės įmonių veiklos tikslus. 
 

85 straipsnis. Biudžeto išlaidos 
(1) Biudžeto išlaidos įtvirtinamos kaip fiksuotos, planuojamos ir per-

keliamos. Planuojamos išlaidos pagal įstatymą gali būti viršytos ir perke-
liamos į kitus biudžeto metus. Fiksuotos ir perkeliamos išlaidos negali būti 
išskaidytos ar perkeltos, jeigu įstatymas nenumato kitaip. 

(2) Išlaidų negalima perkelti iš vieno biudžeto straipsnio į kitą, jeigu to 
nenumato biudžetas. Tačiau tokį perkėlimą gali numatyti įstatymas. 

(3) Nenumatytas išlaidas leidžiama padengti iš kitų miestų biudžeto, 
nustatant jų apimtį ir tikslą. 
 

86 straipsnis. Papildomas biudžetas 
(1) Vyriausybė gali pateikti parlamentui papildomo biudžeto projektą, 

jeigu yra pagrista biudžeto keitimo priežastis. 
(2) Parlamento narys gali pateikti papildomo biudžeto projekto siūly-

mus. 
 

87 straipsnis. Papildomi biudžeto fondai 
Pagal įstatymą gali būti kuriami papildomi biudžeto fondai, jeigu vals-

tybėje pripažįstama tokia būtinybė. Parlamentas įstatymų leidybos keliu pri-
ima sprendimą dėl papildomo biudžeto fondo ne mažesne kaip 2/3 balsų 
dauguma, laikydamasis įstatymų leidybos procedūros. 
 

88 straipsnis. Teisėtos asmenų pajamos iš valstybės biudžeto 
Neatsižvelgiant į biudžetą, kiekvienas turi teisę kaupti iš valstybės biu-

džeto teisėtai gaunamas lėšas. 
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89 straipsnis. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų įgaliojimų truk-
mės tvirtinimas 

Atitinkamas parlamento komitetas, kai to reikalauja parlamentas, jo 
vardu tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų įgaliojimų trukmę. 
 

90 straipsnis. Valstybės finansų priežiūra ir auditas 
(1) Parlamentas prižiūri valstybės finansų valdymą bei jo ir valstybės 

biudžeto atitiktį. Šiuo tikslu parlamentas iš savo narių renka valstybės audi-
torių. 

(2) Nepriklausoma institucija Valstybės audito įstaiga vykdo finansų 
valdymo auditą bei jų ir biudžeto atitikimo priežiūrą. Detaliau valstybės au-
dito tvarką nustato įstatymas. 

(3) Valstybės auditoriai ir Valstybės audito įstaiga turi teisę iš valsty-
bės institucijų ir kitų kontroliuojamų organizacijų gauti visą pareigoms 
vykdyti reikalingą informaciją. 
 

91 straipsnis. Suomijos bankas 
(1) Suomijos bankas veikia parlamento garantija ir jo prižiūrimas pa-

gal įstatymo nuostatas. Atlikti Suomijos banko veiklos priežiūrą parlamen-
tas skiria banko valdytoją. 

(2) Atitinkamas parlamento komitetas ir banko valdytojas turi teisę 
gauti visą veiklai reikalingą informaciją. 
 

92 straipsnis. Valstybės aktyvai 
(1) Valstybės valdomų akcijų naudojimą ir įgaliojimų nuostatas numa-

to įstatymas. Įstatymas reguliuoja parlamento sutikimu įmonėse vykdomą 
valstybės priežiūrą ir jos atsisakymą. 

(2) Valstybės nekilnojamasis turtas gali būti valdomas tik su parlamen-
to žinia arba pagal įstatymo nuostatas. 
 

VIII SKYRIUS 
UŽSIENIO POLITIKA 

 
93 straipsnis. Kompetencija užsienio politikos formavimo srityje 
(1) Pagrindinius užsienio politikos klausimus sprendžia Respublikos 

prezidentas kartu su Vyriausybe. Tačiau parlamentas tvirtina ir denonsuoja 
Suomijos tarptautinius įsipareigojimus ir sprendžia klausimus dėl jų įsiga-
liojimo tiek, kiek numatyta šioje Konstitucijoje. Prezidentas priima spren-
dimus dėl karo ir taikos esant parlamento sutikimui. 
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(2) Vyriausybė atsakinga už sprendimų, priimamų Europos Sąjungoje, 
nacionalinį parengimą ir sprendžia dėl paralelinių suomių priemonių, ne-
bent tokiam sprendimui priimti reikia parlamento pritarimo. Parlamentas 
dalyvauja rengiant sprendimus, kuriuos priima Europos Sąjunga, kaip nu-
matyta šioje Konstitucijoje. 

(3) Užsienio reikalų ministras atsakingas už ryšius su užsienio valsty-
bėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. 
 

94 straipsnis. Pritarimas tarptautiniams įsipareigojimams ir jų de-
nonsavimas 

(1) Parlamento sutikimas reikalingas esant įstatyminio pobūdžio arba 
ypač reikšmingoms sutartims ir tarptautiniams įsipareigojimams, kuriems 
priimti, pasak šios Konstitucijos, reikia parlamento pritarimo. Parlamento 
pritarimas taip pat reikalingas denonsuojant tokius įsipareigojimus. 

(2) Sprendimas dėl pritarimo tarptautiniams įsipareigojimams ir jų de-
nonsavimas priimamas, kai tam pritaria dauguma parlamento narių. Tačiau 
jeigu siūlymas susijęs su Konstitucijos ar šalies sienų pakeitimu, sprendi-
mas priimamas, kai jam pritaria ne mažiau kaip 2/3 parlamento narių. 

(3) Tarptautiniai įsipareigojimai neturi kelti pavojaus demokratinei 
santvarkai. 
 

95 straipsnis. Tarptautinių įsipareigojimų įsigaliojimas 
(1) Sutarčių ir tarptautinių įsipareigojimų nuostatos, jeigu jos yra įsta-

tymų pobūdžio, įsigalioja įstatymo nustatyta tvarka. Kitu atveju tarptauti-
niai įsipareigojimai įsigalioja Respublikos prezidento priimto dekreto nusta-
tyta tvarka. 

(2) Vyriausybės siūlomas projektas dėl tarptautinių įsipareigojimų įsi-
galiojimo svarstomas įprasta įstatymų nustatyta tvarka. Tačiau jeigu siūly-
mai susiję su Konstitucijos ar šalies sienų keitimu, parlamente jie priimami 
neatidėliotinai, kai tam pritaria ne mažiau kaip 2/3 parlamento narių. 

(3) Įstatymas gali nustatyti, kad tarptautiniai įsipareigojimai įsigalioja 
dekreto nustatyta tvarka. Bendras nuostatas dėl sutarčių ir kitų tarptautinių 
įsipareigojimų paskelbimo nustato įstatymas. 
 

96 straipsnis. Parlamento dalyvavimas Europos Sąjungoje nacio-
naliniu lygmeniu 

(1) Parlamentas svarsto siūlymus dėl įstatymų, sutarčių ir kitų priemo-
nių, kurios turės būti svarstomos Europos Sąjungoje, ir kurios taip pat pri-
klauso parlamento kompetencijai. 
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(2) Vyriausybė turi nedelsdama parengti siūlymą dėl (1) dalyje numa-
tytų klausimų ir pateikti parlamentui jo prašymu. Siūlymas svarstomas Pa-
grindiniame komitete ir dar viename ar keliuose komitetuose, teikiančiuose 
nuomones Pagrindiniam komitetui. Užsienio reikalų komitetas svarsto siū-
lymus, susijusius su užsienio ir saugumo politika. Kai būtina, Pagrindinis 
komitetas arba Užsienio reikalų komitetas gali parengti prašymą Vyriausy-
bei. Be to, parlamento pirmininko taryba gali nuspręsti, kad siūlymas gali 
būti svarstomas plenariniame posėdyje, tačiau svarstoma parlamentui nu-
sprendus. 

(3) Vyriausybė turi pateikti atitinkamam komitetui informaciją dėl Eu-
ropos Sąjungos reikalų svarstymo. Pagrindinis komitetas arba Užsienio rei-
kalų komitetas turi būti informuojamas apie Vyriausybės poziciją. 
 

97 straipsnis. Parlamento teisė gauti informaciją dėl tarptautinių 
reikalų 

(1) Vyriausybė, esant reikalavimui ar kai būtina, turi pateikti parla-
mento Užsienio reikalų komitetui pranešimą apie užsienio ir saugumo poli-
tiką. Atitinkamai parlamento Pagrindinis komitetas turi gauti pranešimus 
apie Europos Sąjungos reikalų rengimą. Parlamento pirmininko taryba gali 
priimti sprendimą dėl pranešimo, svarstyto parlamento plenariniame posė-
dyje, dėl kurio sprendimas posėdžio metu nebuvo priimtas. 

(2) Ministras pirmininkas turi iš anksto pateikti parlamentui arba ko-
mitetui informaciją apie reikalus, kurie bus svarstomi Europos Taryboje ir 
nedelsiant po susitikimo su Parlamento pirmininko taryba. Ta pati tvarka 
galioja, kai rengiami Europos Sąjungos steigimo sutarčių pakeitimai. 

(3) Atitinkamas parlamento komitetas gali teikti Vyriausybei išvadas 
dėl ankščiau minėtų pranešimų ir informacijos. 
 
 

IX SKYRIUS 
TEISINGUMO VYKDYMAS 

 
98 straipsnis. Teismai 
(1) Aukščiausiasis Teismas, apeliaciniai ir apygardos tesimai yra ben-

drosios kompetencijos teismai. 
(2) Aukščiausiasis administracinis teismas ir regioniniai administraci-

niai teismai nagrinėja administracines bylas. 
(3) Nuostatas dėl specializuotų teismų nustato įstatymas. 
(4) Laikinieji teismai negali būti steigiami. 
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99 straipsnis. Aukščiausiojo Teismo ir Aukščiausiojo Administra-
cinio Teismo kompetencija 

(1) Aukščiausiasis Teismas yra paskutinė civilinių, baudžiamųjų ir 
komercinių bylų instancija. Aukščiausiasis Administracinis Teismas yra 
paskutinė administracinių bylų instancija. 

(2) Aukščiausieji teismai prižiūri teisingumo vykdymą neperžengdami 
savo kompetencijos ribų. Jie gali teikti Vyriausybei siūlymus dėl įstatymų 
leidybos. 
 

100 straipsnis. Aukščiausiojo Teismo ir Aukščiausiojo Administra-
cinio Teismo sudėtis 

(1) Aukščiausiąjį Teismą ir Aukščiausiąjį Administracinį Teismą suda-
ro teismo pirmininkas ir nustatytas skaičius teisėjų. 

(2) Aukščiausiasis Teismas ir Aukščiausiasis Administracinis Teismas 
sudaro kompetentingą kvorumą, kai dalyvauja ne mažiau kaip penki teisė-
jai, nebent įstatymu nustatomas kitoks skaičius. 
 

101 straipsnis. Aukštasis apkaltos teismas 
(1) Aukštasis apkaltos teismas nagrinėja kaltinimus, pareikštus Vy-

riausybės nariui, teisingumo kancleriui, parlamento ombudsmenui ar Aukš-
čiausiojo Teismo ar Aukščiausiojo Administracinio Teismo nariui, dėl ne-
teisėto elgesio einant savo pareigas. Aukštasis apkaltos teismas taip pat 
nagrinėja kaltinimus, išvardytus 113 straipsnyje. 

(2) Aukštajam apkaltos teismui vadovauja Aukščiausiojo Teismo pir-
mininkas. Į Teismo sudėtį taip pat įeina Aukščiausiojo Administracinio  
Teismo pirmininkas, trys vyriausi apeliacinių teismų pirmininkai ir penki 
nariai, kuriuos parlamentas renka ketveriems metams. 

(3) Detalesnes nuostatas dėl Apkaltos teismo sudėties, kvorumo ir dar-
bo tvarkos nustato įstatymas. 
 

102 straipsnis. Teisėjų skyrimas 
Kadencijai teisėjus įstatymo nustatyta tvarka skiria Respublikos prezi-

dentas. Nuostatas dėl kitų teisėjų skyrimo nustato įstatymas. 
 

103 straipsnis. Teisėjo teisė eiti pareigas 
(1) Teisėjas gali būti laikinai nušalintas nuo pareigų tik teismo nutari-

mu. Be to, teisėjo negalima perkelti į kitą vietą be jo sutikimo, nebent dėl 
teismų reorganizacijos. 

(2) Nuostatas dėl teisėjo pareigos atsistatydinti sulaukus tam tikro am-
žiaus arba negalint atlikti savo pareigų nustato įstatymas. 
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(3) Detalesnes nuostatas dėl teisėjų įgaliojimų trukmės nustato įstaty-
mas. 
 

104 straipsnis. Prokurorai 
Prokuratūrai vadovauja aukščiausiasis prokuroras ir Respublikos pre-

zidento skiriamas generalinis prokuroras. Detalesnes nuostatas dėl prokura-
tūros nustato įstatymas. 
 

105 straipsnis. Prezidento malonė 
(1) Tam tikrais atvejais Respublikos prezidentas, gavęs Aukščiausiojo 

Teismo kreipimąsi, gali atleisti nuo dalies ar visos bausmės arba kitos teis-
mo paskirtos sankcijos. 

(2) Visuotinė amnestija gali būti suteikiama tik remiantis įstatymu. 
 

X SKYRIUS 
TEISĖTUMO PRIEŽIŪRA 

 
106 straipsnis. Konstitucijos viršenybė 
Jeigu teisme nagrinėjant bylą taikytinas įstatymas prieštarauja Konsti-

tucijai, teismas turi teikti pirmenybę Konstitucijos nuostatoms. 
 
107 straipsnis. Poįstatyminių aktų subordinacija 
Jeigu dekreto ar kito poįstatyminio akto nuostatos prieštarauja Konsti-

tucijai ar įstatymui, teismas ar kita viešoji valdžia negali jo taikyti. 
 
108 straipsnis. Vyriausybės teisingumo kanclerio kompetencija 
(1) Teisingumo kancleris turi prižiūrėti Vyriausybės ir Respublikos 

prezidento oficialių aktų teisėtumą. Teisingumo kancleris taip pat turi ga-
rantuoti, kad teismai, kitos institucijos, valstybės tarnautojai ir kiti asmenys, 
einantys valstybines pareigas, paklus įstatymams ir tinkamai atliks savo pa-
reigas. Taip pat teisingumo kancleris, eidamas savo pareigas, turi garantuoti 
pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugą. 

(2) Jeigu reikia, teisingumo kancleris teikia prezidentui, Vyriausybei ir 
ministrams informaciją ir nuomonę dėl teisinių ginčų. 

(3) Teisingumo kancleris teikia parlamentui ir Vyriausybei metinį pra-
nešimą apie savo veiklą bei pastabas dėl įstatymų laikymosi. 
 

109 straipsnis. Parlamento ombudsmeno kompetencija 
(1) Ombudsmenas turi garantuoti, kad teismai, kitos institucijos, vals-

tybės tarnautojai ir kiti asmenys, einantys valstybines pareigas, laikysis įsta-
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tymų ir tinkamai atliks savo pareigas. Ombudsmenas, eidamas savo parei-
gas, turi garantuoti pagrindinių teisių ir laisvių apsaugą. 

(2) Ombudsmenas teikia parlamentui metinę veiklos ataskaitą ir pasta-
bas dėl teisingumo vykdymo būklės bei įstatymų leidybos trūkumų. 
 

110 straipsnis. Teisingumo kanclerio ir ombudsmeno teisė kaltinti, 
jų galių apribojimas 

(1) Sprendimą pateikti kaltinimus teisėjui dėl neteisėto jo elgesio ei-
nant savo pareigas priima teisingumo kancleris arba ombudsmenas. Teisin-
gumo kancleris ir ombudsmenas, neperžengdamas savo kompetencijos ribų, 
gali patraukti atsakomybėn dėl kitokių aplinkybių. 

(2) Nuostatos dėl parlamento ombudsmeno ir teisingumo kanclerio ga-
lių pasiskirstymo nustatomos įstatymu, nevaržant jų kompetencijos teisėtu-
mo priežiūros srityje. 
 

111 straipsnis. Teisingumo kanclerio ir ombudsmeno teisė gauti in-
formacijos 

(1) Teisingumo kancleris ir ombudsmenas turi teisę iš visų valstybės 
institucijų gauti informaciją, kurios reikia teisėtumo priežiūrai užtikrinti. 

(2) Teisingumo kancleris turi teisę dalyvauti Vyriausybės ir Respubli-
kos prezidento susitikimuose, kai Vyriausybė teikia prezidentui informaciją 
apie savo veiklą. Ombudsmenas turi teisę dalyvauti šiuose susitikimuose. 
 

112 straipsnis. Vyriausybės ir Respublikos prezidento oficialių ak-
tų teisėtumo priežiūra 

(1) Jeigu teisingumo kancleris įsitikina Vyriausybės, ministro ar Res-
publikos prezidento sprendimo ar priemonės neteisėtumu, jis turi pateikti 
pastabas dėl minėtų sprendimų ar priemonių. Jeigu į teisingumo kanclerio 
pastabas neatsižvelgiama, jos įtraukiamos į Vyriausybės posėdžio protokolą 
ir, jei būtina, teisingumo kancleris imasi kitų priemonių. Ombudsmenas turi 
tokią pačią teisę teikti pastabas ir imtis priemonių. 

(2) Jeigu prezidento priimtas sprendimas yra neteisėtas, Vyriausybė, 
gavusi teisingumo kanclerio pareiškimą, praneša prezidentui, kad sprendi-
mas negali būti įgyvendintas ir pasiūlo prezidentui jį pataisyti arba panai-
kinti. 
 

113 straipsnis. Respublikos prezidento baudžiamoji atsakomybė 
Jeigu teisingumo kancleris, ombudsmenas ar Vyriausybė mano, kad 

Respublikos prezidentas yra kaltas dėl tėvynės ar valstybinės paslapties iš-
davimo ar yra padaręs nusikaltimą žmoniškumui, apie tai turi būti pranešta 
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parlamentui. Jeigu parlamentas 2/3 balsų nusprendžia pateikti kaltinimą, 
generalinis prokuroras turi patraukti prezidentą baudžiamojon atsakomy-
bėn. Tokia byla turi būti svarstoma Aukštajame apkaltos teisme. Respubli-
kos prezidento įgaliojimai teismo proceso metu turi būti sustabdyti. Kitais 
atvejais prezidentui negali būti reiškiami kaltinimai dėl jo tarnybinių 
veiksmų. 
 

114 straipsnis. Ministrų patraukimas baudžiamojon atsakomybėn 
(1) Byla dėl neteisėto Vyriausybės nario elgesio einant savo pareigas 

svarstoma Aukštajame apkaltos teisme. Detalesnes nuostatas nustato įsta-
tymas. 

(2) Sprendimą pareikšti kaltinimą priima parlamentas, gavęs Konstitu-
cinės teisės komiteto išvadas dėl neteisėtos ministro veiklos. Prieš priimant 
tokį sprendimą ministrui turi būti suteikta galimybė pasiaiškinti parlamente. 
Komitete svarstant tokį atvejį turi dalyvauti visų narių dauguma. 

(3) Vyriausybės narį baudžiamojon atsakomybės traukia generalinis 
prokuroras. 
 

115 straipsnis. Klausimo dėl ministro teisinės atsakomybės iškėlimas 
(1) Tyrimas dėl neteisėtų tarnybinių ministro veiksmų gali būti inici-

juojamas Konstitucinės teisės komitete, remiantis: 
1) teisingumo kanclerio ar Ombudsmeno pranešimu, pateiktu Kons-

titucinės teisės komitetui; 
2) peticija, kurią yra pasirašę ne mažiau kaip dešimt parlamento na-

rių; 
3) kito komiteto prašymu pradėti tyrimą, skirtu Konstitucinės teisės 

komitetui. 
(2) Konstitucinės teisės komitetas taip pat gali pradėti tyrimą dėl netei-

sėtų ministro veiksmų savo iniciatyva. 
 

116 straipsnis. Išankstinės sąlygos dėl ministro patraukimo bau-
džiamojon atsakomybėn 

Sprendimas pareikšti Vyriausybės nariui kaltinimus gali būti priimtas, 
jeigu jis tyčia ar šiurkščiu nerūpestingumu iš esmės pažeidė savo, kaip mi-
nistro, pareigas ar kitaip pažeidė nustatytas tarnybos taisykles. 
 

117 straipsnis. Teisinė teisingumo kanclerio ir ombudsmeno atsa-
komybė 

Tiriant teisingumo kanclerio ir ombudsmeno tarnybinių veiksmų teisė-
tumą, kaltinimai jiems keliami ir tokios bylos svarstomos taikant 114 ir 115 
straipsnių nuostatas. 
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118 straipsnis. Tarnybinis atskaitingumas 
(1) Valstybės tarnautojas atsakingas už savo tarnybinių veiksmų teisė-

tumą. Jis taip pat yra atsakingas už sprendimus, priimamus kolegialių insti-
tucijų, kurių narys jis yra. 

(2) Pranešėjas yra atsakingas už sprendimą, priimtą remiantis jo išdės-
tyta medžiaga, nebent jis nesutiko su priimtu sprendimu. 

(3) Kiekvienas, kurio teisės buvo pažeistos ar kuris patyrė kitokią žalą 
dėl valstybės tarnautojo at kito asmens, einančio valstybines pareigas, ne-
teisėtų veiksmų ar neveikimo, turi teisę reikalauti, kad valstybės tarnautojas 
ar kitas asmuo, einantis valstybines pareigas, būtų nubaustas ir kad valsty-
binė organizacija, pareigūnas ar kitas asmuo, einantis valstybines pareigas, 
būtų pripažintas atsakingu už padarytą žalą. Detalesnes nuostatas nustato 
įstatymas. Tačiau ši teisė negalioja, jeigu pagal Konstituciją tokia byla turi 
būti nagrinėjama Aukštajame apkaltos teisme. 
 
 

XI SKYRIUS 
VALDYMAS IR SAVIVALDA 

 

119 straipsnis. Valstybės valdymas 
(1) Be Vyriausybės ir ministerijų, centrinė vykdomoji valdžia gali būti 

sudaryta iš agentūrų, inspekcijų ir kitų institucijų. Valstybėje gali būti re-
gionų ir vietos valdžios institucijos. Detaliau institucijų pavaldumą parla-
mentui reguliuoja įstatymas. 

(2) Pagrindinius valstybės valdymo principus, viešąsias galias vykdan-
čių institucijų veiklą reguliuoja įstatymas. Regionų ir vietos institucijų val-
dymo principus nustato įstatymas. Kitais atvejais nuostatos dėl valstybės 
valdymo gali būti nustatytos dekretu. 
 

120 straipsnis. Specialusis Alandų salų statusas 
Alandų salos turi savivaldą pagal specialų Alandų salų autonomijos ak-

tą. 
 

121 straipsnis. Savivaldybės ir kita regionų savivalda 
(1) Suomija yra padalinta į savivaldybes, kurių gyventojai turi savival-

dą. 
(2) Bendrieji savivaldybių valdymo principai ir įgaliojimai nustatyti 

įstatyme. 

 158 



(3) Savivaldybės turi teisę nustatyti vietos mokesčius. Pagrindiniai 
mokesčių nustatymo ir jų valdymo principai, taip pat teisiniai asmenų ir 
įmonių atleidimo nuo mokesčių pagrindai numatyti įstatyme. 

(4) Nuostatos dėl platesnių negu savivalda savivaldybių valdymo sri-
čių numatytos įstatyme. Samiai etniniame regione turi kalbos ir kultūrinę 
savivaldą, reglamentuojamą įstatymu. 
 

122 straipsnis. Valdymo pasiskirstymas 
(1) Valdymo organizavimo tikslai turi atitikti teritorinį suskirstymą 

taip, kad suomiškai ir švediškai kalbantys gyventojai turėtų lygias galimy-
bes gauti paslaugas savo kalba. 

(2) Savivaldybių valdymo principai nustatyti įstatyme. 
 

123 straipsnis. Universitetai ir kitos mokymo įstaigos 
(1) Universitetai turi savivaldą, nustatytą įstatymu. 
(2) Nuostatas dėl valstybės ir savivaldybių mokymo įstaigų, taip pat 

privačių įstaigų neakivaizdinio mokymo teisę reguliuoja įstatymas. 
 

124 straipsnis. Administracinių galių perdavimas kitoms instituci-
joms 

Administracinės galios, jeigu tai būtina atlikti, kitoms institucijoms ga-
li būti perduotos tik pagal įstatymą, pagrindžiant teisinėmis priemonėmis, 
garantuojant, kad nebus pažeisti valdymo reikalavimai. Taip pat viešosios 
galios gali būti perduodamos viešosioms institucijoms. 
 

125 straipsnis. Valstybės tarnybos reikalavimai ir kiti skyrimo at-
likti pareigas pagrindai 

(1) Įstatymas gali nustatyti, kad tam tikras pareigas gali užimti tik 
Suomijos piliečiai. 

(2) Valstybės tarnyboje reikalaujama įgūdžių, galios ir pilietinių nuo-
pelnų. 

 
126 straipsnis. Skyrimas į valstybės tarnybą 
(1) Respublikos prezidentas skiria nuolatinius ministerijų sekretorius, 

nuolatinius prezidento institucijos sekretorius ir ataskaitų teikėjus, taip pat 
Suomijos diplomatinių misijų užsienyje vadovus. Taip pat pagal Konstituci-
jos ir kitų įstatymų reikalavimus prezidentas skiria pareigūnus. 

(2) Vyriausybė skiria tuos valstybės tarnautojus, kurių skyrimo teisė 
nesuteikta prezidentui, ministerijoms ir kitoms valstybės įstaigoms. 
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XII SKYRIUS 
NACIONALINĖ GYNYBA 

 
127 straipsnis. Nacionalinės gynybos prievolė 
(1) Kiekvienas Suomijos pilietis pagal įstatymo nuostatas turi dalyvau-

ti arba prisidėti prie nacionalinės gynybos. 
(2) Teisė nedalyvauti ar atsisakyti karo prievolės nustatyta įstatyme. 
 
128 straipsnis. Ginkluotųjų pajėgų vadas 
(1) Respublikos prezidentas yra vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas. 

Vyriausybės siūlymu prezidentas šias pareigas gali pavesti bet kuriam 
Suomijos piliečiui. 

(2) Respublikos prezidentas skiria ginkluotųjų pajėgų vadovus. 
 
129 straipsnis. Mobilizacija 
Vyriausybės siūlymu Respublikos prezidentas nusprendžia dėl mobili-

zacijos į ginkluotąsias pajėgas. Jeigu nevyksta parlamento sesija, šaukiamas 
parlamento posėdis. 
 
 

XIII SKYRIUS 
GALUTINĖS NUOSTATOS 

 
130 straipsnis. Įsigaliojimas 
(1) Ši Konstitucija įsigalioja 2000 m. kovo 1 d. 
(2) Detalios Konstitucijos įgyvendinimo nuostatos numatytos įstaty-

muose. 
 
131 straipsnis. Konstitucinių aktų panaikinimas 
Ši Konstitucija panaikina šiuos konstitucinius aktus: 
1919 m. liepos 17 d. Suomijos konstitucinį aktą; 
1928 m. sausio 13 d. Parlamento aktą; 
Aukštojo apkaltos teismo aktą, 1922 lapkričio 25 d. (273/1922); 
Aktą dėl parlamento teisės tikrinti oficialių Valstybės Tarybos narių, 

teisingumo kanclerio ir parlamento ombudsmeno aktus, 1922 lapkričio 25 
d. (274/1922). 
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ESTIJOS RESPUBLIKOS  
KONSTITUCIJA 

 
 
 

Reikšdama ryžtą ir tvirtą valią stiprinti ir plėtoti valstybę, sukurtą ne-
prarandama Estijos tautos apsisprendimo teise ir paskelbtą 1918 m. vasario 
24 dieną, pagrįstą laisvės, teisingumo ir teisės principais, užtikrinančią san-
tarvę šalyje ir išorinę taiką, taip pat visuomenės pažangą ir visuotinę gerovę 
dabarties ir ateities kartoms, privalančią užtikrinti estų tautos ir kultūros iš-
saugojimą amžiams, Estijos tauta, vadovaudamasi 1938 metais įsigalioju-
sios Konstitucijos 1 straipsniu, 1992 metų birželio 28 dieną referendumu 
priėmė šią Konstituciją. 
 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1 straipsnis 
Estija yra nepriklausoma ir suvereni demokratinė respublika, jos aukš-

čiausia galia priklauso tautai. 
Estijos nepriklausomybė ir suverenitetas yra amžini ir neatimami. 
 
2 straipsnis 
Estijos valstybės teritorija, teritoriniai vandenys ir oro erdvė – vientisa 

ir nedaloma visuma. 
Estija pagal savo sandarą yra vientisa valstybė, jos administracinius 

vienetus nustato įstatymas. 
 
3 straipsnis 
Valstybės valdžia įgyvendinama tik vadovaujantis Konstitucija ir su ja 

suderintais įstatymais. Visuotinai pripažįstami principai ir tarptautinės tei-
sės normos yra sudėtinė Estijos teisinės sistemos dalis. 

Įstatymai skelbiami nustatyta tvarka. Privaloma vykdyti tik paskelbtus 
įstatymus. 
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4 straipsnis 
Parlamento (est. Riigikogu), Respublikos prezidento, Vyriausybės ir 

teismų veikla pagrįsta valdžių atskyrimo ir pusiausvyros principu. 
 
5 straipsnis 
Estijos naudingosios iškasenos ir gamtiniai ištekliai yra nacionalinis 

turtas, jis turi būti naudojamas racionaliai. 
 
6 straipsnis 
Estijos valstybinė kalba – estų kalba. 
 
7 straipsnis 
Estijos valstybinės spalvos – mėlyna, juoda ir balta. Valstybės vėliavos 

ir herbo dizainą nustato įstatymas. 
 

II SKYRIUS 
PAGRINDINĖS TEISĖS, LAISVĖS IR PAREIGOS 

 
8 straipsnis 
Kiekvienas vaikas, kurio vienas iš tėvų yra Estijos pilietis, turi teisę į 

Estijos pilietybę. 
Kiekvienas asmuo, netekęs Estijos pilietybės būdamas mažas, turi teisę 

į jos atkūrimą. 
Niekas negali atimti Estijos pilietybės, įgytos gimstant. 
Estijos pilietybė negali būti atimama dėl asmens įsitikinimų. 
Estijos pilietybės įgijimo, netekimo ir atkūrimo sąlygas ir tvarką nusta-

to Pilietybės įstatymas. 
 
9 straipsnis 
Visuotinės ir individualios teisės, laisvės ir pareigos, išvardytos Kons-

titucijoje, vienodai galioja tiek Estijos, tiek užsienio valstybių piliečiams 
bei pilietybės neturintiems asmenims. 

Teises, laisves ir pareigas, išvardytas Konstitucijoje, taip pat turi juri-
diniai asmenys tokia apimtimi, kiek jos sutampa su juridinių asmenų tiks-
lais bei teisių, laisvių ir pareigų esme. 

 
10 straipsnis 
Teisės, laisvės ir pareigos, išvardytos šiame skyriuje, neapima kitų tei-

sių, laisvių ir pareigų, kylančių iš Konstitucijos esmės ar suderintų su ja ir 
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atitinkančių žmogaus orumo ir socialinio teisingumo, demokratinės, teisinės 
valstybės principus. 

 
11 straipsnis 
Teisės ir laisvės gali būti ribojamos tik remiantis Konstitucija. Tokie 

ribojimai turi būti būtini demokratinėje visuomenėje ir turi neiškreipti ribo-
jamų teisių ir laisvių esmės. 

 
12 straipsnis 
Visi yra lygūs įstatymui. Niekas negali būti diskriminuojamas dėl tau-

tybės, rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, kilmės, tikėjimo, politinių ir kitų 
įsitikinimų, taip pat dėl turtinės ir socialinės padėties arba dėl kitokių aplin-
kybių. 

Draudžiama kurstyti nacionalinę, rasinę, religinę ar politinę neapykan-
tą, prievartą ir diskriminaciją, už tai baudžiama pagal įstatymą. Taip pat 
draudžiama kurstyti neapykantą, smurtą ir diskriminaciją tarp visuomenės 
sluoksnių. 

 
13 straipsnis 
Kiekvienas turi teisę, kad jį gintų valstybė ir įstatymas. 
Įstatymas saugo kiekvieną nuo valstybinės valdžios savivalės. 
 
14 straipsnis 
Įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios ir savival-

dos institucijų pareiga yra garantuoti asmenų teises ir laisves. 
 
15 straipsnis 
Kiekvienas asmuo, kurio teisės ar laisvės yra pažeistos, turi teisę kreip-

tis į teismą. Kiekvienas asmuo gali savo bylos teisminio nagrinėjimo metu 
reikalauti, kad bet kuris įstatymas, kitas teisės aktas ar veiksmas, susijęs su 
jo byla, būtų pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai. 

Teismas prižiūri, kaip laikomasi Konstitucijos, ir pripažįsta prieštarau-
jančiu Konstitucijai bet kurį įstatymą, kitą teisės aktą ar veiksmą, kuris pa-
žeidžia Konstitucijoje nustatytas teises ir pareigas ar kitaip prieštarauja 
Konstitucijai. 

 
16 straipsnis 
Kiekvienas asmuo turi teisę į gyvybę. Ši teisė yra saugoma įstatymo. 

Niekam negali būti savavališkai atimta gyvybė. 
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17 straipsnis 
Asmens garbė ir geras vardas negali būti žeminami. 
 
18 straipsnis 
Negalima asmens kankinti, su juo žiauriai ar žeminančiai elgtis ar taip 

bausti. 
Žmogui prieš jo valią negali būti atliekami medicininiai ar moksliniai 

bandymai. 
 
19 straipsnis 
Kiekvienas asmuo turi saviraiškos laisvę. 
Kiekvienas asmuo, naudodamasis savo teisėmis ir laisvėmis bei vyk-

dydamas pareigas, privalo gerbti kitų žmonių teises ir laisves bei laikytis 
įstatymų. 

 
20 straipsnis 
Kiekvienas asmuo turi teisę į laisvę ir asmens neliečiamybę. 
Niekam negali būti atimta laisvė kitaip, kaip įstatymo nustatytais atve-

jais ir tvarka: 
1) vykdant teismo nuosprendį arba teismui paskyrus suėmimą; 
2) kai nevykdomas teismo sprendimas arba įstatymo nustatytos parei-

gos įvykdymui užtikrinti; 
3) užkertant kelią nusikaltimui ar administraciniam teisės pažeidimui 

asmuo, įtariamas nusikaltimu ar administracinės teisės pažeidimu, 
pristatomas į kompetentingą valstybės instituciją arba siekiama už-
kirsti kelią tokiam asmeniui pasislėpti; 

4) nepilnamečio priežiūrai nustatyti nepilnametis pristatomas į kompe-
tentingą valstybės instituciją; 

5) asmeniui, sergančiam infekcine, psichikos liga, priklausomam nuo 
narkotikų, jei toks asmuo kelią pavojų sau ir kitiems; 

6) siekiant užkirsti kelią nelegaliam gyvenimui Estijoje, išsiųsti asme-
nį iš Estijos arba išduoti jį užsienio valstybei. 

Niekam negali būti atimta laisvė dėl sutartinių įsipareigojimų nevyk-
dymo. 
 

21 straipsnis 
Kiekvienas asmuo, netekęs laisvės, turi būti skubiai jam suprantama 

kalba ir būdu informuojamas, kodėl jis sulaikytas ir kokios yra jo teisės, 
jam turi būti suteikta galimybė pranešti artimiesiems apie laisvės atėmimą. 
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Asmeniui, įtariamam nusikaltimo įvykdymu, nedelsiant suteikiama galimy-
bė pasirinkti gynėją ir su juo susitikti. Asmens, įtariamo nusikaltimo įvyk-
dymu, teisė informuoti artimuosius apie laisvės atėmimą gali būti apriboja-
ma, siekiant užkirsti kelią nusikaltimui ar nustatyti tiesą baudžiamojoje by-
loje. 

Niekas be teismo sprendimo negali būti sulaikytas ilgiau kaip 48 va-
landas. Teismo sprendimas suimtajam pranešamas jam suprantama kalba ir 
būdu. 

 
22 straipsnis 
Asmuo negali būti laikomas kaltu iki teismo kaltinamojo nuosprendžio 

įsiteisėjimo jo atžvilgiu. 
Asmuo neprivalo įrodyti savo nekaltumo baudžiamojo proceso metu. 
Asmuo negali būti verčiamas duoti parodymus prieš save ar savo arti-

muosius. 
 
23 straipsnis 
Asmuo negali būti kaltinamas dėl veiklos, kuri jos atlikimo metu ne-

buvo laikoma neteisėta. 
Niekas negali būti nuteistas griežtesne bausme nei ta, kuri buvo taiko-

ma įstatymo pažeidimo metu. Jeigu įstatymas, įsigaliojęs po pažeidimo, nu-
stato lengvesnę bausmę, taikoma lengvesnė bausmė. 

Niekas negali būti teisiamas ar pakartotinai baudžiamas už veiką, už 
kurios įvykdymą buvo nuteistas arba išteisintas. 

 
24 straipsnis 
Asmuo prieš savo valią negali būti perkeltas iš įstatymų nustatytos tei-

smo jurisdikcijos į kito teismo jurisdikciją. 
Kiekvienas asmuo turi teisę dalyvauti nagrinėjant jo bylą teisme. 
Teismo posėdžiai yra vieši. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka teis-

mas gali paskelbti teismo posėdį ar jo dalį uždaru, siekdamas apsaugoti 
komercinės veiklos paslaptis, moralę, šeimos ar asmeninį gyvenimą, arba 
nagrinėdamas bylas, kuriose būtina užtikrinti nepilnamečio, nukentėjusiojo 
ar teisingumo interesus. 

Teismo sprendimas skelbiamas viešai, išskyrus atvejus, kai to reikalau-
ja nepilnamečio, sutuoktinio ar nukentėjusiojo interesai. 

Kiekvienas asmuo turi teisę paduoti aukštesnės instancijos teismui ape-
liacinį skundą dėl teismo priimto sprendimo jo byloje. 
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25 straipsnis 
Kiekvienas turi teisę į moralinės ir materialinės žalos, padarytos netei-

sėta kito asmens veika, atlyginimą. 
 
26 straipsnis 
Kiekvienas asmuo turi teisę į privataus ir šeimos gyvenimo neliečia-

mumą. Valstybės ir savivaldos institucijos bei jų pareigūnai neturi teisės 
kištis į šeimos ir privatų gyvenimą, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus, kai 
siekiama apsaugoti sveikatą, moralę, viešąją tvarką, kitų žmonių teises ir 
laisves, bei siekiant užkirsti kelią nusikaltimui ar sulaikyti nusikaltėlį. 

 
27 straipsnis 
Šeima, kaip visuomenės išsaugojimo ir tautos augimo pagrindas, yra 

saugoma valstybės. 
Sutuoktinių teisės yra lygios. 
Tėvai turi teisę ir pareigą auginti savo vaikus ir jais rūpintis. 
Įstatymas gina tėvus ir vaikus. 
Šeima privalo rūpintis savo nariais, kuriems reikalinga pagalba. 
 
28 straipsnis 
Kiekvienas asmuo turi teisę į sveikatos apsaugą. 
Estijos pilietis turi teisę į valstybės paramą senatvėje, nedarbingumo 

atveju, jeigu netenka maitintojo ar jo stokoja. Paramos rūšis, dydį, gavimo 
sąlygas ir tvarką nustato įstatymas. Šią teisę taip pat turi Estijoje gyvenan-
tys užsienio valstybių piliečiai ir asmenys, neturintys pilietybės, jeigu įsta-
tymas nenustato kitaip. 

Valstybė remia savanorišką ir savivaldos institucijų vykdomą socialinę 
rūpybą. 

Daugiavaikėms šeimoms ir asmenims su negalia skiriama ypatinga 
valstybės ir savivaldos institucijų globa. 

 
29 straipsnis 
Estijos pilietis turi teisę laisvai pasirinkti veiklos rūšį, profesiją ir darbo 

vietą. Šios teisės įgyvendinimo būdus ir tvarką gali nustatyti įstatymas. Šią 
teisę taip pat turi Estijoje gyvenantys užsienio valstybių piliečiai ir asme-
nys, neturintys pilietybės, jeigu įstatymas nenustato kitaip. 

Niekas negali būti prieš savo valią verčiamas dirbti ar tarnauti, išskyrus 
karinę ar alternatyviąją tarnybą, darbą užkertant galimybę plisti infekci-
nėms ligoms, stichinių nelaimių ir katastrofų metu, bei darbą, įstatymų nu-
statyta tvarka privalomą nuteistajam. 
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Valstybė organizuoja profesinį mokymą ir teikia pagalbą ieškantiems 
darbo. 

Valstybė kontroliuoja darbo sąlygas. 
Kiekvienas asmuo gali laisvai priklausyti darbuotojų ar darbdavių aso-

ciacijoms ar sąjungoms. Darbuotojų ar darbdavių sąjungos gali ginti jų tei-
ses ir teisėtus interesus visais įstatymų nedraudžiamais būdais. Teisės strei-
kuoti įgyvendinimo sąlygas ir procedūras nustato įstatymas. 

Darbo ginčų sprendimo procedūras nustato įstatymas. 
 
30 straipsnis 
Estijos piliečiai pareigas valstybės ir savivaldybių tarnybose užima 

įstatymų nustatyta tvarka. Išimtiniais atvejais, remiantis įstatymu, šias pa-
reigas gali užimti ir užsienio valstybių piliečiai bei asmenys, neturintys pi-
lietybės. 

Įstatymas gali riboti kai kurių kategorijų valstybės tarnautojų teisę už-
siimti verslu, jungtis į komercines bendrijas (31 straipsnis), teisę priklausyti 
partijoms ir kai kurioms ne pelno organizacijoms (48 straipsnis). 

 
31 straipsnis 
Estijos piliečiai turi teisę užsiimti verslu, dalyvauti komercinių susi-

vienijimų ir pelno siekiančių organizacijų ar sąjungų veikloje. Šios teisės 
įgyvendinimo sąlygas ir tvarką nustato įstatymas. Jeigu įstatymas nenustato 
kitaip, šią teisę taip pat turi Estijoje gyvenantys užsienio valstybių piliečiai 
ir asmenys, neturintys pilietybės. 

 
32 straipsnis 
Kiekvieno asmens nuosavybė neliečiama ir vienodai saugoma. Nuosa-

vybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės porei-
kiams tenkinti ir skubiai bei teisingai atlyginama. Kiekvienas asmuo, kurio 
nuosavybė buvo paimta negavus sutikimo, gali kreiptis į teismą ir ginčyti 
paėmimą, kompensaciją ar jos dydį. 

Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai valdyti, naudotis ir disponuoti savo 
turtu. Ribojimai nustatomi įstatymu. Nuosavybė negali būti naudojama vi-
suomenės interesams kenkti. 

Teikiant pirmenybę visuomenės interesams, įstatymų galima nustatyti 
nuosavybės rūšis, kurios nuosavybės teise gali priklausyti tik Estijos pilie-
čiams, juridiniams asmenims, savivaldybėms ar Estijos valstybei. 

Paveldėjimo teisė garantuojama. 
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33 straipsnis 
Žmogaus būstas neliečiamas. Įsiveržti į žmogaus būstą, patalpas ar 

darbo vietą ir daryti jose kratą draudžiama kitaip, kaip tik įstatymų nustaty-
ta tvarka, siekiant užtikrinti viešąją tvarką, sveikatą ar kitų žmonių teises ir 
laisves, užkirsti kelią nusikaltimui, sulaikyti nusikaltėlį ar nustatyti tiesą 
baudžiamojo tyrimo metu. 

 
34 straipsnis 
Kiekvienas asmuo, legaliai gyvenantis Estijoje, turi teisę laisvai kilno-

tis ir pasirinkti gyvenamąją vietą. Teisė laisvai kilnotis gali būti ribojama 
įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka, jeigu tai būtina apsaugoti kitų asme-
nų teises ir laisves, valstybės saugumui užtikrinti, dėl stichinės nelaimės ar 
katastrofos, infekcinių ligų plitimui stabdyti, saugant aplinką, nepilnamečių 
ir asmenų, turinčių psichinę negalią, priežiūrai užtikrinti ir baudžiamųjų by-
lų tyrimui įgyvendinti. 

 
35 straipsnis 
Kiekvienas asmuo turi teisę išvykti iš Estijos. Ši teisė gali būti riboja-

ma įstatymo nustatyta tvarka, siekiant užtikrinti ikiteisminį tyrimą ir įvyk-
dyti teismo sprendimą. 

 
36 straipsnis 
Draudžiama Estijos pilietį ištremti iš Estijos ar trukdyti jam apsigyven-

ti Estijoje. 
Nė vienas Estijos pilietis negali būti išduotas užsienio valstybei kitaip, 

kaip tarptautinių sutarčių ir įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. Kiekvie-
nas asmuo, kuriam taikoma ekstradicija, turi teisę kreiptis į Estijos teismą. 

Kiekvienas estas turi teisę apsigyventi Estijoje. 
 
37 straipsnis 
Kiekvienas asmuo turi teisę į mokslą. Mokslas mokyklinio amžiaus 

vaikams valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklose įstaty-
mo nustatyta tvarka yra privalomas ir nemokamas. 

Siekdamos užtikrinti mokslo prieinamumą valstybė ir savivaldybės iš-
laiko reikiamą švietimo institucijų skaičių. Kitos mokslo institucijos, taip 
pat privačios mokyklos gali būti steigiamos ir išlaikomos įstatymų nustatyta 
tvarka. 

Tėvai turi teisę spręsti dėl vaikų mokymosi pobūdžio. 
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Kiekvienas asmuo turi teisę mokytis estų kalba. Mokymo kalbą tauti-
nių mažumų švietimo įstaigoje nustato švietimo įstaiga. 

Švietimo priežiūrą vykdo valstybė. 
 
38 straipsnis 
Mokslas, menai ir jų dėstymas yra laisvi. 
Universitetai ir mokslo institucijos yra autonomiški įstatymų nustatyta 

tvarka. 
 
39 straipsnis 
Autorius turi neatimamą teisę į savo kūrybą. Autorines teises saugo 

valstybė. 
 
40 straipsnis 
Kiekvienas asmuo turi sąžinės, religijos ir minties laisvę. 
Žmogus gali laisvai rinktis, kurioms bažnytinėms ir religinėms organi-

zacijoms priklausyti. Valstybinės religijos nėra. 
Kiekvienas žmogus turi teisę laisva valia individualiai arba su kitais 

viešai arba privačiai atlikti religines apeigas, jei tai nedaro žalos viešajai 
tvarkai, sveikatai ir moralei. 

 
41 straipsnis 
Kiekvienas žmogus turi teisę laikytis savo pažiūrų ir įsitikinimų. Drau-

džiama versti asmenį juos keisti. 
Žmogaus įsitikinimais negali būti pateisinami įstatymų pažeidimai. 
Niekas negali būti patraukiamas atsakomybėn dėl savo įsitikinimų. 
 
42 straipsnis 
Valstybinės, savivaldybių įstaigos ir jų pareigūnai neturi teisės prieš 

Estijos piliečio valią rinkti ar kaupti duomenis apie jo įsitikinimus. 
 
43 straipsnis 
Kiekvienas asmuo turi teisę į susižinojimo paštu, telegrafu, telefonu ir 

kitomis ryšio priemonėmis slaptumą. Išimtys gali būti daromos tik teismui 
leidus, įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka, siekiant užkirsti kelią nusikal-
timui ar nustatyti tiesą baudžiamojo tyrimo metu. 

 
44 straipsnis 
Kiekvienas asmuo turi teisę gauti visuomenei skirtą informaciją. 
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Visos valstybinės, savivaldybių įstaigos ir jų pareigūnai privalo Estijos 
piliečio prašymu įstatymų nustatyta tvarka pateikti jam informaciją apie sa-
vo veiklą, išskyrus duomenis, kuriuos draudžia pateikti įstatymas, ar kurie 
skirti vidaus naudojimui. 

Estijos pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka susipažinti su valsty-
bės, savivaldybių įstaigų, valstybės ar savivaldybės archyvų turimais duo-
menimis apie jį. Ši teisė gali būti ribojama įstatymu, siekiant apsaugoti kitų 
asmenų teises ir laisves, vaiko kilmės slaptumą, taip pat siekiant užkirsti ke-
lią nusikaltimui, sulaikyti nusikaltėlį ar nustatyti tiesą baudžiamojo tyrimo 
metu. 

Jei įstatymas nenustato kitaip, šio straipsnio antroje ir trečioje dalyse 
nurodytas teises turi užsienio valstybių piliečiai ir Estijoje gyvenantys as-
menys, neturintys pilietybės. 

 
45 straipsnis 
Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai reikšti idėjas, nuomones, įsitikini-

mus ir kitokią informaciją žodžiu, raštu, vaizdinėmis priemonėmis ir kitais 
būdais. Ši teisė gali būti ribojama įstatymu, siekiant apsaugoti viešąją tvar-
ką, moralę, kitų asmenų teises ir laisves, sveikatą, garbę ar gerą vardą. Įsta-
tymas taip pat gali riboti šią teisę valstybės ir savivaldybių įstaigų tarnauto-
jams, siekiant apsaugoti valstybines ar komercines paslaptis, konfidencialią 
informaciją, jiems žinomą dėl užimamų pareigų, taip pat siekiant apsaugoti 
šeimos ir kitų asmenų privatų gyvenimą bei teisingumo interesus. 

Cenzūros nėra. 
 
46 straipsnis 
Kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į valstybės, savivaldybių įstaigas 

ar jų pareigūnus su memorandumais ar prašymais. Įstatymas nustato atsa-
kymo tvarką. 

 
47 straipsnis 
Kiekvienas asmuo turi teisę be išankstinio leidimo rinktis į taikius susi-

rinkimus ir mitingus. Ši teisė gali būti ribojama įstatymo nustatytais atvejais 
ir tvarka, jeigu tai būtina valstybės saugumui, viešajai tvarkai užtikrinti, 
moralei, eismo ar mitingo dalyvių saugumui garantuoti bei infekcinių ligų 
plitimui sustabdyti. 

 
48 straipsnis 
Kiekvienas žmogus turi teisę jungtis į ne pelno organizacijas ar bendri-

jas. Politinėms partijoms gali priklausyti tik Estijos piliečiai. 

 170 



Organizacijoms ir sąjungoms, turinčioms savo žinioje ginklus, karinę 
struktūrą ar vykdančioms karines užduotis, steigti reikalingas išankstinis 
leidimas, kurio išdavimo sąlygas ir tvarką nustato įstatymas. 

Draudžiamos tokios asociacijos, sąjungos ir politinės partijos, kurių 
tikslai ir veikla skirti Estijos konstitucinei santvarkai keisti prievartos būdu 
ar kitaip prieštarauja įstatymui, nustatančiam baudžiamąją atsakomybę. 

Tik teismas dėl teisės pažeidimų gali sustabdyti ar nutraukti bendrijos, 
asociacijos arba politinės partijos veiklą ar skirti piniginę baudą. 

 
49 straipsnis 
Kiekvienas asmuo turi teisę išsaugoti savo nacionalinį identitetą. 
 
50 straipsnis 
Tautinei kultūrai puoselėti tautinės mažumos turi teisę kurti savivaldos 

įstaigas Nacionalinių mažumų kultūros autonomijos įstatymo nustatytomis 
sąlygomis ir tvarka. 

 
51 straipsnis 
Kiekvienas turi teisę kreiptis į valstybines įstaigas, vietos savivaldybes 

ir jų pareigūnus estų kalba ir gauti atsakymus šia kalba. 
Regionuose, kuriuose gyventojų dauguma priklauso tautinei mažumai, 

kiekvienas turi teisę gauti atsakymą iš valstybės, savivaldybių įstaigų ir jų 
pareigūnų tos tautinės mažumos kalba. 

 
52 straipsnis 
Visi klausimai valstybės ir savivaldybių įstaigose tvarkomi estų kalba. 
Regionuose, kuriuose estų kalba nėra daugumos gyventojų kalba, vie-

tos savivaldybės gali įstatymo nustatyta tvarka vidaus reikalus tvarkyti dau-
gumos gyventojų kalba. 

Užsienių kalbų, tarp jų ir tautinių mažumų kalbų, vartojimą valstybės 
įstaigose, teisme, ikiteisminio tyrimo metu nustato įstatymas. 

 
53 straipsnis 
Kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką ir atlyginti už jai padarytą 

žalą. 
Žalos atlyginimo tvarką nustato įstatymas. 
 
54 straipsnis 
Estijos piliečio pareiga – būti ištikimam Estijos konstitucinei santvar-

kai ir ginti Estijos nepriklausomybę. 
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Kiekvienas Estijos pilietis, nesant kitų priemonių, turi teisę inicijuoti 
pasipriešinimą prievartiniam konstitucinės santvarkos keitimui. 

 
55 straipsnis 
Užsienio valstybių piliečiai ir Estijoje gyvenantys asmenys, neturintys 

pilietybės, privalo laikytis Estijos konstitucinės santvarkos. 
 

III SKYRIUS 
TAUTA 

 
56 straipsnis 
Aukščiausią valstybinę galią tauta vykdo per piliečius, galinčius bal-

suoti: 
Parlamento rinkimuose; 
referendume. 
 
57 straipsnis 
Pilietis, sulaukęs 18 metų, turi rinkimų teisę. 
Estijos pilietis, teismo pripažintas neveiksniu, neturi rinkimų teisės. 
 
58 straipsnis 
Įstatymas gali riboti nuteistų ir atliekančių bausmę Estijos piliečių rin-

kimų teisę. 
 

IV SKYRIUS 
PARLAMENTAS (est. RIIGIKOGU) 

 
59 straipsnis 
Įstatymų leidžiamoji valdžia priklauso parlamentui. 
 
60 straipsnis 
Parlamentą sudaro 101 narys. Parlamento nariai renkami laisvuose rin-

kimuose pagal proporcinę rinkimų sistemą, remiantis visuotine, lygia ir tie-
siogine rinkimų teise, slaptu balsavimu. 

Parlamento nariu gali būti renkamas ne jaunesnis kaip 21 metų ir turin-
tis balsavimo teisę Estijos Respublikos pilietis. 

Eiliniai rinkimai į parlamentą rengiami praėjus ketveriems metams po 
ankstesnių parlamento rinkimų, pirmąjį kovo sekmadienį. 
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Pirmalaikiai rinkimai į parlamentą rengiami 89, 97, 105 ir 119 Konsti-
tucijos straipsniuose nustatytais atvejais, ne anksčiau kaip prieš 20 dienų ir 
ne vėliau kaip prieš 40 dienų po sprendimo dėl pirmalaikių rinkimų į pa-
rlamentą paskelbimo. 

Rinkimų į parlamentą procedūras nustato Parlamento rinkimų įstaty-
mas. 

 
61 straipsnis 
Parlamento narių įgaliojimų laikas pradedamas skaičiuoti nuo rinkimų 

rezultatų paskelbimo dienos. Tą pačią dieną baigiasi anksčiau išrinktų pa-
rlamento narių įgaliojimų laikas. 

Išrinktas parlamento narys prieš pradėdamas eiti pareigas prisiekia būti 
ištikimas Estijos Respublikai ir jos konstitucinei santvarkai. 

 
62 straipsnis 
Parlamento narys negali būti varžomas kitų mandatų. Jis negali būti 

patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už balsavimą ir politinius pareiški-
mus parlamente ir jo institucijose. 

 
63 straipsnis 
Parlamento nario pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis parei-

gomis valstybės įmonėse ir organizacijose. 
Parlamento narys savo įgaliojimų laiku atleidžiamas nuo pareigos at-

likti krašto apsaugos tarnybą. 
 
64 straipsnis 
Parlamento nario įgaliojimų laikas sustabdomas, jį paskyrus į Respub-

likos Vyriausybę, ir atkuriamas, kai asmuo atleidžiamas iš pareigų Vyriau-
sybėje. 

Parlamento nario įgaliojimai nutrūksta, kai: 
1) jis pradeda eiti kitas valstybines pareigas; 
2) įsiteisėja jį apkaltinantis teismo nuosprendis; 
3) jis atsistatydina įstatymų nustatyta tvarka; 
4) Aukščiausiasis Teismas pripažįsta ji negalinčiu toliau eiti pareigas 

parlamente; 
5) asmuo miršta. 
Tokiais atvejais, kai parlamento nario įgaliojimai sustabdomi prieš lai-

ką, jo pareigas įstatymų nustatyta tvarka užima kitas parlamento narys. Pa-
keičiantys buvusiuosius parlamento nariai turi visas parlamento nario teises 
ir pareigas. 
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Pakeičiančiojo parlamento nario įgaliojimų laikas baigiasi nušalintam 
parlamento nariui grįžus į postą. 

 
65 straipsnis 
Parlamentas: 
1) leidžia įstatymus ir rezoliucijas; 
2) priima nutarimus dėl referendumų; 
3) renka Respublikos prezidentą Konstitucijos 79 straipsnyje nustatyta 

tvarka; 
4) ratifikuoja ir denonsuoja tarptautines sutartis Konstitucijos 121 

straipsnyje nustatyta tvarka; 
5) įgalioja kandidatą į ministro pirmininko postą suformuoti Respubli-

kos Vyriausybę; 
6) tvirtina valstybės biudžetą ir jo vykdymo ataskaitą; 
7) Respublikos prezidento siūlymu skiria Aukščiausiojo Teismo pirmi-

ninką, Estijos banko tarybos pirmininką, valstybės kontrolierių, teisingumo 
kanclerį, karinių pajėgų vadą ar vyriausiąjį vadą; 

8) Aukščiausiojo Teismo pirmininko siūlymu skiria Aukščiausiojo 
Teismo narius; 

9) skiria Estijos banko tarybos narius; 
10) Vyriausybės teikimu sprendžia klausimus dėl valstybinių paskolų 

naudojimo ir kitų finansinių valstybės įsipareigojimų prisiėmimo; 
11) daro pareiškimus, deklaracijas ir reiškia apeliacijas Estijos tautai, 

kitoms valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms; 
12) teikia valstybinius apdovanojimus, karinius ir diplomatinius laips-

nius; 
13) gali reikšti nepasitikėjimą Respublikos Vyriausybe, ministru pir-

mininku ar ministru; 
14) įveda Respublikoje nepaprastąją padėtį Konstitucijos 129 straips-

nyje nustatyta tvarka; 
15) Respublikos prezidento teikimu įveda karo padėtį, skelbia mobili-

zaciją ar jos pabaigą; 
16) sprendžia kitus valstybės klausimus, kurių Konstitucija nepriskiria 

Respublikos prezidentui, Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybinėms 
įstaigoms ar savivaldybėms. 
 

66 straipsnis 
Pirmasis naujai išrinkto parlamento posėdis kviečiamas ne vėliau kaip 

po 10 dienų nuo rinkimų į parlamentą rezultatų paskelbimo. Pirmąjį parla-
mento posėdį kviečia Respublikos prezidentas. 
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67 straipsnis 
Eiliniai parlamento posėdžiai vyksta nuo antrojo sausio pirmadienio iki 

trečiojo birželio ketvirtadienio ir nuo antrojo rugsėjo pirmadienio iki trečio-
jo gruodžio ketvirtadienio. 

 
68 straipsnis 
Ypatinguosius parlamento posėdžius kviečia parlamento pirmininkas 

Respublikos prezidento, Respublikos Vyriausybės ar 1/5 parlamento narių 
siūlymu. 

 
69 straipsnis 
Parlamento nariai iš savo narių renka parlamento pirmininką ir du pir-

mininko pavaduotojus, šie organizuoja parlamento darbą remdamiesi Par-
lamento procedūros įstatymu ir Parlamento administravimo įstatymu. 

 
70 straipsnis 
Parlamento kvorumą nustato Parlamento procedūros įstatymas. Ypa-

tingosios sesijos metu laikoma, kad kvorumas yra, jei dalyvauja daugiau 
kaip pusė parlamento narių. 

 
71 straipsnis 
Parlamente formuojami komitetai. 
Parlamento nariai gali formuoti frakcijas. 
Komitetų ir frakcijų formavimo tvarką nustato Parlamento procedūros 

įstatymas. 
 
72 straipsnis 
Parlamento posėdžiai yra vieši, jei 2/3 parlamento narių balsų dauguma 

nenusprendžia kitaip. 
Balsavimas parlamente yra viešas. Slaptas balsavimas rengiamas ren-

kant ar skiriant pareigūnus Konstitucijoje ar Parlamento procedūros įstaty-
me numatytais atvejais. 

 
73 straipsnis 
Parlamento aktai laikomi priimtais, jeigu už juos balsuoja dauguma pa-

rlamento narių, dalyvaujančių posėdyje, jei Konstitucija nenustato kitaip. 
 
74 straipsnis 
Parlamento nariai turi teisę pateikti paklausimus Respublikos Vyriau-

sybei ir jos nariams, Estijos banko tarybos pirmininkui, Estijos banko pre-
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zidentui, valstybės kontrolieriui, teisingumo kancleriui ir karinių pajėgų va-
dui ar vyriausiajam vadui. 

Į paklausimus turi būti atsakyta parlamento posėdyje per 20 sesijos 
dienų. 

 
75 straipsnis 
Kompensacijų ir kitų parlamento narių gaunamų pajamų iš kitų tarny-

bų apribojimus nustato įstatymas, kuris gali būti pakeistas tik vėliau išrinktų 
parlamento narių kadencijų metu. 

 
76 straipsnis 
Parlamento nario asmuo neliečiamas. Parlamento narys gali būti pat-

rauktas baudžiamojon atsakomybėn tik teisingumo kanclerio siūlymu sutin-
kant pusei parlamento narių. 
 
 

IV SKYRIUS 
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 

 
77 straipsnis 
Estijos valstybės vadovas yra Respublikos prezidentas. 
 
78 straipsnis 
Respublikos prezidentas: 
1) atstovauja Estijos Respublikai tarptautiniuose santykiuose; 
2) Respublikos Vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia Estijos Respub-

likos diplomatinius atstovus ir priima užsienio valstybių diplomatinių atsto-
vų, akredituotų Estijai, įgaliojamuosius ir atšaukiamuosius raštus; 

3) skelbia eilinius parlamento rinkimus ir Konstitucijos 89, 97, 105 ir 
119 straipsniuose numatytais atvejais – pirmalaikius parlamento rinkimus; 

4) sušaukia naujai išrinktus parlamento narius ir Konstitucijos 66 
straipsnyje nustatyta tvarka pradeda pirmąjį jo posėdį; 

5) Konstitucijos 68 straipsnyje nustatytais atvejais teikia pasiūlymus 
parlamento pirmininkui sušaukti neeilines sesijas; 

6) Konstitucijos 105 ir 107 straipsniuose nustatyta tvarka skelbia įsta-
tymus ir pasirašo ratifikavimo raštus; 

7) Konstitucijos 109 ir 110 straipsniuose nustatyta tvarka leidžia dekre-
tus; 

8) inicijuoja Konstitucijos pataisas; 
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9) Konstitucijos 89 straipsnyje nustatyta tvarka skiria ministrą pirmi-
ninką; 

10) Konstitucijos 89, 90, 92 straipsniuose nustatyta tvarka skiria ir at-
leidžia Vyriausybės narius; 

11) teikia parlamentui Aukščiausiojo Teismo pirmininko, Estijos ban-
ko tarybos pirmininko, valstybės kontrolieriaus, teisingumo kanclerio ir ka-
rinių pajėgų vado ar vyriausiojo vado kandidatūras; 

12) Estijos banko tarybos siūlymu skiria Estijos banko prezidentą; 
13) Aukščiausiojo Teismo siūlymu skiria teisėjus; 
14) Respublikos Vyriausybės ir Gynybos pajėgų vado siūlymu skiria ir 

atleidžia Gynybos pajėgų karinę vadovybę; 
15) teikia valstybinius apdovanojimus, karinius ir diplomatinius laips-

nius; 
16) yra aukščiausiasis Estijos nacionalinės gynybos vadas; 
17) teikia pasiūlymus parlamentui įvesti valstybėje karo padėtį, skelbti 

mobilizaciją ar ją baigti ir Konstitucijos 129 straipsnyje nustatyta tvarka 
skelbti valstybėje nepaprastąją padėtį; 

18) Estijos užpuolimo atveju skelbia karo padėtį ir mobilizaciją bei 
Konstitucijos 128 straipsnyje nustatyta tvarka skiria vyriausiąjį gynybinių 
pajėgų vadą; 

19) teikia malonę nuteistiesiems, nutraukdamas arba sutrumpindamas 
bausmės atlikimo terminą; 

20) Konstitucijos 145 straipsnyje nustatyta tvarka inicijuoja baudžia-
mąjį kaltinimą teisingumo kancleriui. 
 

79 straipsnis 
Respublikos prezidentą renka parlamentas arba šio straipsnio ketvirta-

jame punkte nustatytais atvejais rinkiminė kolegija. 
Kandidatą į Respublikos prezidento postą turi siūlyti ne mažiau kaip 

viena penktoji parlamento narių. 
Respublikos prezidentu gali būti siūlomas ne jaunesnis kaip 40 metų 

amžiaus Estijos pilietis pagal kilmę. 
Respublikos prezidentas renkamas slaptu balsavimu. Kiekvienas pa-

rlamento narys turi po vieną balsą. Išrinktu laikomas kandidatas, surinkęs 
2/3 visų rinkėjų balsų. Jei nė vienas kandidatas nesurenka reikalaujamos 
balsų daugumos, kitą dieną rengiamas naujas balsavimo turas. Prieš antrąjį 
balsavimo turą pateikiamas naujas kandidatų sąrašas. Jei nė vienas kandida-
tas antrajame rinkimų ture nesurenka reikalaujamos balsų daugumos, tą pa-
čią dieną rengiamas trečiasis rinkimų turas tarp dviejų kandidatų, antrajame 
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ture surinkusių daugiausia balsų. Jeigu trečiajame rinkimų ture neišrenka-
mas Respublikos prezidentas, parlamento pirmininkas per vieną mėnesį 
šaukia rinkiminę kolegiją Respublikos prezidentui išrinkti. 

Rinkiminę kolegiją sudaro parlamento nariai ir savivaldybių tarybų at-
stovai. Kiekviena savivaldybės taryba į rinkiminę kolegiją renka ne mažiau 
kaip vieną atstovą, kuris turi būti Estijos pilietis. 

Parlamentas teikia du kandidatus, surinkusius daugiausia balsų, rinki-
minei kolegijai, kad ši išrinktų vieną iš dviejų kandidatų į prezidentus. Tei-
sę teikti kandidatą į prezidentus taip pat turi ne mažiau kaip 21 rinkiminės 
kolegijos narys. 

Rinkiminė kolegija savo narių balsų dauguma nusprendžia, kuris iš 
kandidatų dalyvaus Respublikos prezidento rinkimuose. Jei pirmajame rin-
kimų ture neišrenkamas nė vienas iš kandidatų, tą pačią dieną rengiamas ki-
tas rinkimų turas, kurio metu renkama iš daugiausia balsų surinkusių dviejų 
kandidatų. 

Detalesnę Respublikos prezidento rinkimų procedūrą nustato Respub-
likos prezidento rinkimų įstatymas. 

 
80 straipsnis 
Respublikos prezidentas renkamas penkeriems metams. Tas pats as-

muo negali būti renkamas Respublikos prezidentu daugiau kaip du kartus iš 
eilės. 

Eiliniai Respublikos prezidento rinkimai vyksta ne anksčiau kaip likus 
60 dienų ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Respublikos prezidento kaden-
cijos pabaigos. 

 
81 straipsnis 
Respublikos prezidentas pradeda eiti savo pareigas tada, kai prisiekia 

parlamentui: „Eidamas Respublikos prezidento pareigas, aš, (vardas, pavar-
dė), pasižadu tvirtai ginti Konstituciją ir kitus Estijos Respublikos įstaty-
mus, teisingai ir nešališkai naudotis man pavestomis galiomis ir visomis iš-
galėmis ir supratimu vykdyti savo pareigas Estijos tautos ir Estijos Respub-
likos labui“. 

 
82 straipsnis 
Respublikos prezidento įgaliojimai baigiasi: 

1) jam atsistatydinus; 
2) įsiteisėjus jį apkaltinančiam teismo nuosprendžiui; 
3) jam mirus; 
4) pradėjus eiti pareigas naujam Respublikos prezidentui. 
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83 straipsnis 
Jeigu Respublikos prezidento sveikatos būklė Aukščiausiojo Teismo 

sprendimu neleidžia jam toliau eiti savo pareigų arba įstatyme nustatytais 
atvejais jis negali to daryti laikinai, arba tais atvejais, kai jo įgaliojimai nu-
trūksta anksčiau laiko, Respublikos prezidento pareigas laikinai eina parla-
mento pirmininkas. 

Parlamento pirmininko įgaliojimai jam laikinai einant Respublikos 
prezidento pareigas sustabdomi. 

Parlamento pirmininkas, eidamas Respublikos prezidento pareigas, ne-
turi teisės šaukti pirmalaikių parlamento rinkimų ar atsisakyti skelbti įsta-
tymus. 

Jeigu Respublikos prezidentas negali eiti savo pareigų daugiau kaip tris 
mėnesius iš eilės arba jeigu jo įgaliojimai nutrūksta anksčiau laiko, parla-
mentas per 14 dienų renka naują Respublikos prezidentą Konstitucijos 79 
straipsnyje nustatyta tvarka. 

 
84 straipsnis 
Respublikos prezidentas negali eiti jokių kitų renkamų ar skiriamų pa-

reigų, taip pat prezidento įgaliojimų metu turi sustabdyti savo veiklą politi-
nėse partijose. 

 
85 straipsnis 
Respublikos prezidentas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomy-

bėn tik teisingumo kanclerio siūlymu, sutinkant daugumai parlamento na-
rių. 
 

VI SKYRIUS 
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 
86 straipsnis 
Vykdomoji valstybės valdžia priklauso Respublikos Vyriausybei. 
 
87 straipsnis 
Respublikos Vyriausybė: 
1) vykdo valstybės vidaus ir užsienio politiką; 
2) vadovauja vyriausybės įstaigoms ir koordinuoja jų veiklą; 
3) vykdo įstatymus, rezoliucijas, Respublikos prezidento dekretus; 
4) teikia parlamentui ratifikuoti ar denonsuoti tarptautines sutartis; 
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5) rengia valstybės biudžeto projektą ir teikia jį parlamentui, vykdo 
valstybės biudžetą, teikia parlamentui biudžeto vykdymo apyskaitą; 

6) vykdydama įstatymus, leidžia nutarimus ir įsakymus; 
7) palaiko ryšius su užsienio valstybėmis; 
8) skelbia valstybėje ar jos dalyje nepaprastąją padėtį stichinių nelai-

mių, katastrofų atvejais, taip pat stabdant infekcinės ligos plitimą; 
9) vykdo kitas pareigas, kurias Vyriausybei paveda Konstitucija ir kiti 

įstatymai. 
 

88 straipsnis 
Respublikos Vyriausybę sudaro ministras pirmininkas ir ministrai. 
 
89 straipsnis 
Respublikos prezidentas per 14 dienų nuo Respublikos Vyriausybės at-

sistatydinimo skiria ministrą pirmininką, kurio pareiga – suformuoti naują 
Vyriausybę. 

Ministras pirmininkas per 14 dienų nuo paskyrimo suformuoti naują 
Vyriausybę teikia parlamentui pranešimą apie būsimos Vyriausybės forma-
vimą, kuriuo remdamasis parlamentas be derybų atviru balsavimu spren-
džia, ar skirti ministrui pirmininkui įgaliojimus suformuoti naują Vyriausy-
bę. 

Ministras pirmininkas, parlamento įgaliotas suformuoti naują Vyriau-
sybę, per 7 dienas pateikia Vyriausybės narių sąrašą Respublikos preziden-
tui, šis per 3 dienas paskiria Vyriausybę. 

Jei Respublikos prezidento paskirtas ministras pirmininkas negauna 
parlamento narių balsų daugumos, nesuformuoja Vyriausybės ar atsisako ją 
suformuoti, Respublikos prezidentas turi teisę per 7 dienas teikti kitą mi-
nistro pirmininko kandidatūrą. 

Jeigu Respublikos prezidentas per 7 dienas nepateikia kitos ministro 
pirmininko kandidatūros ar atsisako ją teikti, taip pat jeigu antrasis kandida-
tas negauna įgaliojimų iš parlamento per šio straipsnio antrajame ir trečia-
jame punktuose nustatytus terminus, nesuformuoja Vyriausybės ar atsisako 
ją suformuoti, teisė teikti ministro pirmininko kandidatūrą pereina parla-
mentui. 

Parlamentas teikia ministro pirmininko kandidatūrą, o šis teikia Res-
publikos prezidentui vyriausybės narių sąrašą. Jeigu per 14 dienų nuo teisės 
pateikti ministro pirmininko kandidatūrą perėjimo Respublikos prezidentui 
nepateikiamas vyriausybės narių sąrašas, Respublikos prezidentas skelbia 
pirmalaikius parlamento rinkimus. 
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90 straipsnis 
Kitus Vyriausybės skyrimo pakeitimus vykdo Respublikos prezidentas 

ministro pirmininko teikimu. 
 
91 straipsnis 
Vyriausybė pradeda savo darbą tik prisiekusi parlamentui. 
 
92 straipsnis 
Respublikos Vyriausybė atsistatydina šiais atvejais: 
1) kai sukviečiamas naujas parlamentas; 
2) jeigu atsistatydina ar miršta ministras pirmininkas; 
3) jeigu parlamentas pareiškia nepasitikėjimą Respublikos Vyriausybe 

arba ministru pirmininku. 
Respublikos prezidentas priima Respublikos Vyriausybės grąžinamus 

įgaliojimus naujajai Vyriausybei pradėjus darbą. 
 
93 straipsnis 
Ministras pirmininkas atstovauja Vyriausybei ir jai vadovauja. 
Ministras pirmininkas nurodo du ministrus, kurie gali jį pakeisti jam 

nesant. Šią tvarką nustato ministras pirmininkas. 
 
94 straipsnis 
Konkrečioms Vyriausybės funkcijoms įgyvendinti įstatymo numatyta 

tvarka steigiamos ministerijos. 
Ministerijai vadovauja ministras, sprendžiantis ministerijos kompeten-

cijai priskirtus klausimus, įstatymų nustatyta tvarka leidžiantis potvarkius ir 
įsakymus, taip pat vykdantis kitas įstatymų suteiktas funkcijas. 

Jei dėl ligos ar kitų priežasčių ministras laikinai negali eiti savo parei-
gų, ministras pirmininkas šias pareigas paveda eiti kitam ministrui. 

Respublikos prezidentas ministro pirmininko teikimu gali skirti minist-
rus, kuriems pagal pareigas nepriklauso vadovauti konkrečiai ministerijai. 

 
95 straipsnis 
Prie Respublikos Vyriausybės veikia Valstybės kanceliarija, kuriai va-

dovauja valstybės sekretorius. 
Valstybės sekretorių skiria ir iš pareigų atleidžia ministras pirmininkas. 
Valstybės sekretorius dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose ir turi teisę 

pareikšti nuomonę. 
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Valstybės sekretorius, kaip Valstybės kanceliarijos vadovas, turi tas 
pačias teises kaip ir ministras, įstatymų nustatyta tvarka vadovaujantis mi-
nisterijai. 

 
96 straipsnis 
Respublikos Vyriausybės posėdžiai yra uždari, jei Vyriausybė nenu-

sprendžia kitaip. 
Vyriausybė sprendimus priima ministro pirmininko arba jį pavaduo-

jančio ministro siūlymu. 
Vyriausybės nutarimai galioja tada, kai juos pasirašo ministras pirmi-

ninkas ar jį pavaduojantis ministras ir valstybės sekretorius. 
 
97 straipsnis 
Nepasitikėjimą Respublikos Vyriausybe, ministru pirmininku ar mi-

nistru parlamentas gali pareikšti visų parlamento narių balsų dauguma. 
Klausimas dėl nepasitikėjimo gali būti inicijuojamas ne mažiau kaip 

1/5 visų parlamento narių posėdyje pateikus raštišką reikalavimą. 
Balsavimo dėl nepasitikėjimo klausimas sprendžiamas ne anksčiau 

kaip antrą dieną nuo nepasitikėjimo inicijavimo pradžios, jei Vyriausybė 
nereikalauja greičiau priimti sprendimą. 

Pareiškus nepasitikėjimą Vyriausybe ar ministru pirmininku Respubli-
kos prezidentas per tris dienas Vyriausybės siūlymu gali paskelbti neeili-
nius parlamento rinkimus. 

Jei inicijuojamas balsavimas dėl nepasitikėjimo ministru, parlamento 
pirmininkas apie tai informuoja Respublikos prezidentą, ir šis atleidžia mi-
nistrą iš užimamų pareigų. 

Pakartotinai inicijuoti balsavimą dėl nepasitikėjimo, remiantis tomis 
pačiomis aplinkybėmis, galima ne anksčiau nei praėjus trims mėnesiams po 
paskutinio balsavimo dėl nepasitikėjimo. 

 
98 straipsnis 
Respublikos Vyriausybė teikdama įstatymo projektą parlamentui turi 

teisę projekto priėmimą sieti su balsavimu dėl pasitikėjimo Vyriausybe. 
Įstatymo projektas gali būti priimamas ne anksčiau kaip trečią dieną po 

balsavimo dėl pasitikėjimo Vyriausybe. Jeigu parlamentas nepriima įstaty-
mo projekto, Respublikos Vyriausybė atsistatydina. 

 
99 straipsnis 
Respublikos Vyriausybės nariai negali eiti jokių pareigų valstybinėse 

įstaigose ir organizacijose, taip pat priklausyti privačios komercinės įmonės 
valdybai ar jai vadovauti. 
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100 straipsnis 
Respublikos Vyriausybės nariai gali dalyvauti parlamento posėdžiuose 

bei jo komitetuose ir teikti paaiškinimus svarstomais klausimais. 
 
101 straipsnis 
Respublikos Vyriausybės nariai baudžiamojon atsakomybėn gali būti 

patraukti tik teisingumo kanclerio siūlymu, pritariant daugumai parlamento 
narių. 

Vyriausybės nario įgaliojimai baigiasi įsiteisėjus kaltinamajam teismo 
nuosprendžiui jo atžvilgiu. 
 

VII SKYRIUS 
ĮSTATYMŲ LEIDYBA 

 
102 straipsnis 
Estijos Respublikos įstatymai priimami remiantis Konstitucija. 
 
103 straipsnis 
Įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turi: 
1) parlamento nariai; 
2) parlamento frakcijos; 
3) parlamento komitetai; 
4) Respublikos Vyriausybė; 
5) Respublikos prezidentas dėl Respublikos Konstitucijos pataisų. 
Parlamentas turi teisę remdamasis sprendimu, priimtu jo narių balsų 

dauguma, kreiptis į Vyriausybę su pasiūlymu inicijuoti parlamento reko-
menduoto projekto priėmimą. 

 
104 straipsnis 
Įstatymų priėmimo tvarka reglamentuojama Parlamento procedūros 

įstatyme. 
Tik parlamento narių balsų dauguma gali būti keičiami ar priimami šie 

įstatymai: 
1) Pilietybės įstatymas; 
2) Parlamento rinkimų įstatymas; 
3) Respublikos prezidento rinkimų įstatymas; 
4) Vietos savivaldybių rinkimų įstatymas; 
5) Referendumo įstatymas; 
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6) Parlamento procedūros įstatymas ir Parlamento administravimo įsta-
tymas; 

7) Respublikos prezidento ir Parlamento narių atlyginimų įstatymas; 
8) Respublikos Vyriausybės įstatymas; 
9) Respublikos prezidento ir Parlamento narių patraukimo teisminėn 

atsakomybėn įstatymas; 
10) Etninių mažumų kultūrinės autonomijos įstatymas; 
11) Valstybės biudžeto įstatymas; 
12) Estijos banko įstatymas; 
13) Valstybės kontrolės įstatymas; 
14) Tesimų administravimo ir procedūrų įstatymas; 
15) Vidaus ir užsienio paskolų bei Valstybės turtinių įsipareigojimų 

įstatymai; 
16) Nepaprastosios padėties įstatymas; 
17) Nacionalinės gynybos taikos metu ir Tarptautinės gynybos karo 

metu įstatymai. 
 

105 straipsnis 
Parlamentas turi teisę teikti įstatymo projektą ar kitą valstybei svarbų 

klausimą svarstyti referendume. 
Sprendimas referendumu yra priimamas, jeigu jam pritaria dauguma 

dalyvavusiųjų referendume. 
Įstatymą, priimtą referendumu, nedelsdamas skelbia Respublikos pre-

zidentas. Referendumo sprendimas privalomas visoms valstybinėms insti-
tucijoms. 

Jei įstatymo projektas, kuris buvo pateiktas referendumui, negauna 
daugumos pritariamųjų balsų, Respublikos prezidentas skelbia neeilinius 
rinkimus į parlamentą. 

 
106 straipsnis 
Klausimai, susiję su biudžetu, mokesčiais, finansiniais valstybės įsipa-

reigojimais, nepaprastosios padėties įvedimu ir atšaukimu, tarptautinių su-
tarčių ratifikavimu, negali būti svarstomi referendume. 

Referendumo rengimo tvarką nustato Referendumo įstatymas. 
 
107 straipsnis 
Įstatymus skelbia Respublikos prezidentas. 
Respublikos prezidentas turi teisę neskelbti parlamento priimto įstaty-

mo ir per 14 dienų motyvuotai grąžinti jį parlamentui pakartotinai svarstyti. 
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Jeigu parlamentas pakartotinai priima grąžintą įstatymą be prezidento siū-
lomų pataisų, Respublikos prezidentas arba paskelbia įstatymą, arba krei-
piasi į Aukščiausiąjį Teismą, siūlydamas įstatymą paskelbti prieštaraujančiu 
Konstitucijai. Jei teismas įstatymą pripažįsta neprieštaraujančiu Konstituci-
jai, Respublikos prezidentas jį paskelbia. 

 
108 straipsnis 
Įstatymai įsigalioja dešimtą dieną po jų paskelbimo „Valstybės laikraš-

tyje“ (est. Riigi Teataja), jeigu pačiais įstatymais nenustatoma kita įsigalio-
jimo data. 

 
109 straipsnis 
Jei parlamentas negali susirinkti į posėdį, Respublikos prezidentas, jei-

gu tai neatidėliotinai reikalinga, turi teisę leisti dekretus, turinčius įstatymo 
galią, kuriuos pasirašo parlamento pirmininkas ir ministras pirmininkas. 

Parlamentui susirinkus į posėdį, Respublikos prezidentas pateikia įsa-
kymus parlamentui, šis nedelsdamas priima įstatymą dėl dekretų patvirti-
nimo ar atšaukimo. 

 
110 straipsnis 
Respublikos prezidento dekretais negali būti keičiama, papildoma ar 

atšaukiama nei Konstitucija, nei įstatymai, nurodyti Konstitucijos 104 
straipsnyje, taip pat įstatymai, nustatantys valstybinius mokesčius ir valsty-
bės biudžetą. 
 

VIII SKYRIUS 
FINANSAI IR VALSTYBĖS BIUDŽETAS 

 
111 straipsnis 
Išskirtinė Estijos Respublikos pinigų emisijos teisė priklauso Estijos 

bankui. Estijos bankas organizuoja valiutos apyvartą ir rūpinasi jos stabilu-
mu. 

 
112 straipsnis 
Estijos bankas savo veiklą grindžia įstatymu ir yra atskaitingas parla-

mentui. 
 
113 straipsnis 
Valstybinius mokesčius, jų rinkliavą, baudas, privalomojo draudimo 

mokesčius nustato įstatymas. 
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114 straipsnis 
Valstybinio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką nusta-

to įstatymas. 
 
115 straipsnis 
Kiekvienais metais parlamentas priima įstatymą dėl visų valstybės pa-

jamų ir išlaidų biudžeto. 
Respublikos Vyriausybė parlamentui pateikia valstybės biudžeto pro-

jektą ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki naujų biudžetinių metų pradžios. 
Vyriausybės siūlymu parlamentas gali patvirtinti papildomą biudžetą 

per biudžetinius metus. 
 
116 straipsnis 
Valstybės biudžeto ar jo projekto keitimo, mažinant numatytas paja-

mas, didinant ar perskirstant išlaidas, siūlymas turi būti pagrįstas finansine 
ataskaita, nurodančia pajamų šaltinius, būtinus būsimoms išlaidoms pa-
dengti. 

Parlamentas negali sumažinti ar panaikinti valstybės biudžeto ar jo 
projekto pajamų, nustatytų kitais įstatymais. 

 
117 straipsnis 
Valstybės biudžeto sudarymo ir priėmimo tvarką nustato įstatymas. 
 
118 straipsnis 
Parlamento priimtas valstybės biudžetas įsigalioja nuo biudžetinių me-

tų pradžios. Jei valstybės biudžetas nėra laiku patvirtinamas, jo išlaidos 
biudžetinių metų pradžioje kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių 
metų valstybės biudžeto išlaidų. 

 
119 straipsnis 
Jei parlamentas per du mėnesius nuo biudžetinių metų pradžios nepa-

tvirtina naujojo valstybės biudžeto, Respublikos prezidentas skelbia neeili-
nius parlamento rinkimus. 
 

 186 



IX SKYRIUS 
UŽSIENIO POLITIKA IR TARPTAUTINĖS SUTARTYS 

 
120 straipsnis 
Estijos Respublikos santykius su kitomis valstybėmis ir tarptautinėmis 

organizacijomis nustato įstatymas. 
 
121 straipsnis 
Parlamentas ratifikuoja ir denonsuoja Estijos Respublikos sutartis: 

1) kuriomis keičiamos valstybės sienos; 
2) kurioms įgyvendinti turi būti pakeisti, papildyti ar panaikinti Es-

tijos Respublikos įstatymai; 
3) kuriomis Estijos Respublika prisijungia prie tarptautinių organi-

zacijų ar sąjungų; 
4) kuriomis Estijos Respublika prisiima karinius ar turtinius įsipa-

reigojimus; 
5) kuriose nurodomas jų ratifikavimas. 

 
122 straipsnis 
Estijos Respublikos sausumos siena nustatyta 1920 metų vasario 2 die-

nos Tartu taikos sutartimi ir kitomis tarptautinėmis sienų sutartimis. Jūros ir 
oro sienos nustatomos pagal tarptautines konvencijas. 

Sutartys, keičiančios valstybės sienas, ratifikuojamos esant 2/3 visų pa-
rlamento narių daugumos pritarimui. 

 
123 straipsnis 
Estijos Respublika nesudaro tarptautinių sutarčių, prieštaraujančių 

Konstitucijai. 
Jeigu Estijos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai prieštarauja par-

lamento ratifikuotoms tarptautinėms sutartims, vadovaujamasi tarptautinė-
mis sutartimis. 
 
 

X SKYRIUS 
VALSTYBĖS GYNIMAS 

 
124 straipsnis 
Visi Estijos Respublikos piliečiai gali dalyvauti valstybės gynyboje 

įstatymo nustatyta tvarka. 
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Asmuo, kuris dėl religinių ar moralinių įsitikinimų atsisako tarnauti 
Gynybos pajėgose, įstatymo nustatyta tvarka privalo atlikti alternatyviąją 
tarnybą. 

Jei įstatymas, atsižvelgdamas į tarnybos specifiką, nenustato kitaip, tai 
asmenys, tarnaujantys Gynybos pajėgose ar atliekantys alternatyviąją tar-
nybą, naudojasi visomis konstitucinėmis teisėmis, laisvėmis ir pareigomis. 
Draudžiama varžyti asmens teises ir laisves, nurodytas Konstitucijos 8 
straipsnio 3 ir 4 dalyse, 11–18 straipsniuose, 20 straipsnio 3 dalyje, 21–28, 
32, 36–43 straipsniuose, 44 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 49–51 straipsniuose. 
Asmenų, tarnaujančių Gynybos pajėgose ar atliekančių alternatyviąją tar-
nybą, teisinį statusą nustato įstatymas. 

 
125 straipsnis 
Asmuo, atliekantis privalomąją karo tarnybą, negali užimti jokių ren-

kamų ar skiriamų pareigų ir dalyvauti politinėje veikloje. 
 
126 straipsnis 
Gynybos pajėgų ir valstybės gynybos organizavimo pagrindus nustato 

įstatymas. 
Valstybės gynybos organizavimo pagrindus nustato valstybės gynybos 

karo ir taikos metu įstatymai. 
 
127 straipsnis 
Valstybės ginkluotosioms pajėgoms vadovauja Respublikos preziden-

tas. 
Valstybės gynybos taryba yra patariamoji Respublikos prezidento ins-

titucija, jos sudėtį ir įgaliojimus nustato įstatymas. 
Estijos gynybos pajėgoms ir valstybės gynybai vadovauja Gynybos pa-

jėgų vadas, o karo metu – vyriausiasis Gynybos pajėgų vadas. Vyriausiąjį 
Gynybos pajėgų vadą ir Gynybos pajėgų vadą skiria ir iš pareigų atleidžia 
parlamentas Respublikos prezidento teikimu. 

 
128 straipsnis 
Parlamentas Respublikos prezidento siūlymu skelbia karo padėtį, mo-

bilizaciją ir demobilizaciją, priima sprendimą dėl Gynybos pajėgų panaudo-
jimo vykdant tarptautinius Estijos Respublikos įsipareigojimus. 

Ginkluoto užpuolimo prieš Estijos Respubliką atveju nelaukdamas par-
lamento pritarimo Respublikos prezidentas skelbia karo padėtį ir visuotinę 
mobilizaciją, skiria Gynybos pajėgų vadą. 
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129 straipsnis 
Kilus grėsmei Estijos Respublikos konstitucinei santvarkai parlamentas 

Respublikos prezidento ar Vyriausybės teikimu visų balsų dauguma visoje 
šalies teritorijoje ne ilgiau nei trims mėnesiams gali įvesti nepaprastąją pa-
dėtį. 

Nepaprastosios padėties įvedimą reguliuoja įstatymas. 
 
130 straipsnis 
Nepaprastosios ar karo padėties metu įstatymo nustatytam valstybės 

saugumui ir visuomenės rimčiai užtikrinti gali būti apribojamos asmenų tei-
sės ir laisvės, nustatomos papildomos pareigos. Negali būti apribotos as-
mens teisės ir laisvės, numatytos Konstitucijos 8, 11–18 straipsniuose, 20 
straipsnio 3 dalyje, 22, 23 straipsniuose, 24 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 25, 27, 
28 straipsniuose, 36 straipsnio 2 dalyje, 40, 41, 49 straipsniuose ir 51 
straipsnio 1 dalyje. 

 
131 straipsnis 
Nepaprastosios ar karo padėties metu nėra rengiami parlamento, Res-

publikos prezidento, vietos savivaldybių tarybų rinkimai, taip pat nesibaigia 
jų įgaliojimai. 

Parlamento, Respublikos prezidento, vietos savivaldybių tarybų įgalio-
jimai pratęsiami, jeigu jie baigiasi šalyje esant nepaprastajai ar karo padė-
čiai per tris mėnesius nuo jų panaikinimo. Nurodytais atvejais nauji rinki-
mai rengiami per tris mėnesius nuo nepaprastosios ar karo padėties pabai-
gos. 
 
 

XI SKYRIUS 
VALSTYBĖS KONTROLĖ 

 
132 straipsnis 
Valstybės kontrolė – nepriklausoma valstybės institucija, vykdanti 

ekonominę kontrolę. 
 
133 straipsnis 
Valstybės kontrolė prižiūri: 

1) ekonominę valstybės įstaigų, įmonių ir kitų valstybinių instituci-
jų veiklą; 

2) valstybės turto naudojimą ir saugojimą; 

 189



3) valstybės turto, perduoto vietos savivaldybėms, naudojimą ir 
saugojimą; 

4) ekonominę veiklą įmonių, kuriose valstybė turi ne mažiau kaip 
pusę balsų suteikiančių akcijų, taip pat įmonių, kurių sutartinių 
pareigų vykdymą arba kreditus garantuoja valstybė. 

 
134 straipsnis 
Valstybės kontrolei vadovauja valstybės kontrolierius. Jį Respublikos 

prezidento teikimu skiria ir iš pareigų atleidžia parlamentas. 
Įgaliojimai valstybės kontrolieriui suteikiami penkeriems metams. 
 
135 straipsnis 
Valstybės kontrolierius parlamentui svarstant ataskaitą dėl valstybės 

biudžeto įvykdymo pateikia valstybės turto naudojimo ir saugojimo per 
pastaruosius biudžetinius metus apžvalgą. 

 
136 straipsnis 
Valstybės kontrolierius gali dalyvauti Respublikos Vyriausybės posė-

džiuose ir pareikšti nuomonę svarstomais klausimais, susijusiais su jo pa-
reigomis. 

Valstybės kontrolierius, kaip žinybos vadovas, turi tokias pačias teises 
kaip ir įstatymo suteiktas ministrui, vadovaujančiam ministerijai. 

 
137 straipsnis 
Valstybės kontrolieriaus darbo tvarką nustato įstatymas. 
 
138 straipsnis 
Valstybės kontrolierius baudžiamojon atsakomybėn gali būti patrauk-

tas tik teisingumo kanclerio siūlymu, pritariant daugumai parlamento narių. 
 

XII SKYRIUS 
TEISINGUMO KANCLERIS 

 
139 straipsnis 
Teisingumo kancleris savo veikloje yra nepriklausomas asmuo, prižiū-

rintis įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios, vietos savivaldos 
institucijų leidžiamų teisės aktų atitiktį Konstitucijai ir įstatymams. 

Teisingumo kancleris vykdo jam pateiktų įstatymų priėmimo ar pakei-
timų pasiūlymų, taip pat pasiūlymų, susijusių su valstybinių įstaigų darbu, 
analizę ir prireikus pateikia pranešimą Parlamentui. 
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Konstitucijos 76, 85, 101, 138 ir 153 straipsniuose numatytais atvejais 
teisingumo kancleris kreipiasi į parlamentą su siūlymu parlamento ar Res-
publikos Vyriausybės narius, Respublikos prezidentą, valstybės kontrolie-
rių, Valstybės teismo pirmininką ar jo narius patraukti baudžiamojon atsa-
komybėn. 

 
140 straipsnis 
Teisingumo kanclerį Respublikos prezidento teikimu septyneriems me-

tams skiria parlamentas. 
 
141 straipsnis 
Teisingumo kancleris, vadovaudamas kanceliarijai, turi tokias pačias 

teises kaip ir įstatymo suteiktas ministrui, vadovaujančiam ministerijai. 
Teisingumo kancleris gali dalyvauti parlamento ir Respublikos Vyriau-

sybės posėdžiuose ir pareikšti nuomonę svarstomais klausimais. 
 
142 straipsnis 
Jeigu teisingumo kancleris nusprendžia, kad įstatymų leidžiamosios ir 

vykdomosios valdžios, vietos savivaldos institucijų leidžiami teisės aktai 
prieštarauja Konstitucijai ar įstatymams, jis siūlo institucijai, priėmusiai to-
kį teisės aktą, 20 dienų laikotarpiu suderinti jį su Konstitucija ar įstatymais. 

Jei per 20 dienų aktas nėra suderinamas su Konstitucija ar įstatymais, 
Teisingumo kancleris kreipiasi į Aukščiausiąjį Teismą, siūlydamas šį aktą 
pripažinti negaliojančiu. 

 
143 straipsnis 
Teisingumo kancleris parlamente pateikia teisės aktų, priimtų įstatymų 

leidžiamosios ir vykdomosios valdžios, vietos savivaldos institucijų, atitik-
ties Konstitucijai ar įstatymams metinę ataskaitą. 

 
144 straipsnis 
Teisinį teisingumo kanclerio statusą ir jo kanceliarijos darbo tvarką nu-

stato įstatymas. 
 
145 straipsnis 
Teisingumo kancleris baudžiamojon atsakomybėn gali būti patrauktas 

tik Respublikos prezidento teikimu, pritariant daugumai parlamento narių. 
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XIII SKYRIUS 
TEISMAS 

 
146 straipsnis 
Teisingumą vykdo teismai. Teismai yra nepriklausomi ir savo veikloje 

remiasi Konstitucija ir įstatymais. 
 
147 straipsnis 
Teisėjai skiriami iki gyvos galvos. Teisėjų atleidimo iš pareigų priežas-

tys ir tvarka nustatyti įstatymu. 
Teisėjai iš pareigų gali būti pašalinti tik teismo sprendimu. 
Teisėjai negali užimti jokių kitų renkamų ar skiriamų pareigų, išskyrus 

įstatymo numatytas išimtis. 
Teisėjų nepriklausomumo garantijas ir teisinį statusą nustato įstatymas. 
 
148 straipsnis 
Teismų sistemą sudaro: 

1) apskričių, miestų ir administraciniai teismai; 
2) apygardų teismai; 
3) Aukščiausiasis Teismas. 

Specialių kategorijų byloms spręsti sudaromi specializuoti teismai. 
Sudaryti ypatinguosius teismus draudžiama. 
 
149 straipsnis 
Apskričių, miestų ir administraciniai teismai yra pirmosios instancijos 

teismai. 
Apygardų teismai yra apeliacinė pirmos instancijos teismų sprendimų 

instancija. 
Aukščiausiasis Teismas yra aukščiausia teisminė instancija Estijos 

Respublikoje, peržiūrinti teismų sprendimus kasacine tvarka ir vykdanti 
konstitucinę priežiūrą. 

Teismų sudarymo ir darbo tvarką nustato įstatymas. 
 
150 straipsnis 
Aukščiausiojo Teismo pirmininką skiria parlamentas Respublikos pre-

zidento teikimu. 
Aukščiausiojo Teismo teisėjus skiria parlamentas Aukščiausiojo Teis-

mo pirmininko teikimu. 
Kiti teisėjai skiriami Respublikos prezidento, Aukščiausiojo Teismo 

teikimu. 
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151 straipsnis 
Teisėjų atstovavimo, gynybos, valstybinio kaltinimo pateikimo ir įsta-

tymų priežiūros tvarką nustato įstatymas. 
 
152 straipsnis 
Teismas, spręsdamas bylą, netaiko įstatymų, prieštaraujančių Konstitu-

cijai. 
Aukščiausiasis Teismas įstatymus, prieštaraujančius Konstitucijai, 

skelbia negaliojančiais. 
 
153 straipsnis 
Teisėjas baudžiamojon atsakomybėn gali būti patrauktas tik esant 

Aukščiausiojo Teismo siūlymui ir Respublikos prezidento sutikimui. 
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ir jo nariai baudžiamojon atsako-

mybėn gali būti patraukti tik teisingumo kanclerio siūlymu, pritariant dau-
gumai parlamento narių. 
 

XIV SKYRIUS 
VIETOS SAVIVALDA 

 
154 straipsnis 
Visus savivaldos klausimus sprendžia ir įgyvendina savivaldybių tary-

bos, veikiančios, kaip nustato įstatymas. 
Vienokios ar kitokios pareigos vietos savivaldybėms priskiriamos re-

miantis įstatymu ar sutartimi su vietos savivaldybe. Išlaidos, susijusios su 
valstybinių pareigų, nustatytų įstatymo, vykdymu, padengiamos iš valstybės 
biudžeto. 

 
155 straipsnis 
Vietos savivaldos vienetai yra kaimo municipalitetai ir miestai.  
Kiti vietos savivaldos vienetai gali būti formuojami remiantis įstatymu. 
 
156 straipsnis 
Vietos savivaldos atstovaujamasis susirinkimas yra taryba, renkama 

laisvais rinkimais trejiems metams, remiantis visuotine, lygia, tiesiogine 
rinkimų teise, slaptu balsavimu. 

Vietos savivaldybių rinkimuose įstatymo nustatyta tvarka balso teisę 
turi asmenys, nuolat gyvenantys savivaldybės teritorijoje ir sulaukę 18 me-
tų. 
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157 straipsnis 
Vietos savivaldybė turi savarankišką biudžetą, kurio sudarymo pagrin-

dus ir tvarką nustato įstatymas. 
Vietos savivaldybė turi įstatymo numatytą teisę nustatyti ir rinkti mo-

kesčius, taip pat skirti prievoles. 
 
158 straipsnis 
Draudžiama keisti vietos savivaldos vienetų ribas, nesuderinus jų su 

atitinkama savivaldybe. 
 
159 straipsnis 
Vietos savivaldybės gali sudaryti sąjungas su kitomis savivaldybėmis 

ir steigti bendras įstaigas. 
 
160 straipsnis 
Vietos savivaldybių darbo ir priežiūros organizavimą nustato įstaty-

mas. 
 

XV SKYRIUS 
KONSTITUCIJOS KEITIMAS 

 
161 straipsnis 
Teisę inicijuoti Konstitucijos keitimą turi ne mažiau kaip 1/5 visų pa-

rlamento narių ir Respublikos prezidentas. 
Šalyje esant nepaprastajai ar karo padėčiai negali būti keičiama Konsti-

tucija ar inicijuojamas svarstymas dėl jos pataisų. 
 
162 straipsnis 
Pirmojo skirsnio „Bendrosios nuostatos“ ir penkioliktojo skirsnio 

„Konstitucijos keitimas“ nuostatos gali būti keičiamos tik referendumu. 
 
163 straipsnis 
Konstitucija gali būti pakeista įstatymu, priimtu: 

1) referendumu; 
2) iš eilės dviejų parlamento kadencijų; 
3) parlamento, esant būtinajam reikalingumui. 

Įstatymo projektas dėl Konstitucijos keitimo parlamente svarstomas tris 
kartus, tarp primojo ir antrojo svarstymo paliekant ne mažesnę kaip 3 mė-
nesių, o tarp antrojo ir trečiojo – ne mažesnę kaip 1 mėnesio pertrauką. 
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164 straipsnis 
Sprendimui dėl Konstitucijos keitimo įstatymo projekto svarstymo re-

ferendume turi pritarti 3/5 visų parlamento narių. Referendumas gali įvykti 
ne anksčiau kaip praėjus trims mėnesiams nuo parlamento sprendimo dėl 
referendumo. 

 
165 straipsnis 
Konstitucijai pakeisti dviejose iš eilės parlamento kadencijose reika-

lingas abiejų kadencijų narių daugumos pritarimas. 
Jeigu pastarasis parlamentas pirmojo įstatymo projekto svarstymo me-

tu 3/5 balsų dauguma pritaria projektui, kuriam visų narių balsų dauguma 
pritarė ir ankstesnis parlamentas, be naujų jo pataisų, Konstitucijos keitimo 
įstatymo projektas laikomas priimtu. 

 
166 straipsnis 
Sprendimas dėl Konstitucijos keitimo įstatymo projekto peržiūrėjimo 

būtinojo reikalingumo tvarka priimamas 4/5 visų parlamento narių balsų 
dauguma. Tokiu atveju Konstitucijos pakeitimas priimamas 2/3 visų parla-
mento narių balsų dauguma. 

 
167 straipsnis 
Įstatymą dėl Konstitucijos keitimo, kuris įsigalioja įstatyme nustatytu 

laiku, bet ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo jo paskelbimo, skelbia Res-
publikos prezidentas. 

 
168 straipsnis 
Konstitucijos keitimo įstatymo projektas, remiantis tuo pačiu pagrindu, 

gali būti svarstomas ne anksčiau kaip po metų nuo atitinkamo projekto at-
metimo referendume ar parlamente. 
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LATVIJOS RESPUBLIKOS  
KONSTITUCIJA 

 
 
 

I SKIRSNIS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1 straipsnis 
Latvija yra nepriklausoma demokratinė respublika. 
 
2 straipsnis 
Latvijos valstybės suverenitetas priklauso Tautai. 
 
3 straipsnis 
Latvijos valstybės teritorija ribojama sienų, nustatytų tarptautinėmis 

sutartimis, susideda iš Vidžemės, Latgalės, Kuržemės ir Žiemgalės. 
 
4 straipsnis 
Latvių kalba – valstybinė kalba Latvijos Respublikoje. Valstybės vė-

liava yra raudona su balta juosta. 
 

II SKIRSNIS 
PARLAMENTAS (SAEIMA) 

 
5 straipsnis 
Parlamentą sudaro šimtas Tautos atstovų. 
 
6 straipsnis 
Parlamentas renkamas visuotiniais, lygiais, tiesioginiais rinkimais ir 

slaptu balsavimu, pagrįstais proporcingu atstovavimu. 
 
7 straipsnis 
Dalijant Latviją į atskiras rinkimų apygardas atsižvelgiama į tai, kad 

atstovų, renkamų į parlamentą, skaičius, būtų proporcingas rinkėjų skaičiui 
kiekvienoje apygardoje. 
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8 straipsnis 
Visi Latvijos piliečiai, turintys visas pilietybės teises ir kuriems rinki-

mų dieną yra sukakę 18 metų, turi teisę balsuoti. 
 
9 straipsnis 
Kiekvienas Latvijos pilietis, turintis visas pilietybės teises ir kuris rin-

kimų dieną yra ne jaunesnis kaip 21 metų, gali būti renkamas parlamento 
nariu. 

 
10 straipsnis 
Parlamentas renkamas ketveriems metams. 
 
11 straipsnis 
Rinkimai į parlamentą rengiami pirmąjį spalio šeštadienį. 
 
12 straipsnis 
Naujai išrinktas parlamentas į pirmą posėdį renkasi pirmąjį lapkričio 

antradienį, tuo metu baigiasi anksčiau išrinkto parlamento narių įgaliojimų 
laikas. 

 
13 straipsnis 
Jeigu parlamento rinkimai dėl to, jog yra paleidžiamas ankstesnis pa-

rlamentas, rengiami kitu metų laiku, išrinktas parlamentas sušaukiamas ne 
vėliau, kaip praėjus vienam mėnesiui po jo rinkimų, jo įgaliojimų laikas 
baigiasi, kai pirmąjį lapkričio antradienį, prabėgus trejiems metams po to-
kių rinkimų, sušaukiamas naujas parlamentas. 

 
14 straipsnis 
Rinkėjai negali panaikinti parlamento nario įgaliojimų. 
 
15 straipsnis 
Parlamento posėdžiai vyksta Rygoje ir tik esant ypatingoms aplinky-

bėms parlamentas renkasi kitoje vietoje. 
 
16 straipsnis 
Parlamentas renka prezidiumą, kurį sudaro pirmininkas, du pavaduoto-

jai ir sekretorius. Prezidiumas parlamento įgaliojimų metu veikia nenu-
trūkstamai. 
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17 straipsnis 
Pirmąjį naujai išrinkto parlamento posėdį pradeda ankstesniojo parla-

mento pirmininkas arba prezidiumo nurodymu kitas prezidiumo narys. 
 
18 straipsnis 
Parlamentas pats tikrina savo narių kvalifikaciją. 
Asmeniui, išrinktam parlamento nariu, mandatas suteikiamas tik davus 

šią priesaiką: 
„Aš, prisiimdamas parlamento nario pareigas, prisiekiu būti lojalus 

Latvijai, stiprinti jos suverenumą ir latvių kalbą kaip vienintelę oficialią 
kalbą, ginti Latviją kaip nepriklausomą ir demokratinę valstybę ir atlikti sa-
vo pareigas garbingai ir sąžiningai. Įsipareigoju laikytis Konstitucijos ir 
įstatymų“. 

 
19 straipsnis 
Prezidiumas šaukia parlamento sesijas, planuoja eilinius ir neeilinius 

posėdžius. 
 
20 straipsnis 
Prezidiumas šaukia parlamento posėdžius, jeigu to prašo prezidentas, 

ministras pirmininkas arba ne mažiau kaip 1/3 parlamento narių. 
 
21 straipsnis 
Parlamentas nustato vidaus procedūras ir tvarką. Parlamento darbo 

kalba – latvių kalba. 
 
22 straipsnis 
Parlamento posėdžiai vieši. Parlamentas gali ne mažesne kaip 2/3 na-

rių, dalyvaujančių posėdyje, balsų dauguma nuspręsti dirbti uždarame po-
sėdyje, jeigu to prašo 10 parlamento narių, prezidentas, ministras pirminin-
kas arba ministras. 

 
23 straipsnis 
Parlamento posėdžiai įvyksta, jeigu juose dalyvauja bent pusė parla-

mento narių. 
 
24 straipsnis 
Parlamentas sprendimus priima absoliučia posėdyje dalyvaujančių na-

rių balsų dauguma, išskyrus atvejus, konkrečiai numatytus Konstitucijoje. 
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25 straipsnis 
Parlamentas sudaro komitetus, nustato jų narių skaičių ir pareigas. 

Komitetai turi teisę reikalauti iš ministrų arba vietinės valdžios institucijų 
informacijos ir paaiškinimų, būtinų komitetų darbui, taip pat teisę kviesti į 
savo posėdžius atsakingus atitinkamų ministerijų ar vietinės valdžios insti-
tucijų atstovus paaiškinimams pateikti. Komitetai gali tęsti savo darbą ir 
tarp parlamento sesijų. 

 
26 straipsnis 
Parlamentas skiria parlamentinio tyrimo komitetus tiksliai apibrėžtiems 

reikalams atlikti, jeigu to prašo ne mažiau kaip 1/3 parlamento narių. 
 
27 straipsnis 
Parlamentas turi teisę teikti prašymus ir paklausimus ministrui pirmi-

ninkui arba ministrams, į kuriuos jie arba jų įgalioti atsakingi vyriausybės 
pareigūnai privalo atsakyti. Ministras pirmininkas arba tam tikras ministras 
pateikia atitinkamus dokumentus ir norminius aktus, kurių prašo parlamen-
tas arba tam tikras jo komitetas. 

 
28 straipsnis 
Parlamento nariams už balsavimą ar nuomonę, pareikštus vykdant savo 

pareigas, negali būti pradedamas baudžiamasis, administracinis ar drausmi-
nis procesas. Parlamento nariams gali būti pradėtas teisminis procesas, jei-
gu jie, nors ir atlikdami parlamentines pareigas, platina: 

1) šmeižiančius pareiškimus, apie kurių neteisingumą jie žino; 
2) šmeižiančius pareiškimus apie asmeninį ar šeimos gyvenimą. 

 
29 straipsnis 
Be parlamento sutikimo negalima suimti parlamento narių, apieškoti jų 

gyvenamųjų patalpų, negali būti kitaip varžoma jų laisvė. Parlamento nariai 
gali būti areštuoti, jeigu yra sulaikomi nusikaltimo metu. Apie parlamento 
nario areštą per 24 valandas turi būti pranešama prezidiumui; prezidiumas 
per kitą parlamento posėdį kelia klausimą parlamentui nuspręsti, ar narys ir 
toliau turėtų būti laikomas suimtas, ar jį paleisti. Tarp parlamento sesijų 
prezidiumas nusprendžia, ar parlamento narys turi likti suimtas. 

 
30 straipsnis 
Parlamento nariams be parlamento sutikimo negali būti pradedamas 

baudžiamasis persekiojimas ir skiriamos administracinės baudos. 
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31 straipsnis 
Parlamento nariai turi teisę atsisakyti duoti parodymus: 

1) dėl asmenų, kurie jiems, kaip Tautos atstovams, patikėjo tam tik-
rą informaciją ar faktus; 

2) dėl asmenų, kuriems jie, kaip Tautos atstovai, patikėjo tam tikrą 
informaciją ar faktus; 

3) dėl pačių tokių faktų ar informacijos. 
 

32 straipsnis 
Parlamento nariai patys ar kitų asmenų vardu negali gauti valstybinių 

sutarčių ar koncesijų. Šio straipsnio normos taikomos ministrams, net jeigu 
jie nėra parlamento nariai. 

 
33 straipsnis 
Atlyginimas parlamento nariams mokamas iš valstybės lėšų. 
 
34 straipsnis 
Niekas negali būti traukiamas atsakomybėn už informacijos, nagrinėtos 

parlamento ar jo komitetų posėdžiuose, paskelbimą, jeigu toks paskelbimas 
atitinka tiesą. Informacija, nagrinėta uždaruose tiek parlamento, tiek jo ko-
mitetų posėdžiuose, gali būti atskleista tik gavus parlamento prezidiumo ar 
komiteto sutikimą. 
 
 

III SKIRSNIS 
PREZIDENTAS 

 
35 straipsnis 
Prezidentą renka parlamentas ketveriems metams. 
 
36 straipsnis 
Prezidentas išrenkamas slaptu balsavimu, ne mažesne kaip 51 parla-

mento nario balsų dauguma. 
 
37 straipsnis 
Kiekvienas asmuo, turintis visas pilietybės teises ir sulaukęs 40 metų 

amžiaus, gali būti renkamas prezidentu. Asmuo, turintis dvigubą pilietybę, 
negali būti renkamas prezidentu. 
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38 straipsnis 
Prezidento pareigos nesuderinamos su jokių kitų pareigų ėjimu. Jeigu 

prezidentu išrinktas asmuo yra parlamento narys, jis turi atsistatydinti iš pa-
rlamento nario pareigų. 

 
39 straipsnis 
Tas pats asmuo negali eiti prezidento pareigų daugiau negu 8 metus iš 

eilės. 
 
40 straipsnis 
Prezidentas, prieš pradėdamas eiti pareigas, per pirmąjį parlamento po-

sėdį po prezidento rinkimų iškilmingai prisiekia: 
„Aš prisiekiu, kad visas mano darbas bus skirtas Latvijos žmonių ge-

rovei. Aš padarysiu viską, kas yra mano galioje, kad skatinčiau Latvijos ir 
visų jos gyventojų gerovę. Aš laikysiuosi Latvijos Konstitucijos ir įstatymų. 
Aš elgsiuosi teisingai ir sąžiningai vykdysiu savo pareigas“. 

 
41 straipsnis 
Prezidentas reprezentuoja valstybę tarptautiniuose santykiuose, skiria 

Latvijos diplomatinius atstovus ir priima diplomatinius atstovus iš kitų ša-
lių. Prezidentas įgyvendina parlamento sprendimus dėl tarptautinių sutarčių 
ratifikavimo. 

 
42 straipsnis 
Prezidentas yra vyriausiasis Latvijos karo pajėgų vadas. Karo metu 

prezidentas skiria aukščiausiąjį vadą. 
 
43 straipsnis 
Prezidentas skelbia karą remdamasis parlamento sprendimu. 
 
44 straipsnis 
Prezidentas turi teisę imtis bet kokių būtinų valstybės karinės gynybos 

veiksmų, jeigu kita valstybė paskelbia Latvijai karą ar priešas įsiveržia į jos 
teritoriją. Prezidentas nedelsdamas sušaukia parlamentą, šis nusprendžia, ar 
skelbti karą ir pradėti karo veiksmus. 

 
45 straipsnis 
Prezidentas turi teisę suteikti malonę nuteistiesiems, kuriems įsigalio-

jęs teismo sprendimas. Šios teisės panaudojimo mastas ir tvarka išdėstyti 
atskirame įstatyme. Amnestiją suteikia parlamentas. 
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46 straipsnis 
Prezidentas turi teisę sušaukti neeilinius Vyriausybės susirinkimus, 

pirmininkauti jiems ir nustatyti tokių susirinkimų darbotvarkę. 
 
47 straipsnis 
Prezidentas turi įstatymų leidybos iniciatyvos teisę. 
 
48 straipsnis 
Prezidentas turi teisę siūlyti paleisti parlamentą. Dėl tokio pasiūlymo 

rengiamas nacionalinis referendumas. Jeigu per referendumą daugiau kaip 
puse balsų pritariama parlamento paleidimui, parlamentas laikomas paleis-
tu, paskelbiami nauji rinkimai ir tokie rinkimai rengiami ne vėliau kaip pra-
ėjus dviem mėnesiams nuo parlamento paleidimo dienos. 

 
49 straipsnis 
Jeigu parlamentas buvo paleistas, jo narių mandatai galioja iki sušau-

kiamas naujai išrinktas parlamentas, bet paleistasis parlamentas posėdžiauja 
tik prezidento prašymu. Tokių posėdžių darbotvarkę nustato prezidentas. 

 
50 straipsnis 
Jeigu per referendumą daugiau kaip puse balsų nepritariama parlamen-

to paleidimui, prezidentas laikomas atleistu iš pareigų ir parlamentas renka 
naują prezidentą. Šis eina prezidento pareigas likusį kadencijos laiką. 

 
51 straipsnis 
Ne mažiau kaip pusei visų parlamento narių pasiūlius, parlamentas už-

darame posėdyje ne mažesne kaip 2/3 visų savo narių balsų dauguma gali 
nuspręsti atleisti prezidentą iš pareigų. 

 
52 straipsnis 
Jeigu prezidentas atsistatydina, miršta ar yra atleidžiamas iš pareigų 

anksčiau, negu pasibaigia jo kadencijos laikas, prezidento pareigas eina pa-
rlamento pirmininkas iki parlamentas išrenka naują prezidentą. Parlamento 
pirmininkas taip pat eina prezidento pareigas, jeigu pastarasis yra išvykęs iš 
Latvijos arba dėl kitos priežasties negali vykdyti savo tarnybinių pareigų. 

 
53 straipsnis 
Politinė atsakomybė už prezidento pareigų vykdymą tenka ne prezi-

dentui. Visus prezidento įsakymus pasirašo ministras pirmininkas arba ati-
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tinkamas ministras, jiems ir tenka visa atsakomybė už tokius įsakymus, iš-
skyrus 48 ir 56 straipsniuose konkrečiai nurodytus atvejus. 

 
54 straipsnis 
Prezidentas gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, jeigu pa-

rlamentas tam pritaria ne mažesne kaip 2/3 balsų dauguma. 
 

IV SKIRSNIS 
VYRIAUSYBĖ 

 
55 straipsnis 
Vyriausybę sudaro ministras pirmininkas ir jo parinkti ministrai. 
 
56 straipsnis 
Vyriausybę formuoja asmuo, kuriam prezidentas paskiria tai daryti. 
 
57 straipsnis 
Ministerijų skaičių, jų įgaliojimų apimtį ir santykius su valstybės insti-

tucijomis nustato įstatymas. 
 
58 straipsnis 
Valstybės valdymo institucijos pavaldžios Vyriausybei. 
 
59 straipsnis 
Kad ministras pirmininkas ir ministrai galėtų vykdyti savo pareigas, jie 

privalo turėti parlamento pasitikėjimą, jie taip pat atskaitingi parlamentui už 
savo veiksmus. Jeigu parlamentas pareiškia nepasitikėjimą ministru pirmi-
ninku, visa Vyriausybė atsistatydina. Jeigu pareiškiamas nepasitikėjimas 
tam tikru ministru, jis privalo atsistatydinti, o į jo vietą ministras pirminin-
kas skiria kitą asmenį. 

 
60 straipsnis 
Vyriausybės posėdžiams pirmininkauja ministras pirmininkas, o jam 

nesant – ministro pirmininko įgaliotas ministras. 
 
61 straipsnis 
Vyriausybė svarsto atskirų ministerijų parengtus įstatymų projektus, 

reikalus, susijusius su daugiau negu vienos ministerijos veikla, ir pavienių 
Vyriausybės narių iškeltus Valstybės politikos klausimus. 

 203



62 straipsnis 
Jeigu šaliai grasina priešas iš užsienio, šalyje prasideda ar gresia prasi-

dėti sukilimas, keliantis pavojų egzistuojančiai politinei sistemai visoje 
valstybėje ar jos dalyje, Vyriausybė turi teisę paskelbti nepaprastąją padėtį. 
Apie tai ji per 24 valandas turi pranešti prezidiumui, o šis nedelsdamas pa-
teikia tokį Vyriausybės sprendimą parlamentui. 

 
63 straipsnis 
Ministrai, net jeigu jie nėra parlamento nariai, ir ministro įgalioti atsa-

kingi Vyriausybės pareigūnai turi teisę dalyvauti parlamento ir jo komitetų 
posėdžiuose ir teikti įstatymų projektų papildymus ir pataisas. 
 

V SKIRSNIS 
ĮSTATYMŲ LEIDYBA 

 
64 straipsnis 
Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė priklauso Latvijos parlamentui, o 

pagal Konstitucijoje nustatytą tvarką šią teisę taip pat turi Latvijos piliečiai. 
 
65 straipsnis 
Įstatymo projektą Latvijos parlamentui gali pateikti Latvijos Respubli-

kos prezidentas, Vyriausybė, parlamento komitetai, ne mažiau kaip 5 pa-
rlamento nariai, taip pat pagal Konstitucijoje nustatytą tvarką – 1/10 rinkė-
jų. 

 
66 straipsnis 
Kasmet Latvijos Vyriausybės pateiktą Valstybės biudžeto projektą pa-

rlamentas svarsto ir tvirtina įstatymu iki naujųjų biudžetinių metų pradžios. 
Jeigu Latvijos parlamentas priima sprendimą dėl papildomų išlaidų 

(neįeinančių į biudžetą), tada jis nurodo šių išlaidų finansavimo šaltinius. 
Kiekvienų biudžetinių metų pabaigoje Vyriausybė teikia parlamentui 

biudžeto įvykdymo ataskaitą. 
 
67 straipsnis 
Taikos metu Latvijos parlamentas nustato ginkluotųjų pajėgų dydį. 
 
68 straipsnis 
Visos Latvijos Respublikos tarptautinės sutartys privalo būti parlamen-

to ratifikuotos. 
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Latvija, siekdama stiprinti demokratiją ir sudarydama tarptautines su-
tartis, gali perduoti dalį valstybės institucijų funkcijų tarptautinėms institu-
cijoms. Tarptautinės sutartys, kuriomis remiantis dalis valstybės institucijų 
funkcijų perduodamos tarptautinėms institucijoms, turi būti ratifikuotos pa-
rlamento, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 parlamento narių ir 
pritaria 2/3 parlamento narių. 

Klausimas dėl Latvijos narystės Europos Sąjungoje turi būti spren-
džiamas nacionaliniu referendumu, kurį siūlo parlamentas. 

Esminiai pakeitimai, susiję su Latvijos naryste Europos Sąjungoje, turi 
būti sprendžiami nacionaliniu referendumu, kai tokio referendumo prašo ne 
mažiau kaip pusė parlamento narių. 

 
69 straipsnis 
Latvijos parlamento priimtus įstatymus turi oficialiai paskelbti Latvijos 

prezidentas ne anksčiau kaip per 7 dienas ir ne vėliau kaip per 21 dieną nuo 
jų priėmimo parlamente. Prezidento paskelbti įstatymai įsigalioja po 14 
dienų, išskyrus atvejus, kai pačiame įstatyme nurodyta kita įsigaliojimo da-
ta. 

 
70 straipsnis 
Latvijos prezidentas priimtus įstatymus skelbia šia tvarka: 
„Parlamentas priėmė, o Latvijos prezidentas skelbia šį įstatymą: (įsta-

tymo tekstas)“. 
 
71 straipsnis 
Per 7 dienas nuo įstatymo priėmimo Latvijos prezidentas gali kreiptis į 

parlamento pirmininką, motyvuotai reikalaudamas įstatymą svarstyti pakar-
totinai. Jeigu parlamentas pakartotiniu balsavimu priima pirminį įstatymą, 
prezidentas neturi teisės grąžinti įstatymo svarstyti dar kartą. 

 
72 straipsnis 
Latvijos prezidentas turi teisę delsti paskelbti įstatymą iki 2 mėnesių. 

Jis privalo neskelbti įstatymo, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 parla-
mentarų. Šia teise prezidentas ir 1/3 parlamentarų gali pasinaudoti per 7 
dienas nuo įstatymo priėmimo. Šis neskelbtas įstatymas gali būti teikiamas 
priimti nacionaliniu referendumu, jei to reikalauja 1/10 rinkėjų. Jeigu per 2 
mėnesius toks reikalavimas nepateikiamas, pasibaigus šiam laikotarpiui 
įstatymas turi būti paskelbtas. Nacionalinis referendumas dėl įstatymo ne-
vyks, jei parlamentas pakartotiniu svarstymu 3/4 visų parlamento narių 
dauguma priims šį įstatymą. 
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73 straipsnis 
Referendumu negali būti priimami šie klausimai: biudžetas, valstybės 

skolinimasis, mokesčiai, muitai, transporto tarifai, karo prievolė, karo skel-
bimas ir pradėjimas, taikos sutartys, nepaprastosios padėties įvedimas ir at-
šaukimas, mobilizacija ir demobilizacija, taip pat tarptautinės sutartys. 

 
74 straipsnis 
Parlamento priimtas, bet pagal Konstitucijos 72 straipsnį nepaskelbtas 

įstatymas gali būti panaikintas referendumu, jeigu jame dalyvauja bent pusė 
paskutiniuose parlamento rinkimuose dalyvavusių rinkėjų ir dauguma iš jų 
pritaria įstatymo panaikinimui. 

 
75 straipsnis 
Prezidentas negali grąžinti pakartotinai svarstyti ar sulaikyti paskelbi-

mą skubos tvarka priimto įstatymo, už kurį balsavo 2/3 parlamento narių, 
toks įstatymas taip pat negali būti svarstomas referendumu, jis privalo būti 
prezidento oficialiai paskelbtas per 3 dienas nuo priėmimo parlamente. 

 
76 straipsnis 
Latvijos parlamentas posėdžių metu gali keisti Konstituciją, jei posė-

dyje dalyvauja 2/3 visų parlamento narių. Konstitucinės pataisos bus prii-
mamos trimis balsavimais, jeigu už jas yra balsavusi viso parlamento narių 
dauguma. 

 
77 straipsnis 
Latvijos parlamentui pakeitus 1, 2, 3, 4, 6 ir 77 Konstitucijos straips-

nius, pataisoms įsigalioti reikalingas nacionalinio referendumo pritarimas. 
 
78 straipsnis 
Įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turi ne mažiau kaip 1/10 Latvijos 

piliečių, turinčių balsavimo teisę, jie gali teikti Latvijos prezidentui siūly-
mus dėl Konstitucijos pataisos ar įstatymo projekto. Šiuos projektus prezi-
dentas privalo siūlyti Latvijos parlamentui. Jeigu parlamentas jų nepriima, 
tada projektai gali būti siūlomi priimti referendumu. 

 
79 straipsnis 
Konstitucijos pataisa priimama referendumu, jeigu už ją balsuoja 1/2 

visų balsavimo teisę turinčių piliečių. Referendumu priimamas įstatymo 
projektas dėl Latvijos narystės Europos Sąjungoje arba dėl esminių šios na-
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rystės pakeitimų, jeigu jame dalyvauja bent pusė paskutiniuose parlamento 
rinkimuose dalyvavusių rinkėjų ir dauguma iš jų pritaria įstatymo projektui 
dėl Latvijos narystės Europos Sąjungoje ar dėl esminių šios narystės pakei-
timų. 

 
80 straipsnis 
Visi Latvijos piliečiai, turintys balsavimo teisę parlamento rinkimuose, 

gali dalyvauti nacionaliniame referendume. 
 
81 straipsnis 
Vyriausybė tarp parlamento sesijų esant neatidėliotinai būtinybei gali 

priimti nutarimus, turinčius įstatymų galią. Šie nutarimai negali keisti pa-
rlamento rinkimų tvarkos, įstatymo, nustatančio teismų struktūrą ir teisminį 
procesą, biudžeto įstatymo, įstatymų, priimtų dabartinio parlamento, negali 
keisti mokesčių, muitų ir leisti amnestijos aktų. Vyriausybės priimti nutari-
mai netenka įstatymų galios, jei nepateikiami parlamentui svarstyti per 3 
dienas nuo parlamento sušaukimo. 
 

VI SKIRSNIS 
TEISMAS 

 
82 straipsnis 
Latvijoje bylas nagrinėja apylinkių, apygardų ir Aukščiausiasis Teis-

mas, o karo ar nepaprastosios padėties metu ir karo teismai. 
 
83 straipsnis 
Teisėjas yra nepriklausomas ir vadovaujasi tik įstatymais. 
 
84 straipsnis 
Teisėjus skiria parlamentas, jie yra nekeičiami. Teisėjus prieš jų valią 

gali pašalinti parlamentas įstatymais nustatyta tvarka esant Teisėjų kolegi-
jos sprendimui ar įsiteisėjusiam teismo nuosprendžiui baudžiamojoje bylo-
je. Teisėjų atleidimo amžių gali nustatyti įstatymai. 

 
85 straipsnis 
Konstitucinio Teismo jurisdikciją nustato įstatymas. Konstitucinis Tei-

smas sprendžia, ar įstatymai ir kiti teisės aktai neprieštarauja Konstitucijai. 
Konstitucinis Teismas turi teisę skelbti įstatymus ar kitus teisės aktus ar jų 
dalis negaliojančiais. 
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Konstitucinio Teismo teisėjus skiria parlamentas įstatymo nustatytam 
laikotarpiui, kai slaptu balsavimu pritaria parlamento narių dauguma, bet ne 
mažiau kaip 51 narys. 

 
86 straipsnis 
Teismas bylas nagrinėja ir teisminį procesą vykdo pagal įstatymo su-

teiktus įgaliojimus. Karo teismai veikia vadovaudamiesi specialiu įstatymu. 
 

VII SKIRSNIS 
VALSTYBĖS KONTROLĖ 

 
87 straipsnis 
Valstybės kontrolė yra nepriklausoma, kolegiali institucija. 
 
88 straipsnis 
Valstybės kontrolierių skyrimo ir patvirtinimo tvarka yra kaip ir teisė-

jų, tik jie skiriami nustatytam laiko terminui. Pašalinti iš pareigų per šį lai-
kotarpį galima tik teismo sprendimu. 

Valstybės kontrolės sistemą ir įgaliojimus nustato įstatymas. 
 

VIII SKIRSNIS 
PAGRINDINĖS ŽMOGAUS TEISĖS 

 
89 straipsnis 
Valstybė pripažįsta ir saugo pagrindines žmogaus teises, įtvirtintas 

Konstitucijoje ir Latvijos tarptautiniuose susitarimuose. 
 
90 straipsnis 
Kiekvienas žmogus turi teisę žinoti savo teises. 
 
91 straipsnis 
Įstatymui ir teismui visi asmenys lygūs. 
Žmogaus teisės negali būti varžomos dėl bet kokios diskriminacijos. 
 
92 straipsnis 
Asmuo, gindamas savo teises, turi teisę kreiptis į teismą. 
Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodomas įstatymų nusta-

tyta tvarka. 
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Asmeniui padaryta materialinė ir moralinė žala privalo būti teisingai 
atlyginta. 

Asmuo turi teisę turėti advokatą. 
 
93 straipsnis 
Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas. 
 
94 straipsnis 
Žmogaus laisvė neliečiama. 
Niekam negali būti varžoma laisvė kitaip, kaip tik įstatymu. 
 
95 straipsnis 
Valstybė gina žmogaus garbę ir orumą. 
Prievarta ar kitoks žiaurus elgesys prieš žmogų draudžiamas. 
Niekas negali būti baudžiamas žiauria ar žmogaus orumą žeminančia 

bausme. 
 
96 straipsnis 
Privatus žmogaus gyvenimas, gyvenamasis būstas ir korespondencija 

neliečiama. 
 
97 straipsnis 
Asmuo, teisėtai gyvenantis Latvijos Respublikos teritorijoje, turi teisę 

laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą. 
 
98 straipsnis 
Kiekvienas turi teisę laisvai išvykti iš Latvijos. 
Kiekvienam, turinčiam Latvijos pasą, garantuojama Valstybės pagalba 

užsienyje ir teisė laisvai grįžti į Latviją. 
Latvijos pilietis negali būti išduotas užsienio valstybei. 
 
99 straipsnis 
Žmogus turi minties, sąžinės, tikėjimo laisvę. Bažnyčia yra atskirta nuo 

Valstybės. 
 
100 straipsnis 
Žmogus turi teisę į išraiškos laisvę, kuri apima teisę gauti, turėti ir 

skleisti informaciją, taip pat reikšti nuomonę. Cenzūra draudžiama. 
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101 straipsnis 
Pilietis įstatymų nustatyta tvarka turi teisę dalyvauti valstybės valdy-

me, savivaldos valdyme ir užimti pareigas valstybės tarnyboje. Savivaldos 
narius gali rinkti Latvijos piliečiai, turintys visas pilietybės teises. Savival-
dos darbo kalba yra latvių kalba. 

 
102 straipsnis 
Visi žmonės gali laisvai steigti arba jungtis į politines partijas, asocia-

cijas ir kitokias visuomenines organizacijas. 
 
103 straipsnis 
Valstybė laiduoja teisę savanoriškai dalyvauti mitinguose, gatvių eity-

nėse ar piketuose. 
 
104 straipsnis 
Kiekvienas turi teisę svarbiu klausimu kreiptis ir gauti atsakymą iš 

valstybinių ar savivaldybės institucijų. Kiekvienas turi teisę gauti atsakymą 
latvių kalba. 

 
105 straipsnis 
Žmogus turi nuosavybės teises. 
Naudojantis nuosavybe negalima pažeisti visuomenės interesų. 
Nuosavybės teisės gali būti apribojamos tik įstatyme numatytais atve-

jais. 
Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės 

poreikiams tenkinti ir teisingai atlyginama. 
 
106 straipsnis 
Kiekvienas žmogus turi teisę pasirinkti darbą pagal savo sugebėjimus 

ir kvalifikaciją. 
Priverčiamasis darbas draudžiamas. 
Priverčiamuoju darbu nelaikomas darbas stichinės nelaimės metu ar ki-

tais ypatingais atvejais. 
 
107 straipsnis 
Visi dirbantys žmonės už atliktą darbą turi teisę gauti teisėtą atlygį, ku-

ris negali būti mažesnis nei minimalus Valstybės nustatytas darbo užmokes-
tis, ir teisę į poilsį, laisvalaikį, taip pat kasmetes mokamas atostogas. 
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108 straipsnis 
Kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę į kolektyvinę darbo sutartį ir tei-

sę streikuoti. 
Valstybė gina profesines sąjungas. 
 
109 straipsnis 
Valstybė garantuoja socialinę paramą sulaukusiems senatvės, neteku-

siems darbo, darbingumo ir kitais įstatyme numatytais atvejais. 
 
110 straipsnis 
Valstybė saugo ir globoja santuoką, šeimą, tėvų ir vaikų teises. 
Valstybė remia ir globoja neįgaliuosius, netekusius tėvų globos ar nuo 

smurto nukentėjusius vaikus. 
 
111 straipsnis 
Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir garantuoja medicinos pagalbą. 
 
112 straipsnis 
Visi asmenys turi teisę į išsilavinimą. Valstybė garantuoja nemokamą 

pradinį ir vidurinį išsilavinimą. Pradinis išsilavinimas yra privalomas. 
 
113 straipsnis 
Valstybė pripažįsta mokslo ir kultūros atradimų laisvę, rūpinasi auto-

rystės teisių ir patentinių teisių užtikrinimu. 
 
114 straipsnis 
Tautinės mažumos turi teisę išlaikyti ir puoselėti savo kalbą, kultūrą, 

etninį identitetą. 
 
115 straipsnis 
Valstybė privalo užtikrinti sąlygas gyventi saugioje aplinkoje, gauti in-

formaciją apie asmens aplinką. 
 
116 straipsnis 
Asmens teisės, nurodytos 96, 97, 98, 100, 102, 103, 106 ir 108 Konsti-

tucijos straipsniuose, gali būti įstatymais ribojamos, siekiant apginti kitų 
žmonių teisėtus interesus, valstybės demokratinį valdymą, tautos saugumą, 
gerovę ir moralę. Dėl šiame straipsnyje išvardytų priežasčių gali būti apri-
bota ir tikėjimo laivė. 
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LENKIJOS RESPUBLIKOS  
KONSTITUCIJA 

 
 
 

Rūpindamiesi mūsų Tėvynės būtimi ir ateitimi, 1989 metais atgavę ga-
limybę suvereniai ir demokratiškai spręsti jos likimą, mes, Lenkijos Tauta – 
visi Respublikos piliečiai, tiek tikintys Dievą – tiesos, teisingumo, gėrio ir 
grožio šaltinį, tiek neišpažįstantys šio tikėjimo, o šias universalias vertybes 
kildinantys iš kitų šaltinių, lygūs teisėmis ir pareigomis bendram gėriui – 
Lenkijai, dėkingi mūsų protėviams už jų darbą, kovą už nepriklausomybę, 
kainavusią didžiules aukas, už kultūrą, pagrįstą krikščioniškuoju Tautos pa-
likimu ir visuotinėmis vertybėmis, tęsdami geriausias Pirmosios ir Antro-
sios Respublikų tradicijas, įpareigoti ateities kartoms perduoti viską, kas 
vertinga įgyta per daugiau nei tūkstantį metų, susiję bendrumo saitais su 
mūsų tėvynainiais, išsklaidytais po pasaulį, suvokdami būtinybę bendradar-
biauti su visomis šalimis Žmonijos Šeimos gerovės vardan, prisimindami 
karčią praeities patirtį, kai pagrindinės žmogaus laisvės ir teisės mūsų Tė-
vynėje buvo pažeidžiamos, trokšdami visiems laikams garantuoti pilietines 
teises ir užtikrinti sąžiningą bei veiksmingą viešųjų institucijų veiklą, jaus-
dami atsakomybę Dievui arba savo sąžinei, priimame Lenkijos Respublikos 
Konstituciją, kaip pagrindinę valstybės teisę, pagrįstą pagarba laisvei ir 
teisingumui, valdžių bendradarbiavimu, visuomenės dialogu ir subsidia-
rumo principu, stiprinančiu piliečių ir jų bendrijų teises. 

Visus, kas Trečiosios Respublikos gerovei taikys šią Konstituciją, 
kviečiame tai daryti rūpinantis, kad būtų išsaugotas prigimtinis žmogaus 
orumas, jo teisė į laisvę ir pareiga būti solidariam su kitais, o pagarbą šiems 
principams laikyti nepajudinamu Lenkijos Respublikos pagrindu. 
 
 

I SKYRIUS 
RESPUBLIKA 

 
1 straipsnis 
Lenkijos Respublika yra bendras visų piliečių gėris. 
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2 straipsnis 
Lenkijos Respublika yra demokratinė teisinė valstybė, įgyvendinanti 

socialinio teisingumo principus. 
 
3 straipsnis 
Lenkijos Respublika yra unitarinė valstybė. 
 
4 straipsnis 
1. Lenkijos Respublikoje aukščiausia valdžia priklauso Tautai. 
2. Tauta įgyvendina valdžią per savo atstovus arba tiesiogiai. 
 
5 straipsnis 
Lenkijos Respublika saugo nepriklausomybę ir savo teritorijos nelie-

čiamumą, užtikrina žmogaus ir piliečio laisves bei teises ir piliečių saugu-
mą, saugo nacionalinį paveldą ir užtikrina aplinkos apsaugą, vadovaudama-
si tolygaus vystymosi principu. 

 
6 straipsnis 
1. Lenkijos Respublika sudaro sąlygas skleistis kultūrai, kuri yra lenkų 

tautos identiteto, jos išlikimo ir vystymosi šaltinis, ir tam, kad kultūros ver-
tybės būtų visiems vienodai prieinamos. 

2. Lenkijos Respublika padeda užsienyje gyvenantiems lenkams išsau-
goti ryšius su nacionaliniu kultūros paveldu. 

 
7 straipsnis 
Viešosios valdžios institucijos veikia remdamosi teise ir neperžengda-

mos jos ribų. 
 
8 straipsnis 
1. Konstitucija yra aukščiausia Lenkijos Respublikos teisė. 
2. Konstitucijos nuostatos taikomos tiesiogiai, nebent Konstitucija nu-

stato kitaip. 
 
9 straipsnis 
Lenkijos Respublika laikosi ją įpareigojančios tarptautinės teisės. 
 
10 straipsnis 
1. Lenkijos Respublikos santvarka grindžiama įstatymų leidžiamosios 

valdžios, vykdomosios valdžios ir teisminės valdžios atskyrimu ir pusiaus-
vyra. 
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2. Įstatymų leidžiamąją valdžią įgyvendina Seimas ir Senatas, vykdo-
mąją valdžią – Lenkijos Respublikos prezidentas ir Ministrų Taryba, teis-
minę valdžią – teismai ir tribunolai. 

 
11 straipsnis 
1. Lenkijos Respublika užtikrina politinių partijų steigimo ir veiklos 

laisvę. Į politines partijas Lenkijos piliečiai jungiasi savanoriškumo ir lygy-
bės pagrindais, siekdami demokratiniais metodais veikti valstybės politikos 
formavimą. 

2. Politinių partijų finansavimas yra viešas. 
 
12 straipsnis 
Lenkijos Respublika užtikrina profesinių sąjungų, visuomeninių-

profesinių žemdirbių organizacijų, draugijų, pilietinių judėjimų, kitų sava-
noriškų susivienijimų ir fondų steigimo ir veiklos laisvę. 

 
13 straipsnis 
Draudžiamos politinės partijos ir kitos organizacijos, savo programose 

besivadovaujančios totalitariniais nacizmo, fašizmo ir komunizmo veiklos 
metodais bei praktika, taip pat tos, kurių programa arba veikla suponuoja ar 
leidžia rasinę ir tautinę neapykantą, prievartos naudojimą siekiant užgrobti 
valdžią ar paveikti valstybės politiką arba numato struktūros ar narystės 
įslaptinimą. 

 
14 straipsnis 
Lenkijos Respublika užtikrina spaudos ir kitų visuomenės informavi-

mo priemonių laisvę. 
 
15 straipsnis 
1. Lenkijos Respublikos teritorinė sandara užtikrina viešosios valdžios 

decentralizaciją. 
2. Pagrindinį valstybės teritorinį suskirstymą, kuriuo atsižvelgiama į 

socialinius, ūkinius ar kultūrinius ryšius ir užtikrinama, kad teritoriniai vie-
netai pajėgs vykdyti viešuosius uždavinius, nustato įstatymas. 

 
16 straipsnis 
1. Visi pagrindinio teritorinio suskirstymo vieneto gyventojai, remian-

tis teise, sudaro savivaldos bendriją. 
2. Teritorinė savivalda dalyvauja įgyvendinant viešąją valdžią. Pagal 

įstatymus priklausančią esminę viešųjų uždavinių dalį savivalda vykdo savo 
vardu ir savo atsakomybe. 
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17 straipsnis 
1. Įstatymu galima kurti profesines savivaldas, atstovaujančias asme-

nims, kurių profesinei veiklai vykdyti reikia visuomenės pasitikėjimo, besi-
rūpinančias derama šių profesijų veikla neperžengiant visuomenės interesų 
ribų ir jų apsaugos labui. 

2. Įstatymu galima kurti ir kitokias savivaldos rūšis. Šios savivaldos 
negali pažeisti profesinės veiklos laisvės ar apriboti ūkinės veiklos laisvę. 

 
18 straipsnis 
Lenkijos Respublika saugo ir globoja santuoką, kaip moters ir vyro są-

jungą, šeimą, motinystę ir tėvystę. 
 
19 straipsnis 
Lenkijos Respublika rūpinasi kovų už nepriklausomybę veteranais, 

ypač karo invalidais. 
 
20 straipsnis 
Socialinis rinkos ūkis, pagrįstas ūkinės veiklos laisve, privačia nuosa-

vybe ir solidarumu, socialinių partnerių dialogu ir bendradarbiavimu, yra 
Lenkijos Respublikos ekonominės santvarkos pagrindas. 

 
21 straipsnis 
1. Lenkijos Respublika saugo nuosavybę ir paveldėjimo teisę. 
2. Nusavinti nuosavybę leidžiama tik tuomet, kai tai daroma viešaisiais 

tikslais ir teisingai atlyginant. 
 
22 straipsnis 
Ūkinės veiklos laisvė gali būti apribota tik įstatymu ir tik atsižvelgiant 

į svarbų viešąjį interesą. 
 
23 straipsnis 
Šeimos ūkis yra valstybės agrarinės santvarkos pagrindas. Šis principas 

nepažeidžia 21 ir 22 straipsnių nuostatų. 
 
24 straipsnis 
Lenkijos Respublika saugo darbą. Valstybė prižiūri darbo sąlygas. 
 
25 straipsnis 
1. Bažnyčios ir kitos tikėjimo organizacijos yra lygiateisės. 
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2. Lenkijos Respublikos viešoji valdžia yra nešališka religinių, pasau-
lėžiūros ir filosofinių įsitikinimų klausimais, užtikrindama jų raiškos laisvę 
viešajame gyvenime. 

3. Santykiai tarp valstybės ir bažnyčių bei kitų tikėjimo organizacijų 
grindžiami pagarba jų autonomijai ir abipuse nepriklausomybe savo srityje, 
taip pat bendradarbiavimu žmogaus ir bendram labui. 

4. Santykius tarp Lenkijos Respublikos ir Katalikų bažnyčios nustato 
tarptautinė sutartis, sudaryta su Šventuoju Sostu, ir įstatymai. 

5. Santykius tarp Lenkijos Respublikos ir kitų bažnyčių bei tikėjimo 
organizacijų nustato įstatymai, priimti remiantis sutartimis, Ministrų Tary-
bos sudarytomis su jų įgaliotais atstovais. 

 
26 straipsnis 
1. Lenkijos Respublikos ginkluotosios pajėgos saugo valstybės nepri-

klausomybę ir jos teritorijos vientisumą, taip pat užtikrina jos sienų saugu-
mą ir neliečiamumą. 

2. Ginkluotosios pajėgos yra neutralios politiniuose reikaluose, jų at-
žvilgiu yra vykdoma civilinė ir demokratinė kontrolė. 

 
27 straipsnis 
Lenkijos Respublikoje oficiali kalba yra lenkų kalba. Ši nuostata nepa-

žeidžia tautinių mažumų teisių, kylančių iš ratifikuotų tarptautinių sutarčių. 
 
28 straipsnis 
1. Lenkijos Respublikos herbas yra balto erelio su karūna atvaizdas 

raudoname lauke. 
2. Lenkijos Respublikos spalvos yra balta ir raudona. 
3. Lenkijos Respublikos himnas yra „Dąbrowskio Mazurka“. 
4. Lenkijos Respublikos herbą, spalvas ir himną saugo teisė. 
5. Detales, susijusias su herbu, spalvomis ir himnu, reguliuoja įstaty-

mas. 
 
29 straipsnis 
Lenkijos Respublikos sostinė yra Varšuva. 
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II SKYRIUS 
ŽMOGAUS IR PILIEČIO LAISVĖS, TEISĖS IR PAREIGOS 

 
Bendrieji principai 

 
30 straipsnis 
Prigimtinis ir neatimamas žmogaus orumas yra žmogaus ir piliečio 

laisvių ir teisių šaltinis. Jis neliečiamas, jį gerbti ir saugoti yra viešosios 
valdžios pareiga. 

 
31 straipsnis 
1. Žmogaus laisvę saugo teisė. 
2. Kiekvienas privalo gerbti kitų laisves ir teises. Niekas negali būti 

verčiamas daryti to, ko jo neįpareigoja teisė. 
3. Naudojimosi konstitucinėmis laisvėmis ir teisėmis apribojimai gali 

būti nustatomi tik įstatymu ir tik tada, kai jie būtini demokratinėje valstybė-
je jos saugumui ar viešajai tvarkai užtikrinti arba aplinkai, žmonių sveikatai 
ir visuomenės moralei, taip pat kitų asmenų laisvėms ir teisėms apsaugoti. 
Šiais apribojimais negali būti pažeidžiama laisvių ir teisių esmė. 

 
32 straipsnis 
1. Teisės požiūriu visi yra lygūs. Visi turi teisę būti vienodai traktuo-

jami viešosios valdžios. 
2. Niekas dėl jokios priežasties negali būti diskriminuojamas politi-

niame, socialiniame ar ekonominiame gyvenime. 
 
33 straipsnis 
1. Lenkijos Respublikoje moteris ir vyras turi lygias teises šeimoje, po-

litiniame, socialiniame ir ekonominiame gyvenime. 
2. Moteris ir vyras turi lygias teises į išsilavinimą, įdarbinimą ir pa-

aukštinimą, į vienodą atlyginimą už lygiavertį darbą, į socialinį aprūpinimą, 
taip pat lygias teises užimti pareigas, vykdyti funkcijas ir gauti oficialius 
garbės laipsnius ir apdovanojimus. 

 
34 straipsnis 
1. Lenkijos pilietybė įgyjama gimstant, jeigu tėvai yra Lenkijos pilie-

čiai. Kitus Lenkijos pilietybės įgijimo atvejus nustato įstatymas. 
2. Lenkijos pilietis negali netekti Lenkijos pilietybės, nebent jis pats 

jos atsisako. 
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35 straipsnis 
1. Lenkijos Respublika užtikrina savo piliečiams, priklausantiems tau-

tinėms ir etninėms mažumoms, laisvę saugoti ir puoselėti savo kalbą, išsau-
goti papročius bei tradicijas ir plėtoti savo kultūrą. 

2. Tautinės ir etninės mažumos turi teisę kurti savo švietimo, kultūros 
institucijas, taip pat institucijas religiniam savitumui apsaugoti ir dalyvauti 
sprendžiant su jų kultūros savitumu susijusius klausimus. 

 
36 straipsnis 
Būdamas užsienyje Lenkijos pilietis turi teisę į Lenkijos Respublikos 

globą. 
 
37 straipsnis 
1. Kiekvienas, priklausantis Lenkijos Respublikos jurisdikcijai, naudo-

jasi Konstitucijos užtikrinamomis laisvėmis ir teisėmis. 
2. Šio principo išimtys, taikomos užsieniečiams, nustatomos įstatymu. 

 
Asmeninės laisvės ir teisės 

 
38 straipsnis 
Lenkijos Respublika kiekvienam žmogui užtikrina teisinę gyvybės ap-

saugą. 
 
39 straipsnis 
Su niekuo negali būti atliekami moksliniai, tarp jų ir medicinos ban-

dymai, nesant savo valia išreikšto sutikimo. 
 
40 straipsnis 
Niekas negali būti kankinamas ar patirti žiaurų, nežmonišką ar žemi-

nantį elgesį arba būti taip baudžiamas. Draudžiama taikyti fizines bausmes. 
 
41 straipsnis 
1. Kiekvienam yra užtikrinama asmens neliečiamybė ir asmens laisvė. 

Laisvė gali būti atimta ar apribota tik įstatymo nustatytais pagrindais ir 
tvarka. 

2. Kiekvienas, kuriam laisvė atimta ne teismo sprendimu, turi teisę 
kreiptis į teismą, kad nedelsiant būtų nustatyta, ar šis laisvės atėmimas tei-
sėtas. Apie laisvės atėmimą nedelsiant pranešama šeimai arba asmens, ku-
riam atimta laisvė, nurodytam asmeniui. 
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3. Kiekvienam sulaikytajam nedelsiant privalo būti suprantamai pra-
neštos sulaikymo priežastys. Per 48 valandas nuo sulaikymo momento jis 
turi būti pristatytas į teismą. Sulaikytasis turi būti paleistas, jei per 24 va-
landas nuo jo perdavimo teismo dispozicijon jam nebus įteiktas teismo nu-
tarimas dėl laikino arešto kartu su pateikiamais kaltinimais. 

4. Su kiekvienu, kam atimta laisvė, turi būti elgiamasi humaniškai. 
5. Kiekvienas, kam neteisėtai atimta laisvė, turi teisę į žalos atlygini-

mą. 
 
42 straipsnis 
1. Baudžiamojon atsakomybėn gali būti traukiamas tik tas, kas yra 

įvykdęs veiką, kurią draudė ir už kurią bausmę nustatė įstatymas, galiojęs 
veikos padarymo metu. Šis principas netrukdo bausti už veiką, kuri jos pa-
darymo metu pagal tarptautinę teisę buvo laikoma nusikaltimu. 

2. Kiekvienas, kurio atžvilgiu vykdomas baudžiamasis procesas, turi 
teisę į gynybą visose proceso stadijose. Jis gali pasirinkti gynėją arba įsta-
tymo nustatyta tvarka naudotis paskirto gynėjo pagalba. 

3. Kiekvienas laikomas nekaltu, kol jo kaltė nepatvirtinama įsiteisėju-
siu teismo nuosprendžiu. 

 
43 straipsnis 
Karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui netaikoma senatis. 
 
44 straipsnis 
Senaties eiga atžvilgiu tų nusikaltimų, už kuriuos nėra persekiojama 

dėl politinių priežasčių ir kurie yra įvykdyti viešųjų pareigūnų arba jų pave-
dimu, sustoja iki tol, kol šios priežastys išnyksta. 

 
45 straipsnis 
1. Kiekvienas turi teisę, kad jo bylą teisingai ir viešai, nepagrįstai ne-

vilkindamas išnagrinėtų kompetentingas, nepriklausomas ir nešališkas tei-
smas. 

2. Nagrinėjimas gali būti neviešas moralės, valstybės saugumo ar vie-
šosios tvarkos sumetimais, taip pat siekiant apsaugoti privatų šalių gyveni-
mą ar kitą svarbų asmeninį interesą. Teismo sprendimas skelbiamas viešai. 

 
46 straipsnis 
Daiktas gali būti konfiskuotas tik įstatymo nustatytais atvejais ir tik įsi-

teisėjusiu teismo sprendimu. 
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47 straipsnis 
Kiekvienas turi teisę į privataus ir šeimos gyvenimo, garbės ir gero 

vardo teisinę apsaugą, taip pat teisę spręsti dėl savo asmeninio gyvenimo. 
 
48 straipsnis 
1. Tėvai turi teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus. Auklėjant turi 

būti atsižvelgiama į vaiko brandos lygį, taip pat į jo sąžinės, tikėjimo ir įsi-
tikinimų laisvę. 

2. Tėvystės teisės gali būti apribotos arba atimtos tik įstatymo nustaty-
tais atvejais ir tik įsiteisėjusiu teismo sprendimu. 

 
49 straipsnis 
Garantuojama komunikacijų laisvė ir jų slaptumo apsauga. Jos gali būti 

ribojamos tik įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka. 
 
50 straipsnis 
Garantuojama būsto neliečiamybė. Apieškoti būstą, patalpą ar trans-

porto priemonę galima tik įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka. 
 
51 straipsnis 
1. Niekas negali būti įpareigotas atskleisti informacijos, susijusios su 

savo asmeniu kitaip, kaip tik remiantis įstatymu. 
2. Viešoji valdžia negali ieškoti, kaupti ir padaryti prieinamos kitokios 

informacijos apie piliečius, kaip tik tą, kuri būtina demokratinėje teisinėje 
valstybėje. 

3. Kiekvienas turi teisę susipažinti su susijusiais su savimi oficialiais 
dokumentais ir surinktais duomenimis. Šios teisės apribojimai gali būti nu-
statyti įstatymu. 

4. Kiekvienas turi teisę reikalauti ištaisyti ar pašalinti melagingą, neiš-
samią ar įstatymui prieštaraujančiu būdu surinktą informaciją. 

5. Informacijos rinkimo ir atskleidimo principus bei tvarką nustato įsta-
tymas. 

 
52 straipsnis 
1. Kiekvienam yra užtikrinama judėjimo Lenkijos Respublikos teritori-

joje laisvė, taip pat laisvė pasirinkti gyvenamąją ar buvimo vietą. 
2. Kiekvienas gali laisvai išvykti iš Lenkijos Respublikos teritorijos. 
3. Gali būti taikomi laisvių, apie kurias kalbama 1 ir 2 dalyse, įstatyme 

nustatyti apribojimai. 
4. Lenkijos piliečio negalima išsiųsti iš šalies arba drausti jam grįžti į 

šalį. 
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5. Asmuo, kurio lenkiška kilmė buvo patvirtinta įstatymo nustatyta 
tvarka, gali visam laikui įsikurti Lenkijos Respublikos teritorijoje. 

 
53 straipsnis 
1. Kiekvienam užtikrinama sąžinės ir religijos laisvė. 
2. Religijos laisvė apima laisvę išpažinti ar savo nuožiūra priimti reli-

giją, taip pat individualiai ar kartu su kitais, viešai ar privačiai išreikšti savo 
religiją atliekant kulto apeigas, meldžiantis, dalyvaujant apeigose, prakti-
kuojant tikėjimą ir mokant jo. Religijos laisvė taip pat apima teisę turėti 
šventyklas ir kitas kulto vietas pagal tikinčiųjų poreikius bei žmonių teisę 
naudotis religine pagalba ten, kur jie yra. 

3. Tėvai turi teisę suteikti vaikams moralinį ir religinį auklėjimą ir 
švietimą pagal savo įsitikinimus. Atitinkamai taikoma 48 straipsnio 1 dalies 
nuostata. 

4. Bažnyčios ar kitokios tikėjimo organizacijos, turinčios sureguliuotą 
teisinę padėtį, religijos gali būti mokoma mokykloje, tačiau tuo negali būti 
pažeidžiama kitų asmenų sąžinės ir religijos laisvė. 

5. Religijos išraiškos laisvė gali būti apribota tik įstatymu ir tik tada, 
kai tai būtina valstybės saugumui, viešajai tvarkai, kitų asmenų sveikatai, 
moralei ar laisvėms bei teisėms apsaugoti. 

6. Niekas negali būti verčiamas dalyvauti arba nedalyvauti religinėje 
praktikoje. 

7. Niekas negali būti viešosios valdžios institucijų įpareigotas atskleisti 
savo pasaulėžiūrą, religinius įsitikinimus ar tikėjimą. 

 
54 straipsnis 
1. Kiekvienam užtikrinama laisvė reikšti savo pažiūras, gauti ir skleisti 

informaciją. 
2. Išankstinė visuomenės informavimo priemonių cenzūra ir spaudos 

licencijavimas draudžiami. Įstatymas gali nustatyti pareigą iš anksto gauti 
radijo ar televizijos stoties veiklos leidimą. 

 
55 straipsnis 
1. Lenkijos piliečio ekstradicija draudžiama. 
2. Draudžiama išduoti asmenį, įtariamą dėl politinių priežasčių pada-

rius nusikaltimą, nesusijusį su prievartos panaudojimu. 
3. Klausimą, ar ekstradicija galima, sprendžia teismas. 
 
56 straipsnis 
1. Užsieniečiai Lenkijos Respublikoje gali naudotis prieglobsčio teise 

įstatymo nustatytais pagrindais. 

 221



2. Užsieniečiui, Lenkijos Respublikoje ieškančiam apsaugos nuo per-
sekiojimo, pagal Lenkijos Respubliką įpareigojančias tarptautines sutartis 
gali būti suteiktas pabėgėlio statusas. 
 

Politinės laisvės ir teisės 
 

57 straipsnis 
Kiekvienam užtikrinama laisvė organizuoti taikius susirinkimus ir da-

lyvauti juose. Šios laisvės apribojimus gali nustatyti įstatymas. 
 
58 straipsnis 
1. Kiekvienam užtikrinama susivienijimų laisvė. 
2. Draudžiami susivienijimai, kurių tikslas ar veikla prieštarauja Kons-

titucijai ar įstatymui. Klausimus dėl atsisakymo registruoti tokį susivieniji-
mą ar jo veiklos uždraudimo sprendžia teismas. 

3. Įstatymas nustato susivienijimų, registruojamų teismine tvarka, rū-
šis, šios registracijos tvarką ir šių susivienijimų priežiūros formas. 

 
59 straipsnis 
1. Užtikrinama laisvė jungtis į profesines sąjungas, visuomenines-

profesines žemdirbių organizacijas ir darbdavių organizacijas. 
2. Profesinės sąjungos ir darbdaviai bei jų organizacijos turi derybų 

teisę, būtent, siekiant išspręsti kolektyvinius ginčus, taip pat teisę sudaryti 
kolektyvines darbo sutartis ir kitokius susitarimus.  

3. Profesinės sąjungos neperžengdamos įstatymo nustatytų ribų turi 
teisę organizuoti darbuotojų streikus ir kitokias protesto formas. Visuome-
nės labui streikas įstatymu gali būti apribotas arba gali būti uždrausta strei-
kuoti tam tikrų kategorijų arba tam tikrų sričių darbuotojams. 

4. Laisvės jungtis į profesines sąjungas ir darbdavių organizacijas bei 
kitų profsąjungų laisvių srityje galimi tik tokie įstatyminiai apribojimai, ko-
kius leidžia Lenkijos Respubliką įpareigojančios tarptautinės sutartys. 

 
60 straipsnis 
Lenkijos piliečiai, turintys visas viešąsias teises, turi teisę vienodais 

pagrindais stoti į viešąją tarnybą. 
 
61 straipsnis 
1. Pilietis turi teisę gauti informaciją apie viešosios valdžios institucijų 

ir asmenų, vykdančių viešąsias funkcijas, veiklą. Ši teisė taip pat apima tei-
sę gauti informaciją apie ūkinės ir profesinės savivaldos institucijų bei kitų 
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asmenų ir organizacinių vienetų veiklą tiek, kiek jie vykdo viešosios val-
džios uždavinius ir disponuoja komunaliniu ar valstybės iždo turtu. 

2. Teisė gauti informacijos apima galimybę susipažinti su kolegialių 
viešosios valdžios institucijų, sudarytų visuotinių rinkimų būdu, dokumen-
tais, taip pat stebėti jų posėdžius, kuriuose turi būti leidžiama įrašinėti garsą 
ar vaizdą. 

3. Teisė, apie kurią kalbama 1 ir 2 dalyse, gali būti apribota tik įstaty-
muose numatytos kitų asmenų ir ūkio subjektų laisvių ir teisių apsaugos 
sumetimais, taip pat siekiant apsaugoti viešąją tvarką, valstybės saugumą ar 
svarbius ekonominius interesus. 

4. Informacijos, apie kurią kalbama 1 ir 2 dalyse, pateikimo tvarką nu-
stato įstatymai, o kiek tai susiję su Seimu ir Senatu – jų reglamentai. 

 
62 straipsnis 
1. Lenkijos pilietis turi teisę dalyvauti referendume, taip pat teisę rinkti 

Respublikos prezidentą, deputatus, senatorius ir atstovus į teritorinės savi-
valdos institucijas, jeigu jam ne vėliau kaip balsavimo dieną yra sukakę 18 
metų. 

2. Teisės dalyvauti referendume ir teisės rinkti neturi asmenys, kurie 
įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra pripažinti neveiksniais arba kuriems at-
imtos viešosios ar rinkimų teisės. 

 
63 straipsnis 
Kiekvienas turi teisę viešaisiais, asmeniniais ar kito asmens interesais, 

pastarajam sutinkant, pateikti peticijas, siūlymus ir skundus viešosios val-
džios institucijoms, taip pat visuomeninėms organizacijoms ir įstaigoms dėl 
jų vykdomų užduočių, pavestų joms viešojo administravimo srityje. Petici-
jų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo tvarką nustato įstatymas. 
 

Ekonominės, socialinės ir kultūrinės 
laisvės ir teisės 

 
64 straipsnis 
1. Kiekvienas turi teisę į nuosavybę, į kitas turtines teises, taip pat pa-

veldėjimo teisę. 
2. Nuosavybės, kitų turtinių teisių ir paveldėjimo teisės atžvilgiu užtik-

rinama visiems vienoda teisinė apsauga. 
3. Nuosavybė gali būti apribota tik įstatymu ir tik tiek, kiek jis nepa-

žeidžia nuosavybės teisės esmės. 
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65 straipsnis 
1. Kiekvienam užtikrinama laisvė pasirinkti profesiją ir profesinės 

veiklos laisvė, taip pat laisvė pasirinkti darbo vietą. Išimtis nustato įstaty-
mas. 

2. Įpareigoti dirbti galima tik įstatymu. 
3. Draudžiama nuolatiniam darbui priimti vaikus iki 16 metų. Lei-

džiamo įdarbinimo formas ir pobūdį nustato įstatymas. 
4. Minimalų atlyginimo už darbą dydį arba šio dydžio nustatymo būdą 

apibrėžia įstatymas. 
5. Viešoji valdžia vykdo politiką, kuria siekiama visiško, našaus užim-

tumo, įgyvendindama nedarbo įveikimo programas, įskaitant profesinio 
konsultavimo ir mokymo, viešųjų darbų ir intervencinio darbo organizavi-
mą ir rėmimą. 

 
66 straipsnis 
1. Kiekvienas turi teisę į saugias ir higieniškas darbo sąlygas. Šios tei-

sės įgyvendinimo būdą ir darbdavių pareigas nustato įstatymas. 
2. Darbuotojas turi teisę į įstatymo nustatytas išeigines dienas ir į kas-

metines apmokamas atostogas; maksimalias darbo laiko normas nustato 
įstatymas. 

 
67 straipsnis 
1. Pilietis turi teisę į socialinį aprūpinimą nedarbingumo dėl ligos ar 

invalidumo atveju ir sulaukęs pensinio amžiaus. Socialinio aprūpinimo ap-
imtį ir formas nustato įstatymas. 

2. Pilietis, ne savo valia likęs be darbo ir neturintis kitų pragyvenimo 
šaltinių, turi teisę į socialinį aprūpinimą, kurio apimtį ir formas nustato įsta-
tymas. 

 
68 straipsnis 
1. Kiekvienas turi teisę į sveikatos apsaugą. 
2. Piliečiams, neatsižvelgiant į jų materialinę padėtį, viešoji valdžia už-

tikrina vienodas galimybes gauti medicinos pagalbą, finansuojamą iš viešų-
jų lėšų. Medicinos pagalbos teikimo sąlygas ir apimtį nustato įstatymas. 

3. Viešoji valdžia privalo ypač rūpintis vaikų, nėščių moterų, neįgalių 
asmenų ir pagyvenusių asmenų sveikata. 

4. Viešoji valdžia privalo kovoti su epideminėmis ligomis ir užkirsti 
kelią neigiamą poveikį sveikatai darantiems aplinkos pablogėjimo padari-
niams. 
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5. Viešoji valdžia remia kūno kultūros, ypač vaikų ir jaunimo, plėtoji-
mą. 

 
69 straipsnis 
Neįgaliems asmenims viešoji valdžia pagal įstatymą padeda užsitikrinti 

pragyvenimą, įgyti darbo įgūdžių, taip pat socialinio bendravimo srityje. 
 
70 straipsnis 
1. Kiekvienas turi teisę į mokslą. Mokytis iki 18 metų amžiaus priva-

loma. Pareigos mokytis mokykloje vykdymo būdą nustato įstatymas. 
2. Mokymas viešosiose mokyklose yra nemokamas. Įstatymu gali būti 

leidžiama kai kurias švietimo paslaugas viešosiose aukštosiose mokyklose 
teikti už mokestį. 

3. Tėvai gali laisvai parinkti savo vaikams kitas, ne tik viešąsias mo-
kyklas. Piliečiai ir įstaigos turi teisę steigti pagrindines, vidurines ir aukštą-
sias mokyklas, taip pat auklėjimo įstaigas. Neviešųjų mokyklų steigimo ir 
veiklos sąlygas, viešosios valdžios dalyvavimą jas finansuojant, taip pat 
mokyklų ir auklėjimo įstaigų pedagoginės priežiūros principus nustato įsta-
tymas. 

4. Viešoji valdžia visiems piliečiams užtikrina lygias galimybes įgyti 
išsilavinimą. Šiuo tikslu ji kuria ir remia individualios finansinės ir organi-
zacinės pagalbos moksleiviams ir studentams sistemas. Pagalbos teikimo 
sąlygas nustato įstatymas. 

5. Įstatymo nustatytais pagrindais užtikrinama aukštųjų mokyklų auto-
nomija. 

 
71 straipsnis 
1. Valstybė, vykdydama savo socialinę ir ekonominę politiką, atsižvel-

gia į šeimos gerovę. Šeimos, kurių materialinė ir socialinė padėtis yra sunki, 
ypač daugiavaikės ir nepilnos, turi teisę į ypatingą viešosios valdžios pagal-
bą. 

2. Motina iki vaiko gimimo ir po jo turi teisę į ypatingą viešosios val-
džios pagalbą, kurios apimtį nustato įstatymas. 

 
72 straipsnis 
1. Lenkijos Respublika užtikrina vaiko teisių apsaugą. Kiekvienas turi 

teisę reikalauti iš viešosios valdžios institucijų saugoti vaiką nuo prievartos, 
žiaurumo, išnaudojimo ir demoralizavimo. 

2. Vaikas, netekęs tėvų globos, turi teisę į viešosios valdžios globą ir 
pagalbą. 
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3. Nustatydami vaiko teises viešoji valdžia ir asmenys, atsakingi už 
vaiką, privalo išklausyti vaiko nuomonę ir pagal galimybes į ją atsižvelgti. 

4. Įstatymas nustato vaiko teisių gynėjo kompetenciją ir skyrimo tvarką. 
 
73 straipsnis 
Kiekvienam užtikrinama meninės kūrybos, mokslinių tyrinėjimų ir jų 

rezultatų skelbimo laisvė, dėstymo laisvė, taip pat laisvė naudotis kultūros 
vertybėmis. 

 
74 straipsnis 
1. Viešoji valdžia vykdo politiką, užtikrinančią ekologinį saugumą da-

bartinei ir ateities kartoms. 
2. Aplinkos apsauga yra viešosios valdžios pareiga. 
3. Kiekvienas turi teisę į informaciją apie aplinkos būklę ir apsaugą. 
4. Viešoji valdžia remia piliečių veiksmus, kuriais siekiama apsaugoti 

ir pagerinti aplinkos būklę. 
 
75 straipsnis 
1. Viešoji valdžia vykdo politiką, padedančią patenkinti piliečių apsi-

rūpinimo būstu poreikius, būtent, siekia įveikti benamystę, remia socialinių 
statybų plėtrą ir piliečių veiksmus, siekiant įsigyti nuosavą būstą. 

2. Nuomininkų teisių apsaugą reglamentuoja įstatymas. 
 
76 straipsnis 
Viešoji valdžia saugo vartotojus, naudotojus ir nuomininkus nuo 

veiksmų, keliančių grėsmę jų sveikatai, privatumui ir saugumui, taip pat 
nuo nesąžiningo elgesio rinkoje. Šios apsaugos apimtį nustato įstatymas. 
 

Laisvių ir teisių apsaugos priemonės 
 

77 straipsnis 
1. Kiekvienas turi teisę į žalos, padarytos neteisėtais viešosios valdžios 

institucijos veiksmais, atlyginimą. 
2. Įstatymas niekam negali užkirsti teisminio kelio pažeistoms lais-

vėms ir teisėms apginti. 
 
78 straipsnis 
Kiekviena šalis turi teisę apskųsti pirmojoje instancijoje priimtus 

sprendimus ir nutarimus. Šio principo išimtis ir apskundimo tvarką nustato 
įstatymas. 
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79 straipsnis 
1. Kiekvienas, kieno konstitucinės laisvės ar teisės buvo pažeistos, turi 

teisę įstatymo nustatytais pagrindais kreiptis į Konstitucinį Tribunolą su 
skundu dėl įstatymo ar kito norminio akto, kuriuo remdamasis teismas ar 
viešojo administravimo institucija priėmė galutinį sprendimą dėl jo laisvių, 
teisių arba jo pareigų, įtvirtintų Konstitucijoje, atitikties Konstitucijai. 

2. 1 dalies nuostata netaikoma 56 straipsnyje įtvirtintų teisių atžvilgiu. 
 
80 straipsnis 
Kiekvienas turi teisę įstatymo nustatytais pagrindais kreiptis į piliečių 

teisių gynėją, prašydamas pagalbos ginant savo laisves ar teises, pažeistas 
viešosios valdžios institucijų. 

 
81 straipsnis 
Teises, nurodytas 65 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 66 straipsnyje, 69 straips-

nyje, 71 straipsnyje ir 74–76 straipsniuose, galima ginti neperžengiant įsta-
tymo nustatytų ribų. 
 

Pareigos 
 
82 straipsnis 
Lenkijos piliečio pareiga – būti ištikimam Lenkijos Respublikai ir rū-

pintis bendra gerove. 
 
83 straipsnis 
Kiekvienas privalo laikytis Lenkijos Respublikos teisės. 
 
84 straipsnis 
Kiekvienas privalo prisiimti įstatymo nustatytas pareigas ir prievoles, 

įskaitant prievolę mokėti mokesčius. 
 
85 straipsnis 
1. Ginti Tėvynę yra Lenkijos piliečio pareiga. 
2. Karo tarnybos pareigos apimtį nustato įstatymas. 
3. Pilietis, dėl religinių įsitikinimų ar moralės principų negalintis atlikti 

karo tarnybos, gali būti įpareigotas atlikti alternatyviąją tarnybą įstatymo 
nustatytais pagrindais. 

 
86 straipsnis 
Kiekvienas privalo rūpintis aplinkos būkle ir atsako, jeigu ją pablogina. 

Šios atsakomybės principus nustato įstatymas. 
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III SKYRIUS 
TEISĖS ŠALTINIAI 

 
87 straipsnis 
1. Lenkijos Respublikos visuotinai privalomos teisės šaltiniai yra: 

Konstitucija, įstatymai, ratifikuotos tarptautinės sutartys ir potvarkiai (roz-
porządzenia). 

2. Lenkijos Respublikos visuotinai privalomos teisės šaltiniai atitinka-
mų institucijų veiklos teritorijoje yra jų priimti vietinės teisės aktai. 

 
88 straipsnis 
1. Įstatymai, potvarkiai ir vietinės teisės aktai įsigalioja tik juos paskel-

bus. 
2. Norminių aktų skelbimo principus ir tvarką nustato įstatymas. 
3. Tarptautinės sutartys, ratifikuotos remiantis išankstiniu įstatyme iš-

reikštu sutikimu, skelbiamos ta pačia tvarka kaip ir įstatymai. Kitų tarptau-
tinių sutarčių skelbimo principus nustato įstatymas. 

 
89 straipsnis 
1. Lenkijos Respublikai ratifikuojant ir denonsuojant tarptautinę sutartį 

reikalingas išankstinis įstatyme išreikštas sutikimas, jei sutartis susijusi su: 
1) taika, sąjungomis, politiniais ar kariniais susitarimais, 
2) Konstitucijoje įtvirtintomis piliečių laisvėmis, teisėmis arba parei-

gomis, 
3) Lenkijos Respublikos naryste tarptautinėse organizacijose,  
4) žymia finansine našta valstybei, 
5) klausimais, kuriuos reguliuoja įstatymas arba kurie pagal Konstitu-

ciją turi būti sureguliuoti įstatymu. 
2. Apie ketinimą pateikti Respublikos prezidentui ratifikuoti tarptauti-

nes sutartis, kurioms ratifikuoti nereikalingas įstatyme išreikštas sutikimas, 
Ministrų Tarybos pirmininkas praneša Seimui. 

3. Tarptautinių sutarčių sudarymo, ratifikavimo ir denonsavimo princi-
pus ir tvarką nustato įstatymas. 

 
90 straipsnis 
1. Lenkijos Respublika remdamasi tarptautinės sutarties pagrindu gali 

perduoti tarptautinei organizacijai ar tarptautinei institucijai valstybės val-
džios institucijų kompetenciją tam tikrais klausimais. 

2. Įstatymą, kuriuo išreiškiamas sutikimas ratifikuoti tarptautinę sutartį, 
apie kurią kalbama 1 dalyje, priima Seimas 2/3 balsų dauguma, dalyvaujant 
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ne mažiau kaip pusei įstatyme nustatyto deputatų skaičiaus, ir Senatas 2/3 
balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei įstatyme nustatyto sena-
torių skaičiaus. 

3. Apie sutikimą ratifikuoti tokią sutartį gali būti nuspręsta visos šalies 
referendumu, remiantis 125 straipsnio nuostata. 

4. Nutarimą dėl to, kokiu būdu bus išreiškiamas sutikimas ratifikuoti, 
priima Seimas absoliučia balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei 
įstatyme nustatyto deputatų skaičiaus. 
 

91 straipsnis 
1. Ratifikuota tarptautinė sutartis, paskelbus ją leidinyje „Dziennik 

Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej“, yra šalies teisinės tvarkos dalis ir taiko-
ma tiesiogiai, nebent jos taikymas siejamas su įstatymo priėmimu. 

2. Tarptautinė sutartis, ratifikuota remiantis išankstiniu įstatyme iš-
reikštu sutikimu, turi pirmumą prieš įstatymą, jeigu šio įstatymo neįmano-
ma suderinti su sutartimi. 

3. Jeigu tai kyla iš Lenkijos Respublikos ratifikuotos sutarties, stei-
giančios tarptautinę organizaciją, jos nustatyta teisė taikoma tiesiogiai ir turi 
pirmumą kolizijos su įstatymais atveju. 

 
92 straipsnis 
1. Potvarkius leidžia Konstitucijoje nurodytos institucijos, remdamosi 

konkrečiu įstatyme įtvirtintu įgaliojimu, įstatymo įgyvendinimo tikslu. Įga-
liojimas turi nustatyti instituciją, kompetentingą išleisti potvarkį, ir perduo-
damus sureguliuoti klausimus bei nurodymus dėl akto turinio. 

2. Institucija, įgaliota priimti potvarkį, savo įgaliojimų, apie kuriuos 
kalbama 1 dalyje, negali perduoti kitai institucijai. 

 
93 straipsnis 
1. Ministrų Tarybos nutarimai ir Ministrų Tarybos pirmininko bei mi-

nistrų įsakymai (zarządzenia) yra vidinio pobūdžio ir privalomi tik organi-
zaciniams vienetams, pavaldiems šiuos aktus leidžiančiai institucijai. 

2. Įsakymai leidžiami tik įstatymo pagrindu. Jais negali būti grindžiami 
sprendimai piliečių, juridinių asmenų ir kitų subjektų atžvilgiu. 

3. Nutarimai ir įsakymai tikrinami atitikties visuotinai privalomai teisei 
požiūriu. 

 
94 straipsnis 
Teritorinės savivaldos institucijos ir vyriausybinės administracijos vie-

tinės institucijos, remdamosi įstatyme nustatytais įgaliojimais ir neperženg-
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damos jų ribų, priima vietinės teisės aktus, privalomus šių institucijų veik-
los teritorijoje. Vietinės teisės aktų leidybos principus ir tvarką nustato įsta-
tymas. 
 

IV SKYRIUS 
SEIMAS IR SENATAS 

 
95 straipsnis 
1. Įstatymų leidžiamąją valdžią Lenkijos Respublikoje įgyvendina 

Seimas ir Senatas. 
2. Seimas vykdo Ministrų Tarybos veiklos kontrolę, kurią apibrėžia 

Konstitucijos ir įstatymų nuostatos. 
 

Rinkimai ir įgaliojimų trukmė 
 

96 straipsnis 
1. Seimą sudaro 460 deputatų. 
2. Rinkimai į Seimą yra visuotiniai, lygūs, tiesioginiai ir proporciniai, 

jie vyksta slaptu balsavimu. 
 

97 straipsnis 
1. Senatą sudaro 100 senatorių. 
2. Rinkimai į Senatą yra visuotiniai, tiesioginiai, jie vyksta slaptu bal-

savimu. 
 

98 straipsnis 
1. Seimas ir Senatas renkami ketverių metų kadencijai. Seimo ir Senato 

kadencija prasideda tą dieną, kai Seimas susirenka į pirmąjį posėdį, ir bai-
giasi dieną prieš susirenkant kitos kadencijos Seimui. 

2. Rinkimus į Seimą ir Senatą skelbia Respublikos prezidentas ne vė-
liau kaip prieš 90 dienų iki pasibaigiant 4 metams nuo Seimo ir Senato ka-
dencijos pradžios, paskirdamas rinkimus išeiginę dieną, patenkančią į 30-
ties dienų laikotarpį prieš pasibaigiant 4 metams nuo Seimo ir Senato ka-
dencijos pradžios. 

3. Seimas gali sutrumpinti savo kadenciją nutarimu, priimtu ne mažes-
ne kaip 2/3 įstatyme nustatyto deputatų skaičiaus balsų dauguma. Seimo 
kadencijos sutrumpinimas kartu reiškia ir Senato kadencijos sutrumpinimą. 
5 dalies nuostata taikoma atitinkamai. 

4. Respublikos prezidentas, išklausęs Seimo pirmininko ir Senato pir-
mininko nuomones, Konstitucijoje nustatytais atvejais gali sutrumpinti 

 230 



Seimo kadenciją. Sutrumpinus Seimo kadenciją, kartu sutrumpinama ir Se-
nato kadencija. 

5. Respublikos prezidentas, paskelbdamas apie Seimo kadencijos su-
trumpinimą, kartu skelbia Seimo ir Senato rinkimus ir paskiria jų datą, ne 
vėlesnę kaip 45 dienos nuo paskelbimo apie Seimo kadencijos sutrumpini-
mą dienos. Respublikos prezidentas pirmąjį naujai išrinkto Seimo posėdį 
šaukia ne vėliau kaip per 15 dienų nuo rinkimų dienos. 

6. Sutrumpinus Seimo kadenciją atitinkamai taikoma 1 dalies nuostata. 
 

99 straipsnis 
1. Į Seimą gali būti išrinktas Lenkijos pilietis, turintis teisę rinkti, ku-

riam ne vėliau kaip rinkimų dieną yra sukakę 21 metai. 
2. Į Senatą gali būti išrinktas Lenkijos pilietis, turintis teisę rinkti, ku-

riam ne vėliau kaip rinkimų dieną yra sukakę 30 metų. 
 

100 straipsnis 
1. Kandidatus į deputatus ir senatorius gali kelti politinės partijos ir 

rinkėjai. 
2. Negalima vienu metu kandidatuoti į Seimą ir Senatą. 
3. Kandidatų iškėlimo ir rinkimų vykdymo principus ir tvarką, taip pat 

rinkimų galiojimo sąlygas nustato įstatymas. 
 

101 straipsnis 
1. Rinkimų į Seimą ir Senatą galiojimą patvirtina Aukščiausiasis Teis-

mas. 
2. Rinkėjas turi teisę įstatymo nustatytais pagrindais kreiptis į Aukš-

čiausiąjį Teismą protestuodamas prieš rinkimų galiojimą. 
 

Deputatai ir senatoriai 
 

102 straipsnis 
Negalima tuo pačiu metu būti deputatu ir senatoriumi. 

 
103 straipsnis 
1. Deputato mandato negalima suderinti su Lenkijos nacionalinio ban-

ko pirmininko, Aukščiausiųjų kontrolės rūmų pirmininko, piliečių teisių 
gynėjo, vaiko teisių gynėjo ir jų pavaduotojų, Pinigų politikos tarybos na-
rio, Nacionalinės radijo ir televizijos tarybos nario, ambasadoriaus funkcijų 
vykdymu, taip pat su tarnyba Seimo kanceliarijoje, Senato kanceliarijoje, 
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Respublikos prezidento kanceliarijoje ar su tarnyba vyriausybės administra-
cijoje. Šis draudimas netaikomas Ministrų Tarybos nariams ir vyriausybės 
administracijos valstybės sekretoriams. 

2. Deputatu negali būti teisėjas, prokuroras, civilinės tarnybos tarnau-
tojas, kareivis, atliekantis tikrąją karo tarnybą, policijos pareigūnas ir vals-
tybės apsaugos tarnybų pareigūnas. 

3. Kitus draudimo derinti deputato mandatą su viešosiomis funkcijomis 
ar draudimo jį įgyvendinti atvejus gali nustatyti įstatymas. 
 

104 straipsnis 
1. Deputatai yra Tautos atstovai. Jų nesaisto rinkėjų priesakai. 
2. Prieš pradėdami įgyvendinti mandatą deputatai Seimui duoda tokią 

priesaiką: 
„Iškilmingai prisiekiu dorai ir sąžiningai vykdyti pareigas Tautai, sau-

goti Valstybės suverenitetą ir interesus, daryti viską Tėvynės gerovei ir pi-
liečių labui, laikytis Konstitucijos ir kitų Lenkijos Respublikos įstatymų“.  

Prisiekti galima priduriant sakinį „Tepadeda man Dievas“. 
3. Atsisakymas prisiekti reiškia mandato atsisakymą. 

 
105 straipsnis 
1. Deputatas negali būti patrauktas atsakomybėn už savo veiklą įgy-

vendinant deputato mandatą nei jo galiojimo metu, nei jam pasibaigus. Už 
tokią veiklą deputatas atsako tik Seimui, o jei pažeidžia trečiųjų asmenų tei-
ses, gali būti patrauktas teisminėn atsakomybėn tik Seimui sutikus. 

2. Nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos iki mandato pasibaigimo 
dienos deputatas negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn be Sei-
mo sutikimo. 

3. Baudžiamasis procesas, pradėtas prieš asmenį iki jo išrinkimo depu-
tatu dienos, Seimo reikalavimu turi būti sustabdytas iki pasibaigs mandatas. 
Tokiu atveju šiam laikotarpiui taip pat sustabdoma baudžiamojo proceso 
senaties eiga. 

4. Deputatas gali duoti sutikimą būti patrauktas baudžiamojon atsako-
mybėn. Tokiu atveju netaikomos 2 ir 3 dalies nuostatos. 

5. Deputatas negali būti sulaikytas ar suimtas be Seimo sutikimo, iš-
skyrus, jei yra užtinkamas bedarantis nusikaltimą ir jei jį sulaikyti būtina, 
kad būtų užtikrinta teisinga proceso eiga. Apie sulaikymą nedelsiant prane-
šama Seimo pirmininkui, jis gali nurodyti nedelsiant paleisti sulaikytąjį. 

6. Detalius deputatų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn principus, 
taip pat proceso tvarką nustato įstatymas. 
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106 straipsnis 
Sąlygas, būtinas, kad deputatas veiksmingai vykdytų savo pareigas, 

taip pat teisių, kylančių įgyvendinant mandatą, apsaugą nustato įstatymas. 
 
107 straipsnis 
1. Įstatymų nustatyta apimtimi deputatas negali užsiimti ūkine veikla, 

kurią vykdydamas gautų naudos iš Valstybės iždo ar teritorinės savivaldos 
turto, taip pat negali šio turto įsigyti. 

2. Už draudimų, apie kuriuos kalbama 1 dalyje, pažeidimą deputatas 
Seimo nutarimu, priimtu Seimo pirmininko siūlymu, gali būti patrauktas at-
sakomybėn prieš Valstybės tribunolą, sprendžiantį mandato atėmimo klau-
simą. 

 
108 straipsnis 
Senatoriams atitinkamai taikomos 103–107 straipsnių nuostatos. 

 
Struktūra ir veikla 

 
109 straipsnis 
1. Seimas ir Senatas dirba posėdžiaudami. 
2. Pirmuosius Seimo ir Senato posėdžius Respublikos prezidentas šau-

kia ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rinkimų dienos, išskyrus 98 straipsnio 3 
ir 5 dalyse numatytus atvejus. 

 
110 straipsnis 
1. Seimas iš savo sudėties renka Seimo pirmininką ir vicepirmininkus. 
2. Seimo pirmininkas pirmininkauja Seimo posėdžiams, saugo Seimo 

teises ir atstovauja Seimui. 
3. Seimas sudaro nuolatines komisijas, taip pat gali sudaryti specialią-

sias komisijas. 
 
111 straipsnis 
1. Seimas gali sudaryti tyrimo komisiją tam tikram klausimui ištirti. 
2. Tyrimo komisijos veiklos tvarką nustato įstatymas. 
 
112 straipsnis 
Seimo vidinę struktūrą ir darbų tvarką, jo institucijų sudarymo ir veik-

los tvarką, taip pat valstybės institucijų konstitucinių ir įstatyminių pareigų 
Seimui vykdymo būdą nustato Seimo priimtas Seimo reglamentas. 
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113 straipsnis 
Seimo posėdžiai yra atviri. Jei reikalinga valstybės gerovei, Seimas ga-

li absoliučia balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei įstatyme nu-
statyto deputatų skaičiaus, nutarti rengti uždarus posėdžius. 

 
114 straipsnis 
1. Konstitucijoje numatytais atvejais Seimas ir Senatas, posėdžiaudami 

kartu, pirmininkaujant Seimo pirmininkui arba jį pavaduojančiam Senato 
pirmininkui, veikia kaip Nacionalinis susirinkimas. 

2. Nacionalinis Susirinkimas priima savo reglamentą. 
 
115 straipsnis 
1. Ministrų Tarybos pirmininkas ir kiti Ministrų Tarybos nariai privalo 

atsakyti į deputatų interpeliacijas ir paklausimus per 21 dieną. 
2. Ministrų Tarybos pirmininkas ir kiti Ministrų Tarybos nariai apie ei-

namuosius reikalus privalo pateikti atsakymus kiekviename Seimo posėdy-
je. 

 
116 straipsnis 
1. Seimas Lenkijos Respublikos vardu sprendžia karo padėties ir taikos 

sudarymo klausimus. 
2. Seimas gali priimti nutarimą dėl karo padėties tik Lenkijos Respub-

likos teritorijos ginkluoto užpuolimo atveju arba kai iš tarptautinių sutarčių 
kyla įsipareigojimas bendrai gintis nuo agresijos. Jei Seimas negali susi-
rinkti į posėdį, dėl karo padėties sprendžia Respublikos prezidentas. 

 
117 straipsnis 
Ginkluotųjų pajėgų panaudojimo už Lenkijos Respublikos sienų pa-

grindus nustato ratifikuota tarptautinė sutartis arba įstatymas. Svetimų ka-
riuomenių buvimo Lenkijos Respublikos teritorijoje ir jų judėjimo per šią 
teritoriją principus nustato ratifikuotos tarptautinės sutartys arba įstatymai. 

 
118 straipsnis 
1. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė priklauso deputatams, Senatui, 

Respublikos prezidentui ir Ministrų Tarybai. 
2. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė taip pat priklauso ne mažesnei 

kaip 100 000 piliečių, turinčių teisę rinkti Seimą, grupei. Šios teisės įgy-
vendinimo tvarką nustato įstatymas. 

3. Iniciatoriai, pristatydami Seimui įstatymo projektą, pateikia duome-
nis apie finansinius jo vykdymo padarinius. 
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119 straipsnis 
1. Seimas įstatymo projektą svarsto trimis skaitymais. 
2. Teisę pateikti įstatymo projekto pataisas jo svarstymo Seime metu 

turi projekto iniciatorius, deputatai ir Ministrų Taryba. 
3. Seimo pirmininkas gali atsisakyti teikti balsavimui pataisą, kuri ne-

buvo iš anksto pateikta komisijai. 
4. Iniciatorius gali atšaukti įstatymo projektą vykstant įstatymų leidy-

bos procesui Seime iki antrojo skaitymo pabaigos. 
 
120 straipsnis 
Seimas įstatymus priima paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne ma-

žiau kaip pusei įstatyme nustatyto deputatų skaičiaus, nebent Konstitucija 
numato kitokią daugumą. Ta pačia tvarka Seimas priima nutarimus, jeigu 
įstatymas ar Seimo nutarimas nenustato kitaip. 

 
121 straipsnis 
1. Seimo priimtą įstatymą Seimo pirmininkas perduoda Senatui. 
2. Senatas per 30 dienų nuo įstatymo perdavimo gali priimti jį be pa-

keitimų, patvirtinti pataisas arba nutarti atmesti jį visą. Jeigu Senatas per 30 
dienų nuo įstatymo perdavimo nepriima atitinkamo nutarimo, laikoma, kad 
įstatymas patvirtintas Seimo priimta redakcija. 

3. Senato nutarimas, kuriuo įstatymas atmetamas, arba Senato nutarime 
siūloma pataisa laikomi priimtais, jeigu Seimas jų neatmeta absoliučia balsų 
dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei įstatyme nustatyto deputatų 
skaičiaus. 

 
122 straipsnis 
1. Pasibaigus 121 straipsnyje nustatytam procesui Seimo pirmininkas 

priimtą įstatymą pateikia Respublikos prezidentui pasirašyti. 
2. Respublikos prezidentas įstatymą pasirašo per 21 dieną nuo pateiki-

mo dienos ir skelbia jį leidinyje „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Pols-
kiej“. 

3. Prieš pasirašydamas įstatymą Respublikos prezidentas gali kreiptis į 
Konstitucinį Tribunolą su prašymu ištirti įstatymo atitiktį Konstitucijai. 
Respublikos prezidentas negali atsisakyti pasirašyti įstatymą, kurį Konstitu-
cinis Tribunolas pripažino atitinkančiu Konstituciją. 

4. Respublikos prezidentas atsisako pasirašyti įstatymą, kurį Konstitu-
cinis Tribunolas pripažįsta neatitinkančiu Konstitucijos. Tačiau jeigu Kons-
titucijos neatitinka atskiros įstatymo nuostatos, o Konstitucinis Tribunolas 
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nenusprendžia, kad jos neatskiriamai susijusios su visu įstatymu, Respubli-
kos prezidentas, išklausęs Seimo pirmininko nuomonę, pasirašo įstatymą, 
išskyrus nuostatas, pripažintas neatitinkančiomis Konstitucijos, arba grąžina 
įstatymą Seimui, kad neatitiktis būtų pašalinta. 

5. Jeigu Respublikos prezidentas nesikreipia su prašymu į Konstitucinį 
Tribunolą 3 dalyje nustatyta tvarka, jis gali motyvuotai perduoti įstatymą 
Seimui pakartotinai svarstyti. Seimui pakartotinai priėmus įstatymą 3/5 bal-
sų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei įstatyme nustatyto deputatų 
skaičiaus, Respublikos prezidentas per 7 dienas pasirašo įstatymą ir skelbia 
jį leidinyje „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej“. Seimui pakartoti-
nai priėmus įstatymą Respublikos prezidentas neturi teisės kreiptis į Konsti-
tucinį Tribunolą 3 dalyje nustatyta tvarka. 

6. Respublikos prezidentui kreipusis į Konstitucinį Tribunolą su pra-
šymu dėl įstatymo atitikties Konstitucijai arba grąžinus Seimui įstatymą pa-
kartotinai svarstyti, sustoja 2 dalyje nustatyto termino įstatymui pasirašyti 
eiga. 

 
123 straipsnis 
1. Ministrų Taryba gali savo teikiamą įstatymo projektą pripažinti sku-

biu, išskyrus mokesčių įstatymų, įstatymų, susijusių su Respublikos Prezi-
dento, Seimo, Senato ir teritorinės savivaldos institucijų rinkimais, viešo-
sios valdžios organizaciją ir kompetenciją reguliuojančių įstatymų, taip pat 
kodeksų projektus. 

2. Seimo reglamentas ir Senato reglamentas nustato įstatymų leidybos 
proceso ypatumus esant skubiam projektui. 

3. Priimant įstatymą, kurio projektas pripažintas skubiu, jo svarstymo 
Senate terminas yra 14 dienų, o terminas Respublikos prezidentui pasirašyti 
įstatymą – 7 dienos. 

 
124 straipsnis 
Senatui atitinkamai taikomos 110, 112, 113 ir 120 straipsnių nuostatos. 

 

Referendumas 
 

125 straipsnis 
1. Ypatingą reikšmę valstybei turinčiais klausimais gali būti rengiamas 

visos šalies referendumas. 
2. Visos šalies referendumą turi teisę skelbti Seimas absoliučia balsų 

dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei įstatyme nustatyto deputatų 
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skaičiaus, arba Respublikos prezidentas Senato sutikimu absoliučia balsų 
dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei įstatyme nustatyto senatorių 
skaičiaus. 

3. Jeigu visos šalies referendume dalyvauja daugiau nei pusė balsavi-
mo teisę turinčių asmenų, referendumo rezultatas yra privalomas. 

4. Visos šalies referendumo ir referendumo, apie kurį kalbama 235 
straipsnio 6 dalyje, galiojimą tvirtina Aukščiausiasis Teismas. 

5. Referendumo vykdymo principus ir tvarką nustato įstatymas. 
 

V SKYRIUS 
LENKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 

 
126 straipsnis 
1. Lenkijos Respublikos prezidentas yra aukščiausias Lenkijos Respub-

likos atstovas ir valstybės valdžios tęstinumo garantas. 
2. Respublikos prezidentas prižiūri, kad būtų laikomasi Konstitucijos, 

sergi valstybės suverenitetą ir saugumą, jos teritorijos neliečiamumą ir vien-
tisumą. 

3. Respublikos prezidentas savo uždavinius vykdo Konstitucijos ir įsta-
tymų nustatyta apimtimi ir pagrindais. 

 
127 straipsnis 
1. Respublikos prezidentą renka Tauta visuotiniuose, lygiuose, tiesio-

giniuose rinkimuose ir slaptu balsavimu. 
2. Respublikos prezidentas renkamas penkerių metų kadencijai ir pa-

kartotinai gali būti išrinktas tik vieną kartą. 
3. Respublikos prezidentu gali būti išrinktas Lenkijos pilietis, kuriam 

ne vėliau kaip rinkimų dieną yra sukakę 35 metai, turintis visas rinkimų į 
Seimą teises. Kandidatą iškelia ne mažiau kaip 100 000 piliečių, turinčių 
teisę rinkti Seimą. 

4. Respublikos prezidentu išrenkamas kandidatas, gavęs daugiau kaip 
pusę galiojančių balsų. Jeigu nė vienas iš kandidatų nesurenka reikiamos 
daugumos, keturioliktą dieną po pirmojo balsavimo rengiamas pakartotinis 
balsavimas. 

5. Pakartotinai balsuojant renkama iš dviejų kandidatų, pirmojo balsa-
vimo metu gavusių didžiausią balsų skaičių. Jeigu kuris nors iš šių dviejų 
kandidatų atšaukia sutikimą kandidatuoti, praranda rinkimų teisę ar miršta, 
vietoj jo dalyvauti pakartotiniame rinkimų balsavime leidžiama kandidatui, 
kuris pirmojo balsavimo metu yra gavęs eilės tvarka didžiausią balsų skai-
čių. Tokiu atveju pakartotinio balsavimo data nukeliama dar 14 dienų. 
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6. Respublikos prezidentu išrenkamas kandidatas, pakartotinio balsa-
vimo metu gavęs daugiau balsų. 

7. Kandidatų iškėlimo ir rinkimų vykdymo principus ir tvarką, taip pat 
Respublikos prezidento rinkimų galiojimo sąlygas nustato įstatymas. 

 
128 straipsnis 
1. Respublikos prezidento kadencija prasideda tą dieną, kai jis pradeda 

eiti savo pareigas. 
2. Respublikos prezidento rinkimus skelbia Seimo pirmininkas, rinki-

mų dieną paskirdamas ne anksčiau kaip likus 100 dienų ir ne vėliau kaip li-
kus 75 dienoms iki pareigas einančio Respublikos prezidento kadencijos 
pabaigos, o jeigu Respublikos prezidentas paliktų postą nepasibaigus ka-
dencijai – ne vėliau kaip keturioliktą dieną po to, kai postas paliktas, pa-
skirdamas rinkimų datą išeiginę dieną, patenkančią į 60-ties dienų laikotarpį 
nuo rinkimų paskelbimo dienos.  

 
129 straipsnis 
1. Respublikos prezidento rinkimų galiojimą tvirtina Aukščiausiasis 

Teismas. 
2. Rinkėjas turi teisę įstatymo nustatytais pagrindais kreiptis į Aukš-

čiausiąjį Teismą protestuodamas prieš Respublikos prezidento rinkimų ga-
liojimą. 

3. Respublikos prezidento rinkimus pripažinus negaliojančiais, ren-
giami nauji rinkimai, remiantis 128 straipsnio 2 dalies nuostatomis, numa-
tytomis tam atvejui, jeigu Respublikos prezidentas paliktų postą nepasibai-
gus kadencijai. 

 
130 straipsnis 
Respublikos prezidentas pradeda eiti pareigas po to, kai Nacionalinia-

me Susirinkime duoda tokią priesaiką: 
„Tautos valia pradėdamas eiti Lenkijos Respublikos prezidento parei-

gas iškilmingai prisiekiu, kad būsiu ištikimas Konstitucijos nuostatoms, ne-
palenkiamai saugosiu Tautos orumą, Valstybės nepriklausomybę ir saugu-
mą, o Tėvynės ir piliečių gerovė man visada bus aukščiausias priesakas“.  

Prisiekti galima priduriant sakinį „Tepadeda man Dievas“. 
 
131 straipsnis 
1. Jeigu Respublikos prezidentas laikinai negali vykdyti pareigų, jis 

praneša apie tai Seimo pirmininkui, ir šis laikinai perima Respublikos pre-
zidento pareigas. Jeigu Respublikos prezidentas neišgali pranešti Seimo 
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pirmininkui apie tai, kad negali vykdyti pareigų, tuomet klausimą, ar esama 
kliūties Respublikos prezidentui vykdyti pareigas, Seimo pirmininko siūly-
mu sprendžia Konstitucinis Tribunolas. Jeigu Konstitucinis Tribunolas pri-
pažįsta, kad Respublikos prezidentas laikinai negali eiti pareigų, laikinai eiti 
Respublikos prezidento pareigas jis paveda Seimo pirmininkui. 

2. Seimo pirmininkas laikinai, iki išrenkant naują Respublikos prezi-
dentą, eina Respublikos prezidento pareigas, jeigu: 

1) Respublikos prezidentas miršta, 
2) Respublikos prezidentas atsisako pareigų,  
3) Respublikos prezidento rinkimai pripažįstami negaliojančiais arba 

prezidento postas po rinkimų neužimamas dėl kitų priežasčių, 
4) Nacionalinis susirinkimas nutarimu, priimtu balsų dauguma, ne 

mažesne kaip 2/3 įstatyme nustatyto Nacionalinio Susirinkimo na-
rių skaičiaus, pripažįsta Respublikos prezidento nuolatinį nepajė-
gumą vykdyti pareigas dėl sveikatos būklės, 

5) Valstybės Tribunolo sprendimu Respublikos prezidentas pašalina-
mas iš pareigų. 

3. Jeigu Seimo pirmininkas negali eiti Respublikos prezidento pareigų, 
šias pareigas perima Senato pirmininkas. 

4. Asmuo, einantis Respublikos prezidento pareigas, negali priimti 
sprendimo sutrumpinti Seimo kadenciją. 

 
132 straipsnis 
Respublikos prezidentas negali užimti jokių kitų pareigų ar vykdyti 

kokias nors viešąsias funkcijas, išskyrus tas, kurios yra susijusios su eina-
momis pareigomis. 

 
133 straipsnis 
1. Respublikos prezidentas, kaip valstybės atstovas užsienio santykių 

srityje: 
1) ratifikuoja ir denonsuoja tarptautines sutartis, apie tai pranešdamas 

Seimui ir Senatui, 
2) skiria ir atšaukia Lenkijos Respublikos įgaliotuosius atstovus kitose 

valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų, 
3) priima akredituotų kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų diplo-

matinių atstovų įgaliojamuosius ir atšaukiamuosius raštus. 
2. Respublikos prezidentas prieš ratifikuodamas tarptautinę sutartį gali 

kreiptis į Konstitucinį Tribunolą su prašymu ištirti jos atitiktį Konstitucijai. 
3. Respublikos prezidentas užsienio politikos srityje bendradarbiauja 

su Ministrų Tarybos pirmininku ir kompetentingu ministru. 
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134 straipsnis 
1. Respublikos prezidentas yra vyriausiasis Lenkijos Respublikos gink-

luotųjų pajėgų vadas. 
2. Taikos metu Respublikos prezidentas vadovauja Ginkluotosioms pa-

jėgoms per nacionalinės gynybos ministrą. 
3. Respublikos prezidentas nustatytam laikui skiria Generalinio štabo 

viršininką ir Ginkluotųjų pajėgų padalinių vadus. Kadencijos laiką, atleidi-
mo jai nepasibaigus tvarką ir sąlygas nustato įstatymas. 

4. Karo laikui Respublikos prezidentas Ministrų Tarybos pirmininko 
siūlymu skiria vyriausiąjį Ginkluotųjų pajėgų vadą. Ta pačia tvarka jis gali 
vyriausiąjį Ginkluotųjų pajėgų vadą atleisti. Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų 
vado kompetenciją ir jo pavaldumo Lenkijos Respublikos konstitucinėms 
institucijoms principus nustato įstatymas. 

5. Respublikos prezidentas nacionalinės gynybos ministro siūlymu su-
teikia įstatymų nustatytus karinius laipsnius. 

6. Respublikos prezidento kompetenciją, susijusią su vadovavimu 
Ginkluotosioms pajėgoms, detaliai reglamentuoja įstatymas. 

 
135 straipsnis 
Respublikos prezidento patariamoji institucija valstybės vidaus ir išo-

rės saugumo srityje yra Nacionalinio saugumo taryba. 
 
136 straipsnis 
Tiesioginės išorinės grėsmės valstybei atveju Respublikos prezidentas 

Ministrų Tarybos pirmininko siūlymu priima sprendimą dėl visuotinės arba 
dalinės mobilizacijos ir Ginkluotųjų pajėgų panaudojimo Lenkijos Respub-
likai ginti. 

 
137 straipsnis 
Respublikos prezidentas suteikia Lenkijos pilietybę ir duoda sutikimą 

atsisakyti Lenkijos pilietybės. 
 
138 straipsnis 
Respublikos prezidentas skiria ordinus ir apdovanojimus. 
 
139 straipsnis 
Respublikos prezidentas įgyvendina malonės teisę. Malonė neteikiama 

asmenims, nuteistiems Valstybės tribunolo. 
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140 straipsnis 
Respublikos prezidentas gali kreiptis su pranešimu (orędzie) į Seimą, 

Senatą ar Nacionalinį susirinkimą. Dėl pranešimo debatai nevyksta. 
 
141 straipsnis 
1. Ypatingos reikšmės klausimais Respublikos prezidentas gali sušauk-

ti Kabineto Tarybą. Kabineto Tarybą sudaro Ministrų Taryba, posėdžiau-
janti pirmininkaujant Respublikos prezidentui. 

2. Kabineto Taryba neturi Ministrų Tarybos įgaliojimų. 
 
142 straipsnis 
1. Respublikos prezidentas 92 ir 93 straipsniuose nustatytais pagrindais 

leidžia potvarkius ir įsakymus. 
2. Įgyvendindamas kitus savo įgaliojimus Respublikos prezidentas lei-

džia įsakus (postanowienia). 
 
143 straipsnis 
Respublikos prezidento pagalbinė institucija yra Respublikos preziden-

to kanceliarija. Respublikos prezidentas išleidžia Kanceliarijos statutą, taip 
pat skiria ir atleidžia Respublikos prezidento kanceliarijos viršininką. 

 
144 straipsnis 
1. Respublikos prezidentas, naudodamasis savo konstitucinėmis ir įsta-

tyminėmis galiomis, leidžia oficialius aktus. 
2. Respublikos prezidento oficialieji aktai galioja tik juos pasirašius 

Ministrų Tarybos pirmininkui, jis pasirašydamas aktą prisiima atsakomybę 
Seimui. 

3. Antrosios dalies nuostata netaikoma: 
1) skiriant Seimo ir Senato rinkimus, 
2) sušaukiant naujai išrinktų Seimo ir Senato pirmąjį posėdį, 
3) sutrumpinant Seimo kadenciją Konstitucijoje nustatytais atvejais, 
4) įgyvendinant įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, 
5) skelbiant visos šalies referendumą, 
6) pasirašant įstatymą arba atsisakant jį pasirašyti, 
7) įstatymą ar tarptautinę sutartį skelbiant leidinyje „Dziennik Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej“, 
8) kreipiantis su pranešimu į Seimą, Senatą ar Nacionalinį Susirinki-

mą, 
9) kreipiantis į Konstitucinį Tribunolą,  
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10) siūlant Aukščiausiesiems kontrolės rūmams atlikti kontrolę, 
11) parenkant ir skiriant Ministrų Tarybos pirmininką, 
12) priimant Ministrų Tarybos atsistatydinimą ir pavedant laikinai eiti 

pareigas, 
13) teikiant pasiūlymą Seimui dėl Ministrų Tarybos nario patraukimo 

atsakomybėn prieš Valstybės Tribunolą, 
14) atleidžiant ministrą, kuriam Seimas pareiškė nepasitikėjimą, 
15) sušaukiant Kabineto Tarybą, 
16) skiriant ordinus ir apdovanojimus, 
17) skiriant teisėjus, 
18) įgyvendinant malonės teisę, 
19) suteikiant Lenkijos pilietybę ir sutinkant jos atsisakyti, 
20) skiriant Aukščiausiojo Teismo pirmąjį pirmininką, 
21) skiriant Konstitucinio Tribunolo pirmininką ir vicepirmininką, 
22) skiriant Vyriausiojo administracinio teismo pirmininką, 
23) skiriant Aukščiausiojo Teismo pirmininkus ir Vyriausiojo admi-

nistracinio teismo vicepirmininkus, 
24) teikiant siūlymą Seimui dėl Lenkijos nacionalinio banko pirminin-

ko skyrimo, 
25) skiriant Pinigų politikos tarybos narius, 
26) skiriant ir atleidžiant Nacionalinio saugumo tarybos narius, 
27) skiriant Nacionalinės radijo ir televizijos tarybos narius, 
28) leidžiant Respublikos prezidento kanceliarijos statutą, skiriant ir at-

leidžiant Respublikos prezidento kanceliarijos viršininką, 
29) leidžiant įsakymus 93 straipsnyje nustatytais pagrindais, 
30) atsisakant Respublikos prezidento pareigų. 

 
145 straipsnis 
1. Respublikos prezidentas už Konstitucijos, įstatymo pažeidimą arba 

nusikaltimo padarymą gali būti patrauktas atsakomybėn prieš Valstybės 
Tribunolą. 

2. Kaltinimas Respublikos prezidentui gali būti pareikštas Nacionalinio 
Susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 įstatyme nustatyto Na-
cionalinio Susirinkimo narių skaičiaus balsų dauguma, pasiūlius ne mažiau 
kaip 140 Nacionalinio Susirinkimo narių. 

3. Nuo nutarimo pareikšti kaltinimą Respublikos prezidentui prieš 
Valstybės Tribunolą priėmimo dienos Respublikos prezidento įgaliojimai 
sustabdomi. 131 straipsnio nuostatos taikomos atitinkamai. 
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VI SKYRIUS 
MINISTRŲ TARYBA IR VYRIAUSYBĖS ADMINISTRACIJA 

 
146 straipsnis 
1. Ministrų Taryba vykdo Lenkijos Respublikos vidaus ir užsienio po-

litiką. 
2. Ministrų Tarybos kompetencijai priklauso valstybės politikos reika-

lai, nepavesti kitų valstybės ir teritorinės savivaldos institucijų kompetenci-
jai. 

3. Ministrų Taryba vadovauja vyriausybės administracijai. 
4. Konstitucijos ir įstatymų nustatytais pagrindais ir apimtimi Ministrų 

Taryba: 
1) užtikrina įstatymų įgyvendinimą, 
2) leidžia potvarkius, 
3) koordinuoja ir kontroliuoja vyriausybės administracijos institucijų 

darbą, 
4) saugo Valstybės iždo interesus, 
5) priima valstybės biudžeto projektą, 
6) vadovauja valstybės biudžeto vykdymui, priima sprendimus dėl 

valstybinių sąskaitų uždarymo ir biudžeto vykdymo ataskaitą, 
7) užtikrina valstybės vidaus saugumą ir viešąją tvarką, 
8) užtikrina valstybės išorinį saugumą, 
9) vykdo bendrąjį vadovavimą santykių su kitomis valstybėmis ir 

tarptautinėmis organizacijomis srityje, 
10) sudaro tarptautines sutartis, kurios turi būti ratifikuojamos, tvirtina 

ir denonsuoja kitas tarptautines sutartis, 
11) vykdo bendrąjį vadovavimą šalies gynybinio pajėgumo srityje ir 

kasmet nustato šaukiamų į tikrąją karo tarnybą piliečių skaičių, 
12) nustato savo darbo organizaciją ir tvarką. 

 
147 straipsnis 
1. Ministrų Tarybą sudaro Ministrų Tarybos pirmininkas ir ministrai. 
2. Į Ministrų Tarybos sudėtį gali būti paskirti Ministrų Tarybos vice-

pirmininkai. 
3. Ministrų Tarybos pirmininkas ir vicepirmininkas taip pat gali vykdy-

ti ministro funkcijas. 
4. Į Ministrų Tarybos sudėtį taip pat gali būti paskirti įstatymais nusta-

tytų komitetų pirmininkai. 
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148 straipsnis 
Ministrų Tarybos pirmininkas: 

1) atstovauja Ministrų Tarybai, 
2) vadovauja Ministrų Tarybos darbams, 
3) leidžia potvarkius, 
4) užtikrina Ministrų Tarybos politikos vykdymą ir nustato jos įgy-

vendinimo būdus, 
5) koordinuoja ir kontroliuoja Ministrų Tarybos narių darbą, 
6) vykdo teritorinės savivaldos priežiūrą pagal Konstitucijos ir įsta-

tymų nustatytas ribas ir formas, 
7) yra vyriausybės administracijos darbuotojų vadovas. 

 
149 straipsnis 
1. Ministrai vadovauja atitinkamoms vyriausybės administracijos sri-

tims arba vykdo Ministrų Tarybos pirmininko jiems pavestas užduotis. Mi-
nistro, vadovaujančio vyriausybės administracijos sričiai, veiklos apimtį 
nustato įstatymas. 

2. Ministras, vadovaujantis vyriausybės administracijos sričiai, leidžia 
potvarkius. Ministrų Taryba Ministrų Tarybos pirmininko siūlymu gali pa-
naikinti ministro potvarkį ar įsakymą. 

3. Komiteto pirmininkui, apie kurį kalbama 147 straipsnio 4 dalyje, ati-
tinkamai taikomos nuostatos, susijusios su vyriausybinės administracijos 
sričiai vadovaujančiu ministru. 

 
150 straipsnis 
Ministrų Tarybos narys negali vykdyti veiklos, prieštaraujančios jo 

viešoms pareigoms. 
 
151 straipsnis 
Ministrų Tarybos pirmininkas, vicepirmininkai ir ministrai Respubli-

kos prezidentui duoda tokią priesaiką: 
„Pradėdamas eiti Ministrų Tarybos pirmininko (Ministrų Tarybos vi-

cepirmininko, ministro) pareigas iškilmingai prisiekiu, kad liksiu ištikimas 
Konstitucijos nuostatoms ir kitiems Lenkijos Respublikos įstatymams, o 
Tėvynės ir piliečių gerovė man visada bus aukščiausias priesakas“.  

Prisiekti galima priduriant sakinį „Tepadeda man Dievas“. 
 
152 straipsnis 
1. Ministrų Tarybos atstovas vaivadijoje yra vaivada. 
2. Vaivadų skyrimo ir atleidimo tvarką, veiklos sritį nustato įstatymas. 
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153 straipsnis 
1. Siekiant užtikrinti profesionalų, sąžiningą, nešališką ir politiniu po-

žiūriu neutralų valstybės uždavinių vykdymą, vyriausybės administracijos 
įstaigose veikia civilinės tarnybos korpusas. 

2. Ministrų Tarybos pirmininkas yra civilinės tarnybos korpuso vado-
vas. 

 
154 straipsnis 
1. Respublikos prezidentas parenka (desygnuje) Ministrų Tarybos pir-

mininką, šis siūlo Ministrų Tarybos sudėtį. Respublikos prezidentas skiria 
Ministrų Tarybos pirmininką kartu su kitais Ministrų Tarybos nariais per 14 
dienų nuo pirmojo Seimo posėdžio ar buvusios Ministrų Tarybos atsistaty-
dinimo priėmimo dienos ir priima naujai sudarytos Ministrų Tarybos narių 
priesaiką. 

2. Ministrų Tarybos pirmininkas per 14 dienų nuo tos dienos, kai buvo 
paskirtas Respublikos prezidento, pristato Seimui Ministrų Tarybos veiklos 
programą, siūlydamas pareikšti jai pasitikėjimą. Nutarimą dėl pasitikėjimo 
Seimas priima absoliučia balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei 
įstatyme nustatyto deputatų skaičiaus. 

3. Jeigu Ministrų Taryba 1 dalyje nustatyta tvarka nepaskiriama arba 
pasitikėjimas 2 dalyje nustatyta tvarka nepareiškiamas, Seimas per 14 dienų 
nuo terminų, nustatytų 1 ar 2 dalyje, pabaigos išrenka Ministrų Tarybos 
pirmininką ir jo pasiūlytus Ministrų Tarybos narius absoliučia balsų dau-
guma, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei įstatyme nustatyto deputatų skai-
čiaus. Respublikos prezidentas skiria tokiu būdu išrinktą Ministrų Tarybą ir 
priima jos narių priesaiką. 

 

155 straipsnis 
1. Jeigu Ministrų Taryba 154 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka nepa-

skiriama, Respublikos prezidentas per 14 dienų paskiria Ministrų Tarybos 
pirmininką ir, jo siūlymu, kitus Ministrų Tarybos narius ir priima jų prie-
saiką. Seimas per 14 dienų nuo tos dienos, kai Respublikos prezidentas pa-
skiria Ministrų Tarybą, pareiškia jai pasitikėjimą balsų dauguma, dalyvau-
jant ne mažiau kaip pusei įstatyme nustatyto deputatų skaičiaus. 

2. Jeigu pasitikėjimas 1 dalyje nustatyta tvarka Ministrų Tarybai ne-
pareiškiamas, Respublikos prezidentas sutrumpina Seimo kadenciją ir pa-
skelbia rinkimus. 
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156 straipsnis 
1. Ministrų Tarybos nariai atsako Valstybės Tribunolui už Konstituci-

jos ar įstatymų pažeidimus, taip pat už nusikaltimus, padarytus dėl užima-
mų pareigų. 

2. Nutarimą patraukti Ministrų Tarybos narį atsakomybėn prieš Vals-
tybės Tribunolą Seimas priima Respublikos prezidento arba ne mažiau kaip 
115 deputatų siūlymu, 3/5 įstatyme nustatyto deputatų skaičiaus balsų dau-
guma. 

 
157 straipsnis 
1. Ministrų Tarybos nariai solidariai atsako Seimui už Ministrų Tary-

bos veiklą. 
2. Ministrų Tarybos nariai taip pat individualiai atsako Seimui už jų 

kompetencijai priklausančius arba jiems Ministrų Tarybos pirmininko pa-
vestus klausimus. 

 
158 straipsnis 
1. Nepasitikėjimą Ministrų Taryba Seimas reiškia absoliučia įstatyme 

nustatyto deputatų skaičiaus balsų dauguma, ne mažiau kaip 46 deputatų  
siūlymu, kuriame kartu nurodomas konkretus kandidatas į Ministrų Tarybos 
pirmininkus. Jeigu Seimas priima nutarimą, Respublikos prezidentas priima 
Ministrų Tarybos atsistatydinimą ir skiria Seimo išrinktą naująjį Ministrų 
Tarybos pirmininką, o jo siūlymu – kitus Ministrų Tarybos narius ir priima 
jų priesaiką. 

2. Dėl pasiūlymo priimti nutarimą, apie kurį kalbama 1 dalyje, gali būti 
balsuojama ne anksčiau kaip po 7 dienų nuo jo pateikimo. Pakartotinis siū-
lymas gali būti pateikiamas ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo pirmesniojo 
pasiūlymo pateikimo. Pakartotinis pasiūlymas gali būti teikiamas nepraėjus 
3 mėnesiams, jeigu jį pateikia ne mažiau kaip 115 deputatų. 

 
159 straipsnis 
1. Seimas gali pareikšti ministrui nepasitikėjimą. Pasiūlymą pareikšti 

nepasitikėjimą gali pateikti ne mažiau kaip 69 deputatai. 158 straipsnio 2 
dalies nuostata taikoma atitinkamai. 

2. Respublikos prezidentas atleidžia ministrą, kuriam Seimas pareiškė 
nepasitikėjimą, įstatyme nustatyto deputatų skaičiaus balsų dauguma. 

 
160 straipsnis 
Ministrų Tarybos pirmininkas gali kreiptis į Seimą prašydamas pa-

reikšti pasitikėjimą Ministrų Taryba. Pasitikėjimas Ministrų Taryba pareiš-
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kiamas balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei įstatyme nustatyto 
deputatų skaičiaus. 

 
161 straipsnis 
Respublikos prezidentas Ministrų Tarybos pirmininko siūlymu keičia 

Ministrų Tarybos sudėtį. 
 
162 straipsnis 
1. Ministrų Tarybos pirmininkas pirmajame naujai išrinkto Seimo po-

sėdyje pareiškia apie Ministrų Tarybos atsistatydinimą. 
2. Ministrų Tarybos pirmininkas taip pat pareiškia apie Ministrų Tary-

bos atsistatydinimą, jeigu: 
1) Seimas nepatvirtina pasitikėjimo Ministrų Taryba, 
2) pareiškiamas nepasitikėjimas Ministrų Taryba, 
3) atsistatydina Ministrų Tarybos pirmininkas. 

3. Respublikos prezidentas, priimdamas Ministrų Tarybos atsistatydi-
nimą, paveda jai toliau eiti pareigas, kol bus paskirta nauja Ministrų Taryba. 

4. Respublikos Prezidentas 2 dalies 3 punkte numatytu atveju gali atsi-
sakyti priimti Ministrų Tarybos atsistatydinimą. 
 
 

VII SKYRIUS 
TERITORINĖ SAVIVALDA 

 
163 straipsnis 
Teritorinė savivalda vykdo viešuosius uždavinius, Konstitucijos ar įsta-

tymų nepriskirtus kitoms viešosios valdžios institucijoms. 
 
164 straipsnis 
1. Pagrindinis teritorinės savivaldos vienetas yra gmina. 
2. Kitus regioninės arba vietinės ir regioninės savivaldos vienetus nu-

stato įstatymas. 
3. Gmina vykdo visus teritorinės savivaldos uždavinius, nepriskirtus 

kitiems teritorinės savivaldos vienetams. 
 
165 straipsnis 
1. Teritorinės savivaldos vienetai yra juridiniai asmenys. Jie turi nuo-

savybės teisę ir kitas turtines teises. 
2. Teritorinės savivaldos vienetų savarankiškumas ginamas teisme. 
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166 straipsnis 
1. Viešuosius uždavinius, skirtus savivaldos bendrijos poreikiams ten-

kinti, teritorinės savivaldos vienetas vykdo kaip savo uždavinius. 
2. Jeigu tai kyla iš pagrįstų valstybės poreikių, įstatymas gali pavesti 

teritorinės savivaldos vienetams vykdyti kitus viešuosius uždavinius. Įsta-
tymas nustato pavedamų uždavinių perdavimo tvarką ir vykdymo būdą. 

3. Ginčus dėl kompetencijos, kylančius tarp teritorinės savivaldos ir 
vyriausybės administracijos institucijų, sprendžia administraciniai teismai. 

 
167 straipsnis 
1. Teritorinės savivaldos vienetams užtikrinama teisė gauti viešųjų pa-

jamų pagal jiems tenkančius uždavinius. 
2. Teritorinės savivaldos vienetų pajamos yra jų nuosavos pajamos ir 

bendrosios bei tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto. 
3. Teritorinės savivaldos vienetų pajamų šaltiniai nustatomi įstatymu. 
4. Keičiant teritorinės savivaldos vienetų uždavinius ir kompetenciją 

atitinkamai keičiamas ir viešųjų pajamų paskirstymas. 
 
168 straipsnis 
Teritorinės savivaldos vienetai turi teisę nustatyti vietinių mokesčių ir 

rinkliavų dydį neperžengdami įstatymų nustatytų ribų. 
 
169 straipsnis 
1. Teritorinės savivaldos vienetai savo uždavinius įgyvendina per 

sprendimus priimančias ir vykdomąsias institucijas. 
2. Rinkimai į sprendimus priimančias institucijas yra visuotiniai, lygūs, 

tiesioginiai ir vyksta slaptu balsavimu. Kandidatų iškėlimo ir rinkimų vyk-
dymo principus ir tvarką, taip pat rinkimų galiojimo sąlygas nustato įstaty-
mas. 

3. Rinkimų ir teritorinės savivaldos vienetų vykdomųjų institucijų at-
šaukimo principus ir tvarką nustato įstatymas. 

4. Teritorinės savivaldos vienetų vidinę sandarą nustato sprendimus 
priimančios jų institucijos, neperžengdamos įstatymų nustatytų ribų. 

 
170 straipsnis 
Savivaldos bendrijos nariai referendumu gali spręsti su bendrija susiju-

sius klausimus, įskaitant klausimą dėl teritorinės savivaldos institucijos, su-
darytos tiesioginių rinkimų būdu, atšaukimo. Vietinio referendumo vykdy-
mo principus ir tvarką nustato įstatymas. 
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171 straipsnis 
1. Teritorinės savivaldos veikla prižiūrima teisėtumo požiūriu. 
2. Institucijos, prižiūrinčios teritorinės savivaldos vienetų veiklą, yra 

Ministrų Tarybos pirmininkas ir vaivados, o finansinių reikalų srityje – re-
gioniniai apskaitos rūmai. 

3. Seimas Ministrų Tarybos pirmininko siūlymu gali paleisti sprendi-
mus priimančią teritorinės savivaldos instituciją, jeigu ši institucija šiurkš-
čiai pažeidžia Konstituciją ar įstatymus. 

 
172 straipsnis 
1. Teritorinės savivaldos vienetai turi teisę jungtis. 
2. Teritorinės savivaldos vienetas turi teisę stoti į tarptautinius vietinių 

ir regioninių bendrijų susivienijimus, taip pat bendradarbiauti su vietinėmis 
ir regioninėmis kitų valstybių bendrijomis. 

3. Pagrindus, kuriais remdamiesi teritorinės savivaldos vienetai gali 
naudotis teisėmis, apie kurias kalbama 1 ir 2 dalyse, nustato įstatymas. 
 

VIII SKYRIUS 
TEISMAI IR TRIBUNOLAI 

 
173 straipsnis 
Teismai ir tribunolai yra atskira ir nuo kitų valdžių nepriklausoma val-

džia. 
 
174 straipsnis 
Teismai ir tribunolai sprendimus priima Lenkijos Respublikos vardu. 
 

Teismai 
 

175 straipsnis 
1. Lenkijos Respublikoje teisingumą vykdo Aukščiausiasis Teismas, 

bendrieji teismai, administraciniai teismai ir kariniai teismai. 
2. Ypatingasis teismas ar skubus procesas gali būti nustatomi tik karo 

laikui. 
 
176 straipsnis 
1. Teismo procesas yra ne mažiau kaip dviejų instancijų. 
2. Teismų santvarką ir kompetenciją, taip pat procesą teismuose nusta-

to įstatymai. 
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177 straipsnis 
Bendrieji teismai vykdo teisingumą visose bylose, išskyrus bylas, įsta-

tymų priskiriamas kitų teismų kompetencijai. 
 
178 straipsnis 
1. Teisėjai, vykdydami savo pareigas, yra nepriklausomi ir klauso tik 

Konstitucijos ir įstatymų. 
2. Teisėjams užtikrinamos darbo sąlygos ir atlyginimas, atitinkantys 

aukštą jų statusą (godność urzędu) ir pareigų apimtį. 
3. Teisėjas negali priklausyti politinei partijai, profesinei sąjungai ar 

užsiimti viešąja veikla, nesuderinama su teismų ir teisėjų nepriklausomumo 
principais. 

 
179 straipsnis 
Teisėjus Nacionalinės teismų tarybos siūlymu neapibrėžtam laikui ski-

ria Respublikos prezidentas. 
 
180 straipsnis 
1. Teisėjai yra neatšaukiami. 
2. Pašalinti teisėją iš pareigų, sustabdyti jo įgaliojimus, perkelti į kitą 

vietą ar į kitas pareigas prieš jo valią galima tik teismo sprendimu ir tik įsta-
tymų nustatytais atvejais. 

3. Teisėjas gali būti išleistas į pensiją, jeigu dėl ligos ar jėgų praradimo 
nebegali vykdyti savo pareigų. Proceso tvarką, taip pat kreipimosi į teismą 
būdą nustato įstatymas. 

4. Įstatymas nustato amžiaus ribą, kurią pasiekę teisėjai išeina į pensi-
ją. 

5. Keičiant teismų santvarką arba teisminių apygardų ribas, teisėją ga-
lima perkelti į kitą teismą arba išleisti į pensiją, paliekant jam visą atlygi-
nimą. 

 
181 straipsnis 
Teisėjas negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir jam ne-

gali būti atimta laisvė be išankstinio įstatymo nustatyto teismo sutikimo. 
Teisėjas negali būti sulaikytas ar suimtas, išskyrus jeigu yra užtinkamas be-
darantis nusikaltimą, jeigu jį sulaikyti būtina, kad būtų užtikrinta teisinga 
proceso eiga. Apie sulaikymą nedelsiant pranešama kompetentingo vietinio 
teismo pirmininkui, jis gali nurodyti nedelsiant paleisti sulaikytąjį. 

 

 250 



182 straipsnis 
Piliečių dalyvavimą vykdant teisingumą nustato įstatymas. 
 
183 straipsnis 
1. Aukščiausiasis Teismas prižiūri bendrųjų ir karinių teismų veiklą 

priimant sprendimus. 
2. Aukščiausiasis Teismas taip pat vykdo kitą Konstitucijos ir įstatymų 

numatytą veiklą. 
3. Aukščiausiojo Teismo pirmąjį pirmininką skiria Respublikos prezi-

dentas šešerių metų kadencijai iš Aukščiausiojo Teismo teisėjų bendro susi-
rinkimo pasiūlytų kandidatų. 

 
184 straipsnis 
Vyriausiasis administracinis teismas ir kiti administraciniai teismai 

įstatymo nustatyta apimtimi vykdo viešosios administracijos veiklos kont-
rolę. Ši kontrolė taip pat apima sprendimų dėl teritorinės savivaldos institu-
cijų nutarimų ir vyriausybės administracijos vietinių institucijų norminių 
aktų atitikties įstatymams priėmimą. 

 
185 straipsnis 
Vyriausiojo administracinio teismo pirmininką šešerių metų kadencijai 

iš Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų bendro susirinkimo pasiūlytų 
kandidatų skiria Respublikos prezidentas. 

 
186 straipsnis 
1. Nacionalinė teismų taryba saugo teismų ir teisėjų nepriklausomumą. 
2. Nacionalinė teismų taryba gali kreiptis į Konstitucinį Tribunolą su 

prašymu ištirti norminių aktų atitiktį Konstitucijai ta apimtimi, kuria jie su-
siję su teismų ir teisėjų nepriklausomumu. 

 
187 straipsnis 
1. Nacionalinę teismų tarybą sudaro: 

1) Aukščiausiojo Teismo pirmasis pirmininkas, teisingumo minist-
ras, Vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas ir Respubli-
kos prezidento paskirtas asmuo, 

2) penkiolika narių, išrinktų iš Aukščiausiojo Teismo, bendrųjų tei-
smų, administracinių teismų ir karinių teismų teisėjų, 

3) keturi nariai, Seimo išrinkti iš deputatų, ir du nariai, Senato iš-
rinkti iš senatorių. 
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2. Nacionalinė teismų taryba iš savo narių renka pirmininką ir du vice-
pirmininkus. 

3. Išrinktų Nacionalinės teismų tarybos narių kadencija yra ketveri me-
tai. 

4. Nacionalinės teismų tarybos struktūrą, veiklos sritį ir darbo tvarką, 
taip pat jos narių rinkimo būdą nustato įstatymas. 
 

Konstitucinis tribunolas 
 

188 straipsnis 
Konstitucinis Tribunolas priima sprendimus bylose dėl: 

1) įstatymų ir tarptautinių sutarčių atitikties Konstitucijai, 
2) įstatymų atitikties ratifikuotoms tarptautinėms sutartims, kurioms 

ratifikuoti reikia išankstinio įstatyme išreikšto sutikimo, 
3) centrinių valstybės institucijų leidžiamų teisės aktų atitikties 

Konstitucijai, ratifikuotoms tarptautinėms sutartims ir įstaty-
mams, 

4) politinių partijų tikslų ar veiklos atitikties Konstitucijai, 
5) konstitucinių skundų, apie kuriuos kalbama 79 straipsnio 1 daly-

je. 
 

189 straipsnis 
Konstitucinis Tribunolas sprendžia ginčus dėl kompetencijos tarp cent-

rinių konstitucinių valstybės institucijų. 
 
190 straipsnis 
1. Konstitucinio Tribunolo sprendimai turi visiems privalomą galią ir 

yra galutiniai. 
2. Konstitucinio Tribunolo sprendimai bylose, išvardytose 188 straips-

nyje, turi būti nedelsiant paskelbiami oficialiame leidinyje, kuriame buvo 
paskelbtas norminis aktas. Jeigu aktas nebuvo paskelbtas, sprendimas skel-
biamas Lenkijos Respublikos oficialiame leidinyje „Monitor Polski“. 

3. Konstitucinio Tribunolo sprendimas įsigalioja jo paskelbimo dieną, 
tačiau Konstitucinis Tribunolas gali nustatyti kitą terminą, kada norminis 
aktas neteks privalomosios galios. Šis terminas negali viršyti aštuoniolikos 
mėnesių, jeigu kalbama apie įstatymą, o jeigu kalbama apie kitą norminį 
aktą – dvylikos mėnesių. Jeigu sprendimas susijęs su finansinėmis išlaido-
mis, nenumatytomis biudžeto įstatyme, Konstitucinis Tribunolas terminą, 
kada norminis aktas neteks privalomosios galios, nustato susipažinęs su 
Ministrų Tarybos nuomone. 
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4. Konstitucinio Tribunolo sprendimas, kad norminis aktas, kuriuo re-
miantis buvo priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas, galutinis administraci-
nis sprendimas ar sprendimas kitokioje byloje, neatitinka Konstitucijos, 
tarptautinės sutarties ar įstatymo, sudaro pagrindą procesui atnaujinti, ad-
ministraciniam ar kitokiam sprendimui panaikinti, vadovaujantis šiam pro-
cesui taikomų taisyklių nustatytais principais ir tvarka. 

5. Konstitucinio Tribunolo sprendimai priimami balsų dauguma. 
 
191 straipsnis 
1. Su prašymu bylose, apie kurias kalbama 188 straipsnyje, į Konstitu-

cinį Tribunolą gali kreiptis: 
1) Respublikos prezidentas, Seimo pirmininkas, Senato pirmininkas, 

Ministrų Tarybos pirmininkas, 50 deputatų, 30 senatorių, Aukš-
čiausiojo Teismo pirmasis pirmininkas, Vyriausiojo administracinio 
teismo pirmininkas, generalinis prokuroras, Aukščiausiųjų kontro-
lės rūmų pirmininkas, piliečių teisių gynėjas, 

2) Nacionalinė teismų taryba ta apimtimi, apie kurią kalbama 186 
straipsnio 2 dalyje, 

3) teritorinės savivaldos vienetų sprendimus priimančios institucijos, 
4) nacionalinės profesinių sąjungų institucijos ir nacionalinės darbda-

vių organizacijų bei profesinių organizacijų vadovaujančiosios ins-
titucijos, 

5) bažnyčios ir tikėjimo organizacijos, 
6) subjektai, nustatyti 79 straipsnyje, jame nurodyta apimtimi. 
2. Subjektai, apie kuriuos kalbama 1 dalies 3–5 punktuose, gali kreiptis 

su tokiu prašymu, jeigu norminis aktas yra susijęs su į jų veiklos sritį paten-
kančiais klausimais. 

 
192 straipsnis 
Su prašymu bylose, apie kurias kalbama 189 straipsnyje, į Konstitucinį 

Tribunolą gali kreiptis: Respublikos prezidentas, Seimo pirmininkas, Sena-
to pirmininkas, Ministrų Tarybos pirmininkas, Aukščiausiojo Teismo pir-
masis pirmininkas, Vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas ir Aukš-
čiausiųjų kontrolės rūmų pirmininkas. 

 
193 straipsnis 
Kiekvienas teismas gali pateikti Konstituciniam Tribunolui teisinį 

klausimą dėl norminio akto atitikties Konstitucijai, ratifikuotoms tarptauti-
nėms sutartims ar įstatymui, jeigu nuo atsakymo į teisinį klausimą priklauso 
teismo nagrinėjamos bylos sprendimas. 
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194 straipsnis 
1. Konstitucinį Tribunolą sudaro 15 teisėjų, Seimo individualiai ren-

kamų 9 metams iš asmenų, turinčių išskirtinių teisės žinių. Pakartotinai iš-
rinkti į Tribunolo sudėtį neleidžiama. 

2. Konstitucinio Tribunolo pirmininką ir vicepirmininką skiria Respub-
likos prezidentas iš Konstitucinio Tribunolo teisėjų bendro susirinkimo pa-
siūlytų kandidatų. 

 
195 straipsnis 
1. Konstitucinio Tribunolo teisėjai, vykdydami savo pareigas, yra ne-

priklausomi ir klauso tik Konstitucijos. 
2. Konstitucinio Tribunolo teisėjams užtikrinamos darbo sąlygos ir at-

lyginimas, atitinkantys aukštą jų statusą ir pareigų apimtį. 
3. Konstitucinio Tribunolo teisėjai, kol eina pareigas, negali priklausyti 

politinei partijai, profesinei sąjungai ar užsiimti viešąja veikla, nesuderina-
ma su teismų ir teisėjų nepriklausomumo principais. 

 
196 straipsnis 
Konstitucinio Tribunolo teisėjas be išankstinio Konstitucinio Tribunolo 

sutikimo negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir jam negali 
būti atimta laisvė. Teisėjas negali būti sulaikytas ar suimtas, išskyrus atve-
jus, kai yra užtinkamas bedarantis nusikaltimą, jeigu jį sulaikyti būtina, kad 
būtų užtikrinta teisinga proceso eiga. Apie sulaikymą nedelsiant pranešama 
Konstitucinio Tribunolo pirmininkui, jis gali nurodyti nedelsiant paleisti su-
laikytąjį. 

 

197 straipsnis 
Konstitucinio Tribunolo struktūrą ir proceso Tribunole tvarką nustato 

įstatymas. 
 

Valstybės tribunolas 
 
198 straipsnis 
1. Už Konstitucijos ar įstatymo pažeidimą, padarytą dėl užimamų pa-

reigų ar vykdant tarnybines pareigas, konstitucinė atsakomybė prieš Vals-
tybės Tribunolą taikoma: Respublikos prezidentui, Ministrų Tarybos pirmi-
ninkui ir Ministrų Tarybos nariams, Lenkijos nacionalinio banko pirminin-
kui, Aukščiausiųjų kontrolės rūmų pirmininkui, Nacionalinės radijo ir tele-
vizijos tarybos nariams, asmenims, kuriems Ministrų Tarybos pirmininkas 
pavedė vadovauti ministerijoms, taip pat vyriausiajam Ginkluotųjų pajėgų 
vadui. 
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2. Konstitucinė atsakomybė prieš Valstybės Tribunolą taip pat taikoma 
deputatams ir senatoriams 107 straipsnyje nustatyta apimtimi. 

3. Valstybės Tribunolo skiriamų bausmių rūšis nustato įstatymas. 
 
199 straipsnis 
1. Valstybės Tribunolą sudaro pirmininkas, du pirmininko pavaduoto-

jai ir 16 narių, Seimo renkamų ne iš deputatų ir senatorių, Seimo kadencijos 
laikui. Tribunolo pirmininko pavaduotojai ir ne mažiau kaip pusė Valstybės 
Tribunolo narių privalo turėti kvalifikaciją, kurios reikalaujama teisėjo pa-
reigoms užimti. 

2. Valstybės Tribunolo pirmininkas yra Aukščiausiojo Teismo pirmasis 
pirmininkas. 

3. Valstybės Tribunolo nariai, vykdydami Valstybės Tribunolo teisėjo 
funkciją, yra nepriklausomi ir klauso tik Konstitucijos ir įstatymų. 

 
200 straipsnis 
Valstybės Tribunolo narys be išankstinio Valstybės Tribunolo sutikimo 

negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir jam negali būti atimta 
laisvė. Valstybės Tribunolo narys negali būti sulaikytas ar suimtas, išskyrus 
atvejus, kai yra užtinkamas bedarantis nusikaltimą, jeigu jį sulaikyti būtina, 
kad būtų užtikrinta teisinga proceso eiga. Apie sulaikymą nedelsiant prane-
šama Valstybės Tribunolo pirmininkui, jis gali nurodyti nedelsiant paleisti 
sulaikytąjį. 

 
201 straipsnis 
Valstybės Tribunolo struktūrą ir proceso Tribunole tvarką nustato įsta-

tymas. 
 

IX SKYRIUS 
VALSTYBĖS KONTROLĖS IR TEISĖS APSAUGOS 

INSTITUCIJOS 
 

Aukščiausieji kontrolės rūmai 
 

202 straipsnis 
1. Aukščiausieji kontrolės rūmai yra aukščiausia valstybės kontrolės 

institucija. 
2. Aukščiausieji kontrolės rūmai pavaldūs Seimui. 
3. Aukščiausieji kontrolės rūmai veikia kolegialumo pagrindais. 
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203 straipsnis 
1. Aukščiausieji kontrolės rūmai kontroliuoja Vyriausybės administra-

cijos institucijų, Lenkijos nacionalinio banko, valstybinių juridinių asmenų 
ir kitų valstybinių organizacinių vienetų veiklą teisėtumo, ūkiškumo, tiks-
lingumo ir sąžiningumo požiūriu. 

2. Aukščiausieji kontrolės rūmai gali kontroliuoti teritorinės savivaldos 
institucijų, komunalinių juridinių asmenų ir kitų komunalinių organizacinių 
vienetų veiklą teisėtumo, ūkiškumo ir sąžiningumo požiūriu. 

3. Aukščiausieji kontrolės rūmai taip pat gali teisėtumo ir ūkiškumo 
požiūriu kontroliuoti kitų organizacinių vienetų ir ūkio subjektų veiklą tiek, 
kiek jie naudoja valstybės ar komunalinį turtą ar lėšas arba vykdo finansi-
nius įsipareigojimus valstybei. 

 
204 straipsnis 
1. Aukščiausieji kontrolės rūmai pateikia Seimui: 
1) valstybės biudžeto ir pagrindinių pinigų politikos nuostatų įvykdy-

mo analizę, 
2) nuomonę dėl Ministrų Tarybos valstybės biudžeto įvykdymo ata-

skaitos. 
3) informaciją apie kontrolės rezultatus, įstatyme numatytus pasiūly-

mus ir kreipimusis. 
2. Aukščiausieji kontrolės rūmai kasmet pateikia Seimui savo veiklos 

ataskaitą. 
 

205 straipsnis 
1. Aukščiausiųjų kontrolės rūmų pirmininką skiria Seimas Senato suti-

kimu 6 metams, jis gali būti pakartotinai paskirtas tik vieną kartą. 
2. Aukščiausiųjų kontrolės rūmų pirmininkas negali užimti kitų parei-

gų, išskyrus aukštosios mokyklos profesoriaus pareigas, ar užsiimti kita 
profesine veikla. 

3. Aukščiausiųjų kontrolės rūmų pirmininkas negali priklausyti politi-
nei partijai, profesinei sąjungai ar užsiimti viešąja veikla, nesuderinama su 
jo aukštu statusu. 

 
206 straipsnis 
Aukščiausiųjų kontrolės rūmų pirmininkas be išankstinio Seimo suti-

kimo negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir jam negali būti 
atimta laisvė. Aukščiausiųjų kontrolės rūmų pirmininkas negali būti sulai-
kytas ar suimtas, išskyrus atvejus, kai yra užtinkamas bedarantis nusikalti-
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mą ir jeigu jį sulaikyti būtina, kad būtų užtikrinta teisinga proceso eiga. Ap-
ie sulaikymą nedelsiant pranešama Seimo pirmininkui, jis gali nurodyti ne-
delsiant paleisti sulaikytąjį. 

 
207 straipsnis 
Aukščiausiųjų kontrolės rūmų struktūrą ir veiklos tvarką nustato įsta-

tymas. 
 

Piliečių teisių gynėjas 
 

208 straipsnis 
1. Piliečių teisių gynėjas saugo Konstitucijoje ir kituose norminiuose 

aktuose įtvirtintas žmogaus ir piliečio laisves ir teises. 
2. Piliečių teisių gynėjo veiklos sritį ir tvarką nustato įstatymas. 
 

209 straipsnis 
1. Piliečių teisių gynėją skiria Seimas Senato sutikimu 5 metams. 
2. Piliečių teisių gynėjas negali užimti kitų pareigų, išskyrus aukštosios 

mokyklos profesoriaus pareigas, ar užsiimti kita profesine veikla. 
3. Piliečių teisių gynėjas negali priklausyti politinei partijai, profesinei 

sąjungai ar užsiimti viešąja veikla, nesuderinama su jo aukštu statusu. 
 

210 straipsnis 
Piliečių teisių gynėjas veikia savarankiškai, yra nepriklausomas nuo ki-

tų valstybės institucijų ir įstatymo nustatytais pagrindais atsako tik Seimui. 
 

211 straipsnis 
Piliečių teisių gynėjas be išankstinio Seimo sutikimo negali būti pat-

rauktas baudžiamojon atsakomybėn ir jam negali būti atimta laisvė. Piliečių 
teisių gynėjas negali būti sulaikytas ar suimtas, išskyrus atvejus, kai yra už-
tinkamas bedarantis nusikaltimą ir jeigu jį sulaikyti būtina, kad būtų užtik-
rinta teisinga proceso eiga. Apie sulaikymą nedelsiant pranešama Seimo 
pirmininkui, jis gali nurodyti nedelsiant paleisti sulaikytąjį. 

 

212 straipsnis 
Piliečių teisių gynėjas kasmet informuoja Seimą ir Senatą apie savo 

veiklą ir apie padėtį užtikrinant žmogaus ir piliečio laisves bei teises. 
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Nacionalinė radijo ir televizijos taryba 
 

213 straipsnis 
1. Nacionalinė radijo ir televizijos taryba saugo žodžio laisvę, teisę į 

informaciją, taip pat viešąjį interesą radijuje ir televizijoje. 
2. Nacionalinė radijo ir televizijos taryba leidžia potvarkius, o indivi-

dualiais klausimais priima nutarimus. 
 

214 straipsnis 
1. Nacionalinės radijo ir televizijos tarybos narius skiria Seimas, Sena-

tas ir Respublikos prezidentas. 
2. Nacionalinės radijo ir televizijos tarybos narys negali priklausyti po-

litinei partijai, profesinei sąjungai ar užsiimti viešąja veikla, nesuderinama 
su jo aukštu statusu. 

 

215 straipsnis 
Nacionalinės radijo ir televizijos tarybos veiklos principus ir tvarką, jos 

struktūrą, taip pat detalius jos narių skyrimo principus nustato įstatymas. 
 
 

X SKYRIUS 
VIEŠIEJI FINANSAI 

 
216 straipsnis 
1. Finansinės lėšos viešiesiems tikslams kaupiamos ir leidžiamos įsta-

tymo nustatytu būdu. 
2. Nekilnojamojo turto, dalių ar akcijų įgijimas, realizavimas ir apsun-

kinimas, taip pat Valstybės iždo, Lenkijos nacionalinio banko ar kitų vals-
tybinių juridinių asmenų vertybinių popierių emisija vykdomi įstatymo nu-
statytais pagrindais ir tvarka. 

3. Monopolis nustatomas įstatymu. 
4. Valstybė paskolas ima ir finansines garantijas bei laidavimus sutei-

kia įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka. 
5. Negalima imti paskolų ar suteikti finansinių garantijų ir laidavimų, 

dėl kurių valstybės viešoji skola viršytų 3/5 metinio bendrojo vidaus pro-
dukto vertės. Metinio bendrojo vidaus produkto vertės ir valstybės viešosios 
skolos apskaičiavimo būdą nustato įstatymas. 
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217 straipsnis 
Mokesčius, kitas viešąsias rinkliavas, apmokestinimo subjektus, objek-

tus ir mokesčių tarifus, taip pat lengvatų suteikimo, nepriemokų panaikini-
mo principus ir nuo mokesčių atleistų subjektų kategorijas nustato įstaty-
mas. 

 

218 straipsnis 
Valstybės iždo organizaciją ir Valstybės iždo turto valdymo būdą nu-

stato įstatymas. 
 
219 straipsnis 
1. Seimas tvirtina biudžetinių metų valstybės biudžetą biudžeto įstaty-

mo forma. 
2. Valstybės biudžeto projekto rengimo principus ir tvarką, jo detalu-

mo laipsnį ir reikalavimus, kuriuos turi atitikti biudžeto įstatymo projektas, 
taip pat biudžeto įstatymo vykdymo principus ir tvarką nustato įstatymas. 

3. Išimtiniais atvejais valstybės pajamas ir išlaidas trumpesniam nei 
metų laikotarpiui gali nustatyti laikinojo biudžeto įstatymas (ustawa o 
prowizorium budżetowym). Reikalavimai, taikomi biudžeto įstatymo pro-
jektui, atitinkamai taikomi ir laikinojo biudžeto įstatymo projektui. 

4. Jeigu biudžeto įstatymas ar laikinojo biudžeto įstatymas neįsigalioja 
nuo biudžetinių metų pradžios, Ministrų Taryba finansinį ūkį tvarko vado-
vaudamasi pateiktu įstatymo projektu. 

 
220 straipsnis 
1. Ministrų Tarybos planuotų išlaidų padidinimas arba pajamų apribo-

jimas negali lemti didesnio, nei numatyta biudžeto įstatymo projekte, biu-
džeto deficito patvirtinimo Seime. 

2. Biudžeto įstatymas negali numatyti, kad biudžeto deficitas būtų 
dengiamas prisiimant įsipareigojimus centrinio valstybės banko atžvilgiu. 

 
221 straipsnis 
Biudžeto įstatymo, laikinojo biudžeto įstatymo, biudžeto įstatymo pa-

keitimo įstatymo, įstatymo dėl viešosios paskolos paėmimo ir įstatymo dėl 
valstybės finansinių garantijų suteikimo leidybos iniciatyvos teisė priklauso 
tik Ministrų Tarybai. 

 
222 straipsnis 
Ministrų Taryba ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki prasidedant biu-

džetiniams metams pateikia Seimui ateinančių metų biudžeto įstatymo pro-
jektą. Išimtiniais atvejais projektą galima pateikti vėliau. 
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223 straipsnis 
Senatas gali priimti biudžeto įstatymo pataisas per 20 dienų nuo jo pa-

teikimo Senatui dienos. 
 
224 straipsnis 
1. Respublikos prezidentas per 7 dienas pasirašo Seimo pirmininko pa-

teiktą biudžeto įstatymą arba laikinojo biudžeto įstatymą. Biudžeto įstaty-
mui ir laikinajam biudžeto įstatymui netaikoma 122 straipsnio 5 dalies nuo-
stata. 

2. Jeigu Respublikos prezidentas prieš pasirašydamas biudžeto įstaty-
mą arba laikinojo biudžeto įstatymą kreipiasi į Konstitucinį Tribunolą su 
prašymu ištirti jo atitiktį Konstitucijai, Tribunolas sprendimą šioje byloje 
priima ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo kreipimosi į Tribunolą dienos. 

 
225 straipsnis 
Jeigu per 4 mėnesius nuo biudžeto įstatymo projekto pateikimo Seimui 

dienos įstatymas nepateikiamas Respublikos prezidentui pasirašyti, Respub-
likos prezidentas per 14 dienų gali sutrumpinti Seimo kadenciją. 

 
226 straipsnis 
1. Ministrų Taryba per penkis mėnesius nuo biudžetinių metų pabaigos 

pateikia Seimui biudžeto įstatymo įvykdymo ataskaitą kartu su informacija 
apie valstybės įsiskolinimo padėtį. 

2. Seimas išnagrinėja pateiktą ataskaitą ir, susipažinęs su Aukščiausių-
jų kontrolės rūmų nuomone, per 90 dienų nuo ataskaitos pateikimo Seimui 
dienos priima nutarimą pritarti arba atsisakyti pritarti Ministrų Tarybos ata-
skaitai. 

 
227 straipsnis 
1. Centrinis valstybės bankas yra Lenkijos nacionalinis bankas. Jam 

priklauso išimtinė pinigų emisijos ir pinigų politikos nustatymo bei įgyven-
dinimo teisė. Lenkijos nacionalinis bankas atsako už Lenkijos valiutos ver-
tę. 

2. Lenkijos nacionalinio banko institucijos yra: Lenkijos nacionalinio 
banko pirmininkas, Pinigų politikos taryba ir Lenkijos nacionalinio banko 
valdyba. 

3. Lenkijos nacionalinio banko pirmininką skiria Seimas Respublikos 
prezidento siūlymu 6 metams. 
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4. Lenkijos nacionalinio banko pirmininkas negali priklausyti politinei 
partijai, profesinei sąjungai ar užsiimti viešąja veikla, nesuderinama su jo 
aukštu statusu. 

5. Į Pinigų politikos tarybos sudėtį įeina Lenkijos nacionalinio banko 
pirmininkas, kaip pirmininkas, ir asmenys, turintys išskirtinių finansų srities 
žinių, skiriami 6 metams, po lygiai Respublikos prezidento, Seimo ir Sena-
to. 

6. Pinigų politikos taryba kasmet nustato pagrindines pinigų politikos 
nuostatas ir pateikia jas Seimui susipažinti tuo pat metu, kai Ministrų Tary-
ba pateikia biudžeto įstatymo projektą. Pinigų politikos taryba per 5 mėne-
sius nuo biudžetinių metų pabaigos pateikia Seimui ataskaitą apie pagrindi-
nių pinigų politikos nuostatų įvykdymą. 

7. Lenkijos nacionalinio banko struktūrą ir veiklos principus, taip pat 
detalius jo organų sudarymo ir panaikinimo principus nustato įstatymas. 
 

XI SKYRIUS 
NEPAPRASTOSIOS PADĖTYS 

 
228 straipsnis 
1. Ypatingos grėsmės atvejais, jeigu įprastų konstitucinių priemonių 

nepakanka, gali būti įvesta atitinkama nepaprastoji padėtis: karo padėtis, iš-
imtinė padėtis arba stichinės nelaimės padėtis. 

2. Nepaprastoji padėtis gali būti įvesta tik įstatymo pagrindu priimant 
potvarkį, kuris turi būti papildomai visiems viešai paskelbiamas. 

3. Viešosios valdžios institucijų veiklos principus, taip pat žmogaus ir 
piliečio laisvių ir teisių apribojimo tam tikros nepaprastosios padėties metu 
apimtį nustato įstatymas. 

4. Įstatymas gali nustatyti turtinių nuostolių, patirtų dėl žmogaus ir pi-
liečio laisvių ir teisių apribojimo nepaprastosios padėties metu, atlyginimo 
pagrindus, apimtį ir tvarką. 

5. Veiksmai, kurių imamasi įvedus nepaprastąją padėtį, turi atitikti 
grėsmės laipsnį ir jais turi būti siekiama kuo greičiau atkurti normalų vals-
tybės funkcionavimą. 

6. Nepaprastosios padėties metu negali būti pakeista: Konstitucija, rin-
kimų į Seimą, Senatą ir teritorinės savivaldos institucijas nuostatos, Res-
publikos prezidento rinkimų įstatymas ir nepaprastųjų padėčių įstatymai. 

7. Nepaprastosios padėties metu ir 90 dienų po jos pabaigos negali būti 
sutrumpinta Seimo kadencija, vykdomas visos šalies referendumas, negali 
būti vykdomi rinkimai į Seimą, Senatą, teritorinės savivaldos institucijas ir 
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Respublikos prezidento rinkimai, o šių institucijų kadencijos turi būti atitin-
kamai pratęstos. Rinkimai į teritorinės savivaldos institucijas galimi tik ten, 
kur nebuvo įvesta nepaprastoji padėtis. 

 
229 straipsnis 
Išorinės grėsmės valstybei, ginkluoto Lenkijos Respublikos teritorijos 

užpuolimo atveju arba kai iš tarptautinės sutarties kyla įsipareigojimas ben-
drai gintis nuo agresijos, Respublikos prezidentas Ministrų Tarybos siūly-
mu gali įvesti karo padėtį valstybės teritorijos dalyje arba visoje teritorijoje. 

 
230 straipsnis 
1. Jeigu iškyla grėsmė valstybės konstitucinei santvarkai, piliečių sau-

gumui ar viešajai tvarkai, Respublikos prezidentas Ministrų Tarybos siūly-
mu gali nustatytam laikui, ne ilgesniam kaip 90 dienų, įvesti išimtinę padėtį 
valstybės teritorijos dalyje arba visoje teritorijoje. 

2. Išimtinė padėtis gali būti pratęsta tik vieną kartą Seimo sutikimu ir 
ne ilgesniam kaip 60 dienų laikui. 

 
231 straipsnis 
Potvarkį dėl karo ar išimtinės padėties įvedimo Respublikos preziden-

tas pateikia Seimui per 48 valandas nuo jo pasirašymo. Seimas nedelsdamas 
svarsto Respublikos prezidento potvarkį. Seimas gali jį atšaukti absoliučia 
balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei įstatyme nustatyto depu-
tatų skaičiaus. 

 
232 straipsnis 
Siekdama užkirsti kelią stichinės nelaimės pobūdžio gamtinių katastro-

fų ar techninių avarijų padariniams, taip pat siekdama juos likviduoti, Mi-
nistrų Taryba gali nustatytam laikui, ne ilgesniam kaip 30 dienų, įvesti 
stichinės nelaimės padėtį valstybės teritorijos dalyje arba visoje teritorijoje. 
Stichinės nelaimės padėtis gali būti pratęsta Seimo sutikimu. 

 
233 straipsnis 
1. Įstatymas, nustatantis žmogaus ir piliečio laisvių ir teisių apribojimų 

karo bei išimtinės padėties metu apimtį, negali apriboti laisvių ir teisių, 
įtvirtintų 30 straipsnyje (žmogaus orumas), 34 ir 36 straipsniuose (piliety-
bė), 38 straipsnyje (gyvybės apsauga), 39, 40 straipsniuose ir 41 straipsnio 
4 dalyje (humaniškas elgesys), 42 straipsnyje (baudžiamoji atsakomybė), 45 
straipsnyje (teisė kreiptis į teismą), 47 straipsnyje (asmeninės vertybės), 53 
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straipsnyje (sąžinė ir religija), 63 straipsnyje (peticijos) ir 48 bei 72 straips-
niuose (šeima ir vaikas). 

2. Neleidžiama apriboti žmogaus ir piliečio laisvių ir teisių tik dėl jo 
rasės, lyties, kalbos, tikėjimo ar netikėjimo, socialinės kilmės, gimimo ar 
turto. 

3. Įstatymas, nustatantis žmogaus ir piliečio laisvių ir teisių apribojimų 
stichinės nelaimės padėties metu apimtį, gali apriboti laisves ir teises, įtvir-
tintas 22 straipsnyje (ūkinės veiklos laisvė), 41 straipsnio 1, 3 ir 5 dalyse 
(asmens laisvė), 50 straipsnyje (būsto neliečiamybė), 52 straipsnio 1 dalyje 
(judėjimo ir buvimo Lenkijos Respublikos teritorijoje laisvė), 59 straipsnio 
3 dalyje (teisė streikuoti), 64 straipsnyje (nuosavybės teisė), 65 straipsnio 1 
dalyje (darbo laisvė), 66 straipsnio 1 dalyje (teisė į saugias ir higieniškas 
darbo sąlygas) ir 66 straipsnio 2 dalyje (teisė į poilsį). 

 
234 straipsnis 
1. Jeigu karo padėties metu Seimas negali susirinkti į posėdį, Respub-

likos prezidentas Ministrų Tarybos siūlymu leidžia įstatymo galią turinčius 
potvarkius, neperžengdamas 228 straipsnio 3–5 dalyse nustatytų ribų. Šiuos 
potvarkius Seimas turi patvirtinti artimiausiame posėdyje. 

2. Potvarkiai, apie kuriuos kalbama 1 dalyje, yra visuotinai privalomos 
teisės šaltiniai. 
 
 

XII SKYRIUS 
KONSTITUCIJOS KEITIMAS 

 
235 straipsnis 
1. Įstatymo dėl Konstitucijos keitimo projektą gali pateikti ne mažiau 

kaip 1/5 įstatyme nustatyto deputatų skaičiaus, Senatas arba Respublikos 
prezidentas. 

2. Konstitucija keičiama įstatymu, kurį vienodos redakcijos priima 
Seimas ir paskui, ne vėliau kaip per 60 dienų, – Senatas. 

3. Pirmasis įstatymo dėl Konstitucijos keitimo projekto skaitymas gali 
įvykti ne anksčiau kaip trisdešimtą dieną nuo įstatymo projekto pateikimo 
Seimui dienos. 

4. Įstatymą dėl Konstitucijos keitimo Seimas priima ne mažesne kaip 
2/3 balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei įstatyme nustatyto 
deputatų skaičiaus, ir Senatas – absoliučia balsų dauguma, dalyvaujant ne 
mažiau kaip pusei įstatyme nustatyto senatorių skaičiaus. 
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5. Įstatymas, keičiantis Konstitucijos I, II arba XII skyrių nuostatas, 
Seime gali būti priimtas ne anksčiau kaip šešiasdešimtą dieną nuo šio įsta-
tymo projekto pirmojo skaitymo. 

6. Jeigu įstatymas dėl Konstitucijos keitimo susijęs su I, II ar XII sky-
rių nuostatomis, subjektai, nustatyti 1 dalyje, gali per 45 dienas nuo įstaty-
mo priėmimo Senate dienos pareikalauti, kad būtų surengtas jį patvirtinantis 
referendumas. Su šiuo pasiūlymu minėtieji subjektai kreipiasi į Seimo pir-
mininką, šis nedelsdamas nurodo surengti referendumą per 60 dienų nuo 
pasiūlymo pateikimo dienos. 

7. Pasibaigus 4 ir 6 dalyse nustatytai procedūrai, Seimo pirmininkas 
pateikia priimtą įstatymą Respublikos prezidentui pasirašyti. Respublikos 
prezidentas pasirašo įstatymą per 21 dieną nuo pateikimo dienos ir skelbia 
jį leidinyje „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej“. 
 
 

XIII SKYRIUS 
PEREINAMOSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

236 straipsnis 
1. Per 2 metus nuo Konstitucijos įsigaliojimo dienos Ministrų Taryba 

pateikia Seimui įstatymų, būtinų Konstitucijai taikyti, projektus. 
2. Įstatymai, įgyvendinantys 176 straipsnio 1 dalį tiek, kiek ji taikoma 

administracinių teismų proceso atžvilgiu, bus priimti ne vėliau kaip per 5 
metus nuo Konstitucijos įsigaliojimo dienos. Prieš šiems įstatymams įsiga-
liojant, veikia nuostatos, numatančios Vyriausiojo administracinio teismo 
sprendimų ypatingąją reviziją. 

 
237 straipsnis 
1. 4 metus nuo Konstitucijos įsigaliojimo dienos sprendimus bylose dėl 

nusižengimų priima nusižengimų bylų kolegijos, veikiančios prie rajonų 
teismų, tačiau sprendimus dėl arešto priima teismas. 

2. Apeliacijas dėl kolegijų sprendimų nagrinėja teismas. 
 
238 straipsnis 
1. Konstitucinių viešosios valdžios institucijų ir į jų sudėtį įeinančių 

asmenų, išrinktų arba paskirtų iki įsigaliojant Konstitucijai, kadencija bai-
giasi pasibaigus iki Konstitucijos įsigaliojimo dienos galiojusių nuostatų 
nustatytam laikotarpiui. 
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2. Jeigu iki Konstitucijos įsigaliojimo dienos galiojusios nuostatos ne-
nustatė šios kadencijos, o nuo išrinkimo ar paskyrimo dienos yra praėjęs il-
gesnis negu nustatytasis Konstitucijoje laikotarpis, viešosios valdžios insti-
tucijų ar į jų sudėtį įeinančių asmenų konstitucinė kadencija baigiasi po me-
tų nuo Konstitucijos įsigaliojimo dienos. 

3. Jeigu iki Konstitucijos įsigaliojimo dienos galiojusios nuostatos ne-
nustatė šios kadencijos, o nuo išrinkimo ar paskyrimo dienos yra praėjęs 
trumpesnis laikotarpis, negu Konstitucijoje nustatyta konstitucinių viešosios 
valdžios institucijų ar į jų sudėtį įeinančių asmenų kadencija, tai laikas, kurį 
šios institucijos ar asmenys vykdė funkcijas pagal anksčiau galiojusias nuo-
statas, įskaitomas į Konstitucijos nustatytą kadencijos laiką. 

 

239 straipsnis 
1. 2 metų laikotarpiu nuo Konstitucijos įsigaliojimo dienos Konstituci-

nio Tribunolo sprendimai dėl įstatymų, priimtų iki įsigaliojant Konstitucijai, 
neatitikties Konstitucijai nėra galutiniai ir turi būti apsvarstyti Seime, jis ga-
li atmesti Konstitucinio Tribunolo sprendimą 2/3 balsų dauguma, dalyvau-
jant ne mažiau kaip pusei įstatyme nustatyto deputatų skaičiaus. Tai netai-
koma sprendimų, priimtų dėl Konstituciniam Tribunolui pateiktų teisinių 
klausimų, atžvilgiu. 

2. Procesas bylose dėl Konstitucinio Tribunolo visuotinai privalomo 
įstatymų aiškinimo, iškeltose iki įsigaliojant Konstitucijai, turi būti nutrauk-
tas. 

3. Nuo Konstitucijos įsigaliojimo dienos Konstitucinio Tribunolo nuta-
rimai dėl įstatymų aiškinimo praranda visuotinai privalomą galią. Lieka ga-
lioti įsiteisėję teismo sprendimai ir kiti įsiteisėję viešosios valdžios instituci-
jų sprendimai, priimti atsižvelgiant į nuostatų reikšmę, nustatytą visuotinai 
privalomais Konstitucinio Tribunolo įstatymų išaiškinimais. 

 

240 straipsnis 
Vienerius metus nuo Konstitucijos įsigaliojimo dienos biudžeto įsta-

tymas gali numatyti, kad biudžeto deficitas būtų dengiamas prisiimant įsi-
pareigojimus pagrindinio valstybės banko atžvilgiu. 

 

241 straipsnis 
1. Tarptautinės sutartys, Lenkijos Respublikos iki šiol ratifikuotos re-

miantis jų ratifikavimo metu galiojusiomis konstitucinėmis nuostatomis ir 
paskelbtos leidinyje „Dziennik Ustaw“, laikomos sutartimis, ratifikuotomis 
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turint išankstinį įstatyme išreikštą sutikimą, ir jų atžvilgiu yra taikomos 
Konstitucijos 91 straipsnio nuostatos, jeigu iš tarptautinės sutarties turinio 
matyti, kad ji susijusi su Konstitucijos 89 straipsnio 1 dalyje išvardytų kate-
gorijų klausimais. 

2. Ministrų Taryba per 2 metus nuo Konstitucijos įsigaliojimo dienos 
pateikia Seimui tarptautinių sutarčių, kuriose yra Konstitucijos neatitinkan-
čių nuostatų, sąrašą. 

3. Senatoriai, išrinkti iki įsigaliojant Konstitucijai, kuriems nėra sukakę 
30 metų, išsaugo savo mandatus iki kadencijos, kuriai jie buvo išrinkti, pa-
baigos. 

4. Deputato ar senatoriaus mandato derinimas su funkcija ar užsiėmi-
mu, kuriems yra taikomas 103 straipsnyje nustatytas draudimas, lemia 
mandato pasibaigimą po mėnesio nuo Konstitucijos įsigaliojimo dienos, 
nebent deputatas ar senatorius anksčiau atsisakytų funkcijos ar nutrauktų 
užsiėmimą. 

5. Klausimai, svarstomi įstatymų leidybos procese, arba Konstituci-
niame Tribunole ar Valstybės Tribunole nagrinėjamos bylos, pradėtos iki 
įsigaliojant Konstitucijai, nagrinėjamos pagal konstitucines nuostatas, galio-
jusias jų pradėjimo dieną. 

6. Per 2 metus nuo Konstitucijos įsigaliojimo dienos Ministrų Taryba 
nustato, kurie iš Ministrų Tarybos nutarimų ir ministrų ar kitų vyriausybės 
administracijos institucijų įsakymų, priimtų arba išleistų iki Konstitucijos 
įsigaliojimo dienos, turi būti – atsižvelgiant į Konstitucijos 87 straipsnio 1 
dalyje ir 92 straipsnyje nustatytas sąlygas – pakeisti potvarkiais, išleistais 
remiantis įgaliojimu, įtvirtintu įstatyme, kurio projektą Ministrų Taryba ati-
tinkamu metu pateikia Seimui. Tuo pačiu terminu Ministrų Taryba pateikia 
Seimui įstatymo, nustatančio, kurie vyriausybės administracijos institucijų 
norminiai aktai, išleisti iki Konstitucijos įsigaliojimo dienos, tampa nutari-
mais ar įsakymais Konstitucijos 93 straipsnio prasme, projektą. 

7. Konstitucijos įsigaliojimo dieną galiojantys vietinės teisės aktai ir 
gminos aktai tampa vietinės teisės aktais Konstitucijos 87 straipsnio 2 da-
lies prasme. 

 

242 straipsnis 
Netenka galios: 
1) 1992 m. spalio 17 dienos konstitucinis įstatymas „Dėl Lenkijos 

Respublikos įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių tarpusavio san-
tykių ir dėl teritorinės savivaldos“ (DZ. U. Nr. 84, poz. 426, z 1995 r. Nr. 
38, poz. 184, Nr. 150, poz. 729 oraz z 1996 r. Nr. 106, poz. 488), 
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2) 1992 m. balandžio 23 dienos konstitucinis įstatymas „Dėl Lenkijos 
Respublikos Konstitucijos rengimo ir priėmimo tvarkos“ (Dz. U. Nr. 67, 
poz. 336 oraz z 1994 r. Nr. 61, poz. 251). 

 

243 straipsnis 
Lenkijos Respublikos Konstitucija įsigalioja praėjus trims mėnesiams 

nuo jos paskelbimo dienos. 
 
 
 

Lenkijos Respublikos prezidentas 
Aleksander Kwaśniewski 
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JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ 
KONSTITUCIJA 

 
 
 

Mes, Jungtinių Valstijų Tauta, siekdami sukurti tobulesnę sąjungą, 
įtvirtinti teisingumą, užtikrinti rimtį šalyje, organizuoti bendrą gynybą, rū-
pintis visų gerove ir išsaugoti laisvės teikiamą gėrį mums bei mūsų ainiams, 
nustatome ir priimame šią Jungtinių Amerikos Valstijų Konstituciją. 
 

I STRAIPSNIS 
 

1 skyrius. Visi čia nustatyti įstatymų leidžiamosios valdžios įgalioji-
mai priklauso Jungtinių Valstijų Kongresui, kurį sudaro Senatas ir Atstovų 
Rūmai. 

 
2 skyrius. Atstovų Rūmus sudaro nariai, kuriuos renka atskirų valstijų 

gyventojai kas dvejus metus; kiekvienos valstijos rinkėjai turi atitikti reika-
lavimus, keliamus valstijos įstatymų leidžiamojo susirinkimo gausiausių 
rūmų rinkėjams. 

Atstovu negali būti asmuo, jaunesnis nei dvidešimt penkerių metų, ne-
išbuvęs septynerius metus Jungtinių Valstijų piliečiu ir rinkimų metu negy-
venantis toje valstijoje, kurioje yra renkamas. 

Atstovų skaičius ir mokesčiai paskirstomi valstijoms, kurios gali būti 
priimtos į šią sąjungą, proporcingai jose gyvenančių žmonių skaičiui (šis 
skaičius nustatomas prie visų laisvų asmenų, įskaitant asmenis, privalančius 
atlikti nustatyto laiko tarnybą, ir neįskaitant nemokančių mokesčių indėnų, 
pridedant tris penktadalius visų kitų asmenų). Gyventojų apskaita vykdoma 
trejų metų laikotarpiu po pirmosios Jungtinių Valstijų Kongreso sesijos, 
paskui jos rengiamos kas dešimt metų įstatyme nustatyta tvarka. Neturi būti 
renkamas daugiau kaip vienas atstovas nuo trisdešimties tūkstančių gyven-
tojų, tačiau kiekviena valstija privalo turėti bent vieną atstovą; iki tokios ap-
skaitos surengimo Niuhempšyro valstija turi teisę rinkti tris atstovus, Masa-
čiūsetso – aštuonis, Rod Ailendo ir Providenso kolonija – vieną, Konektiku-
to – penkis, Niujorko – šešis, Niudžersio – keturis, Pensilvanijos – aštuonis, 
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Delavero – vieną, Merilendo – šešis, Virdžinijos – dešimt, Šiaurės Karoli-
nos – penkis, Pietų Karolinos – penkis, Džordžijos – tris. 

Jeigu kurios nors valstijos atstovybėje atsirastų laisvų vietų, jos vyk-
domoji valdžia privalo surengti rinkimus tokioms laisvoms vietoms užimti. 

Atstovų Rūmai išsirenka savo pirmininką (spikerį) ir kitus pareigūnus; 
tik šie rūmai turi išimtinę teisę traukti atsakomybėn apkaltos tvarka. 

 
3 skyrius. Jungtinių Valstijų Senate kiekvienai valstijai atstovauja du 

senatoriai, juos renka šių valstijų įstatymų leidžiamieji susirinkimai šeše-
riems metams; kiekvienas senatorius turi vieną balsą. 

Po pirmųjų rinkimų susirinkus senatoriams jie suskirstomi į tris kiek 
galima lygesnes grupes. Pirmosios grupės senatorių įgaliojimai baigiasi po 
dvejų metų, antrosios grupės – po ketverių, o trečiosios – po šešerių, taigi 
Senatas kas dveji metai trečdaliu atsinaujina; jeigu senatoriui atsistatydinus 
arba dėl kitos priežasties atsirastų laisvų vietų, tuomet, valstijos įstatymų 
leidžiamajam susirinkimui padarius pertrauką tarp sesijų, valstijos vykdo-
moji valdžia gali paskirti senatorius laikinai – iki kitos įstatymų leidžiamojo 
susirinkimo sesijos, per kurią šios laisvos vietos būtų užimtos. 

Senatoriumi negali būti asmuo, kuriam nėra sukakę trisdešimt metų, 
kuris nėra išbuvęs devynerius metus Jungtinių Valstijų piliečiu ir rinkimų 
metu negyvena toje valstijoje, kurioje yra renkamas. 

Jungtinių Valstijų viceprezidentas yra Senato pirmininkas, jam drau-
džiama balsuoti, nebent balsai pasiskirstytų po lygiai. 

Viceprezidentui išvykus arba jam pradėjus eiti Jungtinių Valstijų pre-
zidento pareigas Senatas išsirenka kitus savo pareigūnus ir laikinąjį pirmi-
ninką. 

Senatui priklauso išimtinė teisė svarstyti visas apkaltos bylas. Tokiais 
atvejais posėdžiaujantys senatoriai privalo prisiekti. Jeigu apkalta taikoma 
Jungtinių Valstijų prezidentui, posėdžiui pirmininkauja Aukščiausiojo Tei-
smo pirmininkas; nė vienas pareigūnas negali būti nuteistas, jeigu nuteisi-
mui pritaria mažiau nei du trečdaliai posėdyje dalyvaujančių Senato narių. 

Apkaltos tvarka priimtais sprendimais galima tik atleisti iš pareigų ir 
atimti teisę užimti kokias nors garbės, oficialias ar apmokamas pareigas 
Jungtinių Valstijų tarnyboje. Asmuo taip pat gali būti patrauktas baudžia-
mojon atsakomybėn, teisiamas ir baudžiamas teismo nuosprendžiu įstatymų 
nustatyta tvarka. 

 
4 skyrius. Senatorių ir atstovų rinkimų laiką, vietą ir tvarką kiekvieno-

je valstijoje nustato jos įstatymų leidžiamasis susirinkimas; tačiau Kongre-
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sas gali bet kada priimti įstatymą, nustatantį arba keičiantį rinkimų taisyk-
les, išskyrus tas, kuriomis nustatyta senatorių rinkimų vieta. 

Kongresas renkasi ne rečiau kaip vieną kartą per metus, jo sesijos pra-
sideda pirmąjį gruodžio pirmadienį, jeigu Kongresas įstatymu nenustato ki-
tokios dienos. 

 
5 skyrius. Kiekvieni rūmai patys sprendžia dėl savo narių rinkimų, jų 

rezultatų bei narių įgaliojimų teisėtumo; kiekvienuose rūmuose kvorumą, 
reikalingą klausimams spręsti, sudaro rūmų narių dauguma, bet nesant kvo-
rumo rūmai gali perkelti posėdį iš vienos dienos į kitą ir nedalyvaujančius 
narius priversti atvykti į posėdžius rūmų numatytomis priemonėmis ir nuo-
baudomis. 

Kiekvieni rūmai gali nustatyti savo posėdžių reglamentą, bausti pažei-
dusius tvarką narius ir, sutikus dviem trečdaliams visų narių, pašalinti juos 
iš posėdžio. 

Kiekvieni rūmai veda posėdžių protokolus ir gali kartkartėmis viešai 
juos skelbti, išskyrus tas jų dalis, kurios, rūmų nuomone, turi būti laikomos 
paslaptyje. Pageidaujant vienam penktadaliui posėdyje dalyvaujančių narių, 
į protokolus įrašomos „už“ ir „prieš“ kokiu nors klausimu balsavusių kiek-
vienų rūmų narių pavardės. 

Nė vieni iš abejų rūmų per Kongreso sesiją negali be kitų rūmų sutiki-
mo atidėti savo posėdžių daugiau kaip trims dienoms arba perkelti juos iš 
vietos, kurioje posėdžiauja abeji rūmai. 

 
6 skyrius. Senatoriams ir atstovams už tarnybą iš Jungtinių Valstijų 

iždo mokamas įstatymu nustatytas atlyginimas. Jie negali būti suimti, išsky-
rus valstybės išdavimo, sunkaus nusikaltimo ir viešosios tvarkos pažeidimo 
atvejus, kai dalyvauja atitinkamų rūmų sesijoje arba kai vyksta į rūmus ar 
grįžta iš jų; už savo kalbas ar pareikštą nuomonę per debatus bet kuriuose iš 
abejų rūmų jie negali būti apklausiami jokioje kitoje vietoje. 

Joks senatorius ar atstovas savo kadencijos laikotarpiu negali užimti 
jokios Jungtinių Valstijų civilinės tarnybos, kuri būtų įsteigta arba kurioje 
būtų padidintas atlyginimas šios kadencijos laikotarpiu; joks asmuo, uži-
mantis kokias nors pareigas Jungtinių Valstijų tarnyboje, negali tapti vienų 
ar kitų rūmų nariu tol, kol eina šias pareigas. 

 
7 skyrius. Visus pajamų įstatymų projektus turi siūlyti Atstovų Rūmai, 

tačiau Senatas gali pritarti jiems arba siūlyti jų pataisas, kaip ir esant ki-
tiems įstatymų projektams. 
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Visi įstatymų projektai, priimti Atstovų Rūmų ir Senato, prieš pradė-
dami galioti turi būti pateikti Jungtinių Valstijų prezidentui. Jeigu preziden-
tas įstatymo projektui pritaria, jį pasirašo, jeigu ne, grąžina pateikdamas sa-
vo pastabas rūmams, pasiūliusiems šį įstatymo projektą; šie rūmai įrašo 
prezidento pastabas į savo protokolą ir įstatymo projektą svarsto iš naujo. 
Kai įstatymo projektas dar kartą priimamas dviejų trečdalių šių rūmų narių 
balsų dauguma, jis su prezidento pastabomis siunčiamas į kitus rūmus, ku-
rie jį taip pat svarsto iš naujo. Pritarus dviem trečdaliams šių rūmų narių, 
įstatymo projektas tampa įstatymu. Visais tokiais atvejais abejuose rūmuose 
nariai balsuoja „už“ ir „prieš“, o balsavusių „už“ ir „prieš“ asmenų pavardės 
įrašomos į atitinkamų rūmų protokolus. Jeigu prezidentas per dešimt dienų, 
neskaičiuojant sekmadienių, po to, kai jam buvo pateiktas įstatymo projek-
tas, jo negrąžina Kongresui, įstatymo projektas tampa įstatymu ir be jo pa-
rašo, išskyrus atvejus, kai Kongresui negalima grąžinti įstatymo projekto 
dėl to, kad atidedama sesija; tuomet įstatymo projektas netampa įstatymu. 

Visi potvarkiai, nutarimai ir sprendimai, kuriems priimti būtinas ir Se-
nato, ir Atstovų Rūmų sutikimas (išskyrus sesijos atidėjimo klausimą), turi 
būti pateikiami Jungtinių Valstijų prezidentui ir įsigalioja tik jam pritarus. 
Jeigu prezidentas juos atmestų, jie vėl gali būti priimti pritariant dviem 
trečdaliams Senato ir Atstovų Rūmų balsų, laikantis taisyklių ir sąlygų, tai-
komų priimant įstatymo projektą. 

 
8 skyrius. Kongresas turi teisę: 
− nustatyti ir rinkti mokesčius, muitus ir akcizus, grąžinti įsiskolinimus 

ir laiduoti bendrą Jungtinių Valstijų gynybą ir visų gerovę;  
− visi mokesčiai, muitai ir akcizai visoje Jungtinių Valstijų teritorijoje 

privalo būti vienodi; 
− skolintis pinigų Jungtinių Valstijų vardu; 
− reguliuoti prekybą su užsienio valstybėmis, tarp atskirų valstijų ir su 

indėnų gentimis; 
− visoje Jungtinių Valstijų teritorijoje nustatyti vienodas natūralizaci-

jos taisykles ir priimti vienodus bankroto įstatymus; 
− kaldinti monetas, nustatyti jų ir užsienio monetų vertę, svorio ir saiko 

matų vienetus; 
− bausti už valstybės vertybinių popierių ir Jungtinių Valstijų apyvar-

toje esančių pinigų padirbinėjimą; 
− steigti pašto įstaigas ir tiesti pašto kelius; 
− remti mokslo ir taikomojo meno vystymąsi, tam tikram laikui garan-

tuojant autorių ir išradėjų kūrinių autorinių teisių apsaugą; 
− steigti teismus, pavaldžius Aukščiausiajam Teismui; 
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− nustatyti ir skirti bausmes už piratavimą ir sunkius nusikaltimus jūro-
je, taip pat už tarptautinės teisės pažeidimus; 

− skelbti karą, išduoti kaperio veiklos ir represalijų leidimus, nustatyti 
taisykles dėl karo grobio sausumoje ir jūroje; 

− rinkti ir išlaikyti kariuomenę; asignavimai šiems tikslams neturi būti 
skiriami ilgesniam nei dvejų metų laikui; 

− įkurti ir išlaikyti karo laivyną; 
− priimti sausumos ir jūrų pajėgų valdymo ir tvarkymo taisykles; 
− duoti nurodymus sukviesti miliciją, kai to reikia Sąjungos įstaty-

mams vykdyti, sukilimams malšinti ir užpuolimams atremti; 
− imtis priemonių milicijai organizuoti, ją apginkluoti ir apmokyti bei 

vadovauti tai jos daliai, kuri gali būti naudojama Jungtinių Valstijų 
tarnyboje, paliekant valstijoms teisę skirti karininkus ir mokyti mili-
ciją, laikantis Kongreso nustatytų drausmės taisyklių; 

− naudotis išimtine teise leisti įstatymus toje apygardoje (ne didesnėje 
kaip dešimties kvadratinių mylių), kuri, perleidus atskiroms valsti-
joms ir pritarus Kongresui, bus Jungtinių Valstijų Vyriausybės bu-
veinė, taip pat naudotis tokia pačia teise visose žemėse, pritarus ati-
tinkamų valstijų įstatymų leidžiamiesiems susirinkimams, įgytiems 
fortams, sandėliams, dokams ir kitiems statiniams statyti; 

− leisti visus įstatymus, kurie bus reikalingi ir tinkami vykdyti išvardy-
tuosius įgaliojimus, taip pat visus kitus įgaliojimus, kuriuos ši Kons-
titucija suteikia Jungtinių Valstijų Vyriausybei arba kokiai nors jos 
daliai ar pareigūnui. 

 
9 skyrius. Iki 1808 metų Kongresas negali uždrausti asmenų imigraci-

jos arba įvežimo, jeigu bet kuri iš dabartinių valstijų tai laikys esant reika-
linga; tačiau gali būti nustatytas tokio įvežimo mokestis arba muitas, ne di-
desnis kaip dešimt dolerių už kiekvieną asmenį. 

Draudžiama sustabdyti Habeas Corpus* įstatymo veikimą, nebent to 
reikėtų visuomenės saugumui, kilus sukilimui ar įsiveržus kitai šaliai, užtik-
rinti. 

Draudžiama priimti bet kokius įstatymo projektus dėl asmens baudimo 
be teismo ir atgal galiojančius įstatymus. 

Draudžiama nustatyti pagalvės mokestį ar kitus tiesioginius mokesčius 
kitaip, nei remiantis visuotine gyventojų apskaita arba anksčiau nurodytu 
gyventojų skaičiavimu. 

                                                 
* Asmens neliečiamybės įstatymas. 
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Draudžiama numatyti mokesčius arba skirti muitus už prekes, išveža-
mas iš bet kurios valstijos. 

Draudžiama teikti pirmenybę kokių nors valstijų uostams priimant pre-
kybos ar mokesčių potvarkius. Draudžiama įpareigoti laivus, plaukiančius į 
kurią nors valstiją arba iš valstijos, įplaukti į kitos valstijos uostą, ten iš-
krauti krovinį ir mokėti muitus. 

Visos lėšos iš iždo skiriamos tik pagal įstatymu nustatytus asignavi-
mus; privaloma reguliariai ir viešai skelbti ataskaitas apie visas valstybės 
lėšų įplaukas ir išlaidas. 

Jungtinės Valstijos neteikia jokių kilmingųjų titulų; nė vienas asmuo, 
užimantis kokias nors apmokamas ar oficialias pareigas Jungtinių Valstijų 
tarnyboje, negali be Kongreso sutikimo priimti jokios dovanos, užmokes-
čio, pareigų ar titulo iš kokio nors karaliaus, princo ar užsienio valstybės. 

 
10 skyrius. Nė viena valstija negali sudaryti sutarčių, stoti į sąjungas 

ar konfederacijas, išduoti kaperio veiklos ar represalijų pažymėjimų, kaldin-
ti monetų, spausdinti piniginių banknotų, apmokėti skolų kitaip nei auksi-
nėmis ir sidabrinėmis monetomis, priimti įstatymų, numatančių bausmės 
skyrimą be teismo, taip pat įstatymų, veikiančių atgal, bei įstatymų, pažei-
džiančių sutartyse įtvirtintus įsipareigojimus, taip pat teikti bajoriškų titulų. 

Valstijos negali be Kongreso sutikimo nustatyti mokesčių ar įvežamų 
ar išvežamų prekių muitų, išskyrus atvejus, kai tai neišvengiamai būtina 
valstijos prekių patikrinimo įstatymams vykdyti. Grynosios pajamos iš visų 
muitų ir mokesčių, valstijų nustatytų už prekių įvežimą ar išvežimą, per-
duodamos Jungtinių Valstijų iždui. Visus tokio pobūdžio įstatymus kontro-
liuoja ir keičia Kongresas. 

Be Kongreso sutikimo valstijos neturi teisės nustatyti tonažo rinkliavų, 
taikos metu laikyti kariuomenės ar karo laivų, sudaryti sutartis ar susitari-
mus su kitomis valstijomis ar užsienio valstybėmis arba pradėti karą, nebent 
būtų užpultos arba joms grėstų toks tiesioginis pavojus, kai delsti negalima. 
 
 

II STRAIPSNIS 
 

1 skyrius. Vykdomoji valdžia priklauso Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentui. Jis eina pareigas ketverius metus ir kartu su viceprezidentu, 
renkamu tokiam pat laikui, yra išrenkamas toliau nustatytu būdu. 

Kiekviena valstija savo įstatymų leidžiamojo susirinkimo nustatyta 
tvarka skiria tiek rinkikų, kiek ši valstija turi Kongrese senatorių ir atstovų. 
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Rinkikais negali būti skiriami nei senatoriai, nei atstovai, nei asmenys, uži-
mantys oficialias ar apmokamas pareigas Jungtinių Valstijų tarnyboje. 

Rinkikai renkasi savo valstijoje ir balsuodami biuleteniais renka du 
asmenis, kurių bent vienas turi būti iš kitų valstijų nei ta, iš kurios yra rinki-
kai. Paskui jie sudaro sąrašą visų asmenų, už kuriuos buvo balsuota, nuro-
dydami balsų skaičių, kurį gavo kiekvienas iš jų; šį sąrašą jie pasirašo, pat-
virtina ir užantspauduotą siunčia į Jungtinių Valstijų Vyriausybės buveinę 
Senato pirmininkui. Senato pirmininkas, dalyvaujant Senato ir Atstovų 
Rūmų nariams, atplėšia visus sąrašus ir tada skaičiuojami balsai. Asmuo, 
gavęs daugiausia balsų, tampa prezidentu tik jeigu šis balsų skaičius sudaro 
visų paskirtųjų rinkikų balsų daugumą. Jeigu balsų daugumą surenka dau-
giau nei vienas asmuo ir jų gautų balsų skaičius vienodas, Atstovų Rūmai 
nedelsdami slaptu balsavimu vieną iš jų renka prezidentu; jeigu balsų dau-
gumos negauna nė vienas asmuo, minėtieji rūmai tokia pat tvarka renka 
prezidentą iš penkių asmenų, gavusių daugiausia balsų. Tačiau renkant pre-
zidentą balsuojama valstijomis, kiekvienos valstijos atstovai turi vieną bal-
są; kvorumą tokiu atveju sudaro rūmų nariai iš dviejų trečdalių valstijų; 
prezidentui išrinkti būtina visų valstijų balsų dauguma. Kiekvienu atveju 
asmuo, gavęs daugiausia balsų po prezidento, tampa viceprezidentu. Jeigu 
atsitiktų taip, kad du ar daugiau asmenų gautų po lygiai balsų, Senatas iš jų 
rinktų viceprezidentą balsuodamas biuleteniais. Kongresas gali nustatyti 
rinkikų rinkimo laiką ir dieną, kai jie turi balsuoti; ši diena turi būti viena 
visoje Jungtinių Valstijų teritorijoje. 

Prezidentu negali tapti asmuo, kuris nėra gimęs Jungtinių Valstijų pi-
liečiu arba nėra juo buvęs priimant šią konstituciją; taip pat į šias pareigas 
negali būti renkamas asmuo, kuriam nesukako trisdešimt penkeri metai ir 
kuris per pastaruosius keturiolika metų nuolat negyveno Jungtinėse Valsti-
jose. 

Jeigu prezidentas pašalinamas iš pareigų, miršta, atsistatydina arba ne-
begali toliau eiti savo pareigų, jo įgaliojimus vykdo viceprezidentas. Jeigu 
pašalinami iš pareigų, miršta, atsistatydina arba nebegali toliau eiti savo pa-
reigų ir prezidentas, ir viceprezidentas, Kongresas gali priimti įstatymą, nu-
rodantį, koks pareigūnas tokiu atveju vykdys prezidento įgaliojimus tol, kol 
bus pašalintos priežastys, trukdančios prezidentui eiti savo pareigas, arba 
kol bus išrinktas naujas prezidentas. 

Už savo tarnybą prezidentas nustatytais laiko tarpais gauna atlyginimą, 
kuris negali būti nei padidintas, nei sumažintas tuo laikotarpiu, kuriam jis 
išrinktas, per šį laikotarpį jis negali gauti jokio kito atlyginimo iš Jungtinių 
Valstijų ar iš kurios nors vienos valstijos. 
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Prezidentas, prieš pradėdamas eiti savo pareigas, duoda šią priesaiką 
arba pasižadėjimą: „Aš iškilmingai prisiekiu (arba pasižadu), kad garbingai 
vykdysiu Jungtinių Valstijų prezidento pareigas ir visomis savo jėgomis 
gerbsiu, saugosiu ir ginsiu Jungtinių Valstijų Konstituciją“. 

 
2 skyrius. Prezidentas yra vyriausiasis Jungtinių Valstijų kariuomenės 

ir jūrų laivyno, taip pat valstijų milicijos, kai ji šaukiama Jungtinių Valstijų 
tikrajai tarnybai atlikti, vadas. Jis gali reikalauti, kad kiekvienas vykdomo-
sios valdžios departamento vadovas pareikštų nuomonę raštu bet kuriuo sa-
vo kompetencijos klausimu; jis turi teisę atidėti sprendimų vykdymą arba 
teikti malonę asmenims, pažeidusiems Jungtinių Valstijų įstatymus, išsky-
rus sprendimus dėl apkaltos. 

Jis turi teisę, Senatui pasiūlius ir pritarus, sudaryti sutartis, jeigu joms 
pritaria du trečdaliai posėdyje dalyvaujančių senatorių. Prezidentas, Senatui 
pasiūlius ir pritarus, skiria ambasadorius, kitus oficialius tarnautojus ir kon-
sulus, Aukščiausiojo Teismo teisėjus ir visus kitus Jungtinių Valstijų parei-
gūnus, kurių skyrimo nuostatų Konstitucijoje nėra ir kurių pareigas nustato 
įstatymas. Tačiau Kongresas įstatymu paveda skirti tokius žemesniuosius 
pareigūnus, kuriuos mano esant reikalinga skirti prezidentui, teismams arba 
departamentų vadovams. 

Prezidentas turi teisę skirti pareigūnus į visas laisvas tarnybos vietas, 
atsirandančias tarp Senato sesijų, suteikdamas jiems įgaliojimus laikotarpiui 
iki artimiausios sesijos pabaigos. 

 
3 skyrius. Prezidentas reguliariai informuoja Kongresą apie Sąjungos 

padėtį ir rekomenduoja jam svarstyti tai, ką laiko reikalinga ir naudinga 
įgyvendinti. Ypatingais atvejais prezidentas pats gali sušaukti vienus ar abe-
jus rūmus, o jeigu rūmai nesutaria dėl sesijos perkėlimo laiko, jis gali su-
šaukti juos tokiu laiku, koks jam atrodys tinkamas. Prezidentas priima pasi-
untinius ir kitus oficialius pareigūnus ir rūpinasi, kad būtų tinkamai vykdo-
mi įstatymai, tvirtina visų Jungtinių Valstijų pareigūnų skyrimą. 

 
4 skyrius. Prezidentas, viceprezidentas ir visi Jungtinių Valstijų parei-

gūnai gali būti pašalinami iš pareigų, kai apkaltos procedūra jie yra pripa-
žįstami kaltais dėl valstybės išdavimo, kyšininkavimo ar kito sunkaus arba 
nesunkaus nusikaltimo padarymo. 
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III STRAIPSNIS 
 

1 skyrius. Teisminė valdžia Jungtinėse Valstijose priklauso Aukščiau-
siajam Teismui ir tiems žemesniems teismams, kuriuos įsteigia ir paskiria 
Kongresas. Aukščiausiojo Teismo bei žemesniųjų teismų teisėjai eina savo 
pareigas iki gyvos galvos, jeigu jų elgesys nepriekaištingas. Nustatytu laiku 
jie gauna atlyginimą, kurio negalima sumažinti, kol teisėjai eina savo parei-
gas. 

 
2 skyrius. Teisminė valdžia vadovaujantis teise ir teisingumu yra įgy-

vendinama sprendžiant visas bylas, kylančias dėl šios konstitucijos, Jungti-
nių Valstijų įstatymų ir sutarčių, kurios yra arba bus Jungtinių Valstijų su-
darytos; visas užsienio šalių pasiuntinių, kitų oficialių atstovų ir konsulų 
bylas; visas admiraliteto ir jūrų jurisdikcijos bylas; bylas, kuriose viena gin-
čo šalis yra Jungtinės Valstijos; bylas tarp dviejų ar daugiau valstijų; bylas 
tarp kurios nors valstijos ir kitos valstijos piliečių; tarp įvairių valstijų pilie-
čių; tarp vienos valstijos piliečių dėl žemės, kurią skyrė kita valstija; tarp 
valstijos arba jos piliečių ir užsienio valstybių, jų piliečių ar pavaldinių. 

Visose bylose, susijusiose su ambasadoriais, kitais oficialiais atstovais 
ir konsulais, taip pat tose, kuriose viena iš bylos šalių yra valstija, Aukš-
čiausiajam Teismui priskiriama pirmos instancijos teismo jurisdikcija. Vi-
sose kitose jau minėtose bylose Aukščiausiasis Teismas įgyvendina apelia-
cinę jurisdikciją tiek teisės, tiek fakto klausimais, darydamas išimtis ir rem-
damasis taisyklėmis, kurias nustato Kongresas. 

Bylos dėl visų nusikaltimų, išskyrus iškeltąsias apkaltos tvarka, yra tei-
smingos prisiekusiųjų teismui. Jos privalo būti nagrinėjamos toje valstijoje, 
kur buvo padaryti šie nusikaltimai; bet jeigu jie padaryti ne kurios nors 
valstijos teritorijoje, bylos nagrinėjamos toje vietoje ar vietose, kurios bus 
nustatytos Kongreso priimtame įstatyme. 

 
3 skyrius. Valstybės išdavimu Jungtinėse Valstijose laikomas tiktai 

karas su jomis arba prisidėjimas prie jų priešų, pagalbos ir paramos jiems 
teikimas. Niekas negali būti nuteistas dėl valstybės išdavimo, jeigu tokio 
aiškaus fakto nepatvirtins du liudytojai arba to neprisipažins pats kaltina-
masis viešame teismo posėdyje. 

Kongresas turi teisę nustatyti bausmę už valstybės išdavimą, tačiau nu-
teisimas už išdavimą negali būti siejamas su tokio asmens palikuonių teisių 
atėmimu ar turto konfiskavimu, kai nuteistasis yra miręs. 
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IV STRAIPSNIS 
 

1 skyrius. Kiekvienoje valstijoje turi būti visiškai pasitikima ir pripa-
žįstami kitų valstijų oficialūs aktai, dokumentai ir teismų bylų medžiaga. 
Kongresas bendraisiais įstatymais gali numatyti procedūras, kuriomis išti-
riamas šių aktų, dokumentų ir teismų bylų medžiagos tikrumas ir nustatoma 
jų teisinė galia. 

 
2 skyrius. Pripažįstama kiekvienos valstijos piliečių teisė naudotis vi-

somis kitų valstijų piliečių privilegijomis ir laisvėmis.  
Kiekvienas asmuo, kurioje nors valstijoje apkaltintas valstybės išdavi-

mu, sunkiu nusikaltimu ar kitu nusikaltimu, pasislėpęs nuo teismo ir suras-
tas kitoje valstijoje, reikalaujant vykdomajai valdžiai tos valstijos, iš kurios 
pabėgo, turi būti perduotas tai valstijai, kurios jurisdikcijai yra priskirtas 
nusikaltimas. 

Joks asmuo, privalantis pagal valstijos įstatymus atlikti tarnybą ar dirb-
ti ir pabėgęs į kitą valstiją, negali būti šios valstijos įstatymais ar nutarimais 
atleistas nuo tarnybos ar darbo ir turi būti išduotas prašant tai šaliai, kuri tu-
ri teisę reikalauti atlikti tarnybą ar darbą. 

 
3 skyrius. Naujas valstijas į šią sąjungą gali priimti Kongresas, tačiau 

negalima naujos valstijos sudaryti ar ją įsteigti kitos valstijos teritorijoje; 
jokia valstija negali būti sukurta susijungus dviem ar daugiau valstijų arba 
valstijų dalių be šių valstijų įstatymų leidžiamųjų susirinkimų ir Kongreso 
sutikimo. 

Kongresui priklauso teisė disponuoti teritorija arba kita Jungtinėms 
Valstijoms priklausančia nuosavybe ir nustatyti šiais klausimais visas reika-
lingas taisykles ir nutarimus; šioje Konstitucijoje nieko negalima aiškinti 
taip, kad būtų galima pakenkti kokioms nors Jungtinių Valstijų ar kurios 
nors valstijos teisėms. 

 
4 skyrius. Jungtinės Valstijos garantuoja kiekvienai valstijai, esančiai 

šioje sąjungoje, valdymo formą – respubliką ir gina kiekvieną valstiją nuo 
priešo įsiveržimo, o paprašius įstatymų leidžiamajam susirinkimui arba kai 
neįmanoma sušaukti įstatymų leidžiamojo susirinkimo, vykdomajai val-
džiai, gina nuo smurto valstijoje. 
 

V STRAIPSNIS 
 

Kongresas, jeigu du trečdaliai abejų rūmų narių nutars esant reikalinga, 
gali siūlyti šios Konstitucijos pataisas arba prašant dviem trečdaliams vals-
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tijų įstatymų leidžiamųjų susirinkimų gali sušaukti konventą siūlyti patai-
soms. Abiem atvejais tokios pataisos įsigalioja kaip šios Konstitucijos dalis, 
jeigu jas ratifikuoja trijų ketvirtadalių valstijų įstatymų leidžiamieji susirin-
kimai arba trijų ketvirtadalių valstijų konventai – pagal tai, kokią ratifika-
vimo formą pasiūlys Kongresas; be to, jokia pataisa, kuri gali būti priimta 
iki 1808 metų, neturi būti kokiu nors būdu susijusi su pirmojo straipsnio 
devinto skyriaus pirmu ir ketvirtu punktais; nė viena valstija be savo suti-
kimo negali netekti lygaus atstovavimo Senate. 
 

VI STRAIPSNIS 
 

Jungtinės Valstijos pagal šią Konstituciją pripažįsta visas skolas ir įsi-
pareigojimus, buvusius iki šios Konstitucijos priėmimo, taip pat tas, kurios 
buvo egzistuojant Konfederacijai. 

Ši Konstitucija ir Jungtinių Valstijų įstatymai, priimti ją įgyvendinant, 
taip pat visos sutartys, kurias Jungtinės Valstijos sudarė arba sudarys, yra 
aukščiausioji šalies teisė; visų valstijų teisėjai privalo ją taikyti, nors jai ir 
prieštarautų kurios nors valstijų konstitucijų ir įstatymų nuostatos. 

Anksčiau minėti senatoriai ir atstovai, valstijų įstatymų leidžiamųjų su-
sirinkimų nariai, taip pat visi Jungtinių Valstijų ir atskirų valstijų vykdomo-
sios bei teisminės valdžios pareigūnai privalo prisiekti arba iškilmingai pa-
sižadėti laikytis šios Konstitucijos. Draudžiama atsižvelgti į asmens religiją 
kaip į sugebėjimų užimti kokias nors pareigas ar oficialų postą Jungtinėse 
Valstijose kriterijų. 
 

VII STRAIPSNIS 
 

Kad ši Konstitucija įsigaliotų, pakanka, kad ją ratifikuotų devynių vals-
tijų konventai; šiuo būdu valstijos ją tvirtina. 

Konstitucija priimta konvente vienbalsiai pritariant dalyvaujančioms 
valstijoms 1787 metų nuo mūsų Viešpaties gimimo rugsėjo 17 dieną ir dvy-
liktaisiais Jungtinių Amerikos Valstijų nepriklausomybės metais. 

Tai patvirtiname savo parašais. 
 

G. Washington 
Prezidentas ir Virdžinijos delegatas 

[Toliau – 38 delegatų parašai] 
 

Tikra: Williams Jackson, sekretorius 
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PATAISOS 
 

I pataisa 
Kongresas neturi leisti įstatymų, įtvirtinančių kurią nors religiją arba 

draudžiančių ją laisvai išpažinti, arba varžančių žodžio ar spaudos laisvę; 
arba žmonių teisę taikiai rinktis ir kreiptis su peticijomis į Vyriausybę dėl 
nuostolių atlyginimo. 

 
II pataisa 
Siekiant garantuoti laisvos šalies saugumą būtina gerai organizuota mi-

licija*, todėl piliečių teisė laikyti ir nešiotis ginklą nevaržoma. 
 
III pataisa 
Taikos metu nė vienas kareivis negali būti apgyvendintas kieno nors 

namuose be savininko sutikimo. Karo metu tai leidžiama daryti tik įstatymo 
numatyta tvarka. 

 
IV pataisa 
Gyventojų teisė į asmens, būsto, dokumentų ir turto neliečiamybę, ap-

saugą nuo nepagrįstų kratų ir areštų neturi būti pažeidžiama. Kratos ir areš-
to orderiai išduodami tik esant pakankamam pagrindui, kurį gali patvirtinti 
priesaika ar iškilmingas pasižadėjimas; be to, orderyje turi būti detaliai ap-
rašyta kratos vieta ir areštuojami asmenys ar daiktai. 

 
V pataisa 
Niekas negali būti traukiamas atsakomybėn už baudžiamąjį ar kitokį 

žeminantį nusikaltimą kitaip, nei prisiekusiųjų žiuri iniciatyva ar kaltinimu, 
išskyrus atvejus, kai byla keliama sausumos ir jūrų pajėgose arba milicijoje, 
vykdant tikrąją tarnybą karo ar visuomenei iškilusio pavojaus metu, niekas 
negali du kartus atsakyti gyvybe ar kūno neliečiamybe už tą patį nusikalti-
mą, niekas negali būti verčiamas jokioje byloje duoti parodymus prieš save 
patį; niekam negalima atimti gyvybės, laisvės ar turto be teisėto teisminio 
proceso; asmens nuosavybė gali būti paimama visuomeniniais tikslais tik už 
ją teisingai atlyginus. 

 
VI pataisa 
Kaltinamasis bet kokioje baudžiamojoje byloje turi teisę į greitą ir viešą 

nešališką prisiekusiųjų teismą valstijoje arba iki šio teismo momento įstaty-
                                                 

* Militia – nacionalinė gvardija. 
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mu apibrėžtoje apygardoje, kurioje buvo padarytas nusikaltimas; kaltinama-
sis turi teisę reikalauti susipažinti su kaltinimo esme ir priežastimis, jis turi 
teisę reikalauti akistatos su liudytojais, duodančiais prieš jį parodymus, 
gali reikalauti iškviesti savo liudytojus ir gynybai naudotis advokato pagal-
ba. 

 
VII pataisa 
Kai ieškinys didesnis nei dvidešimt dolerių, turi būti suteikiama teisė 

bendrosios teisės ginčus nagrinėti prisiekusiųjų teisme. Joks prisiekusiųjų 
teismo išnagrinėtas faktas negali būti peržiūrimas kurio nors kito Jungtinių 
Valstijų teismo kitaip, nei pagal bendrosios teisės taisykles. 

 
VIII pataisa 
Draudžiama reikalauti pernelyg didelių užstatų, skirti per dideles 

baudas ar žiaurias ir neįprastas bausmes. 
 
IX pataisa 
Tam tikrų teisių išvardijimas Konstitucijoje neturi būti vertinamas kaip 

kitų žmonių teisių paneigimas ir sumažinimas. 
 
X pataisa 
Įgaliojimai, kurių Konstitucija neperduoda Jungtinėms Valstijoms ir 

kuriais Konstitucija nedraudžia naudotis valstijoms, lieka galioti valstijose 
ir žmonėms. 

 
XI pataisa 
Negalima aiškinti Jungtinių Valstijų teismų jurisdikcijos teigiant, kad 

jai priklauso visos bylos, sprendžiamos pagal teisę ar teisingumą, iškeltos 
prieš vieną iš valstijų kitos valstijos piliečių ar užsienio valstybės piliečių 
arba valdinių. 

 
XII pataisa 
Rinkikai renkasi savo valstijose ir balsuodami biuleteniais renka prezi-

dentą ir viceprezidentą, kurių bent vienas neturi būti tos pačios valstijos kaip 
rinkikai gyventojas; jie nurodo savo biuleteniuose asmenį, už kurį balsuoja 
kaip už prezidentą, o atskiruose biuleteniuose – asmenį, už kurį balsuoja 
kaip už viceprezidentą; jie taip pat sudaro atskirus sąrašus visų asmenų, už 
kuriuos balsuota kaip už prezidentus, ir visų asmenų, už kuriuos balsuota 
kaip už viceprezidentus, nurodydami, kiek balsų gavo kiekvienas jų; šiuos są-
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rašus jie pasirašo, patvirtina ir užantspauduotus siunčia į Jungtinių Valstijų 
Vyriausybės buveinę Senato pirmininkui. Senato pirmininkas, dalyvaujant 
Senato ir Atstovų Rūmų nariams, atplėšia užantspauduotus sąrašus, tuomet 
skaičiuojami balsai. Asmuo, gavęs didžiausią skaičių balsų balsuojant už 
prezidentą, tampa prezidentu, jeigu šis skaičius sudaro visų paskirtųjų rinki-
kų balsų daugumą; jeigu nė vienas asmuo negauna tokios daugumos, tada iš 
daugiausiai balsų gavusių asmenų (ne daugiau kaip trijų iš tų, už kuriuos bu-
vo balsuota kaip už prezidentus) Atstovų Rūmai iškart balsuodami biulete-
niais renka prezidentą. Renkant prezidentą balsuoja kiekviena valstybė atski-
rai, kiekviena valstija turi po vieną balsą; tokiu atveju kvorumą sudaro Atsto-
vų Rūmų nariai iš dviejų trečdalių valstijų, o prezidentui išrinkti būtina visų 
valstijų balsų dauguma. Jeigu Atstovų Rūmai, kai teisė rinkti pereina jiems, 
neišrenka prezidento iki kito kovo mėnesio ketvirtos dienos, tada prezidento 
pareigas eina viceprezidentas, kaip ir prezidento mirties ar kitais Konstitu-
cijoje nurodytais prezidento negalėjimo eiti pareigas atvejais. 

Asmuo, gavęs didžiausią skaičių balsų balsuojant už viceprezidentą, 
tampa viceprezidentu, jeigu šis skaičius sudaro visų rinkikų balsų daugumą; 
jeigu nė vienas asmuo negauna tokios daugumos, tada iš dviejų daugiausiai 
balsų gavusių kandidatų viceprezidentą renka Senatas; tokiu atveju kvo-
rumą sudaro du trečdaliai visų senatorių, o viceprezidentui išrinkti būtina 
visų senatorių balsų dauguma. 

Tačiau asmuo, kuris pagal Konstituciją negali būti renkamas preziden-
tu, negali būti renkamas ir Jungtinių Valstijų viceprezidentu. 

 
XIII pataisa 
1 skyrius. Nei Jungtinėse Valstijose, nei kurioje kitoje vietoje, pri-

klausančioje jų jurisdikcijai, negali būti nei vergijos, nei priverčiamojo po-
būdžio tarnystės, išskyrus atvejus, kai tai yra bausmė už nusikaltimą, už 
kurį asmuo buvo atitinkamai nubaustas. 

2 skyrius. Kongresas turi teisę vykdyti šį straipsnį priimdamas tam tik-
rus įstatymus. 

 
XIV pataisa 
1 skyrius. Visi asmenys, gimę Jungtinėse Valstijose arba gavę jų pi-

lietybę ir priklausantys jų jurisdikcijai, yra Jungtinių Valstijų ir jų gyve-
namosios valstijos piliečiai. Jokia valstija negali priimti ar taikyti įstaty-
mų, varžančių Jungtinių Valstijų piliečių privilegijas ir lengvatas, taip pat 
jokia valstija negali niekam atimti gyvybės, laisvės ar nuosavybės be tin-
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kamos teisminės procedūros ar atsisakyti kokiam nors asmeniui suteikti 
vienodą įstatymo apsaugą pagal savo jurisdikciją. 

2 skyrius. Valstijų atstovų skaičius paskirstomas proporcingai jų gy-
ventojų skaičiui, kuris nustatomas suskaičiavus visus valstijos gyventojus, 
išskyrus mokesčių nemokančius indėnus. Bet jeigu renkant Jungtinių Vals-
tijų prezidentą ir viceprezidentą, Kongreso narius, valstijos vykdomosios 
ir teisminės valdžios pareigūnus arba valstijos įstatymų leidžiamojo susi-
rinkimo narius kam nors iš valstijos vyriškosios lyties gyventojų, kuriems 
yra sukakę dvidešimt vieneri metai, atimama rinkimų teisė arba ši teisė kaip 
nors suvaržoma, išskyrus atvejus, kai tai daroma dėl dalyvavimo sukilime 
arba kitame nusikaltime, toje valstijoje atstovavimų skaičius turi būti suma-
žintas tokiu santykiu, kokiu minėtųjų vyriškosios lyties piliečių skaičius ati-
tinka visų šios valstijos, vyriškosios lyties piliečių, kuriems yra sukakę dvi-
dešimt vieneri metai, skaičių. 

3 skyrius. Joks asmuo negali būti senatoriumi ar atstovu Kongrese ar-
ba prezidento ir viceprezidento rinkiku arba eiti kokias nors civilines ar ka-
rines pareigas Jungtinių Valstijų arba kurios nors valstijos tarnyboje, jeigu 
anksčiau jis, kaip Kongreso narys arba Jungtinių Valstijų pareigūnas arba 
kaip kurios nors valstijos įstatymų leidžiamojo susirinkimo narys, arba kaip 
kurios nors valstijos vykdomosios ar teisminės valdžios pareigūnas, yra pri-
siekęs, kad rems Jungtinių Valstijų Konstituciją, ir vėliau dalyvauja maište 
ar sukilime prieš Jungtines Valstijas arba suteikia pagalbą ar paramą jų 
priešams. Kongresas gali dviem trečdaliais balsų kiekvienuose iš rūmų pa-
naikinti tokį draudimą. 

4 skyrius. Negali būti ginčijamas teisėtumas įstatymu sankcionuotos 
Jungtinių Valstijų valstybės skolos, įskaitant skolas, susidariusias mokant 
pensijas ir atlyginimus už maišto ar sukilimo nuslopinimą. Nei Jungtinės 
Valstijos, nei kuri nors viena valstija neturi prisiimti jokių prievolių ar skolų, 
susijusių su pagalbos teikimu maištui ar sukilimui prieš Jungtines Valstijas, 
rengti, arba pripažinti kokių nors pretenzijų, susijusių su vergų netekimu ar 
išlaisvinimu; visos tokios skolos, prievolės ir pretenzijos turi būti laikomos 
neteisėtomis ir negaliojančiomis. 

5 skyrius. Kongresas turi teisę vykdyti šį straipsnį priimdamas tam tikrus 
įstatymus. 

 
XV pataisa 
1 skyrius. Jungtinių Valstijų piliečiams teisė balsuoti negali būti ati-

mama arba varžoma nei Jungtinių Valstijų, nei vienos iš valstijų dėl rasės, 
odos spalvos ar buvusio laisvės apribojimo. 
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2 skyrius. Kongresas turi teisę įgyvendinti šį straipsnį priimdamas tam 
tikrus įstatymus. 

 
XVI pataisa 
Kongresas turi teisę nustatyti ir rinkti mokesčius nuo pajamų, gaunamų 

iš bet kokio šaltinio, neskirstydamas šių mokesčių valstijoms ir neatsižvelg-
damas į jokius gyventojų surašymus ar apskaitas. 

 
XVII pataisa 
Jungtinių Valstijų Senate kiekviena valstija turi po du senatorius, renka-

mus jų gyventojų šešeriems metams; kiekvienas senatorius turi vieną balsą. 
Kiekvienos valstijos rinkėjai turi atitikti reikalavimus, keliamus gausiausių 
valstijos įstatymų leidžiamojo susirinkimo rūmų rinkėjams. 

Jei kurios nors valstijos atstovybėje Senate atsiranda laisvų vietų, šios 
valstijos vykdomoji valdžia privalo priimti sprendimą surengti rinkimus to-
kioms laisvoms vietoms užimti; kartu valstijos įstatymų leidžiamasis susi-
rinkimas gali įgalioti valstijos vykdomąją valdžią paskirti senatorius laiki-
nai – kol gyventojai išrinks šiuos atstovus per rinkimus, surengtus pagal 
įstatymų leidžiamojo susirinkimo nustatytą tvarką. 

Ši pataisa neturi būti aiškinama kaip taikytina nustatant tų senatorių iš-
rinkimo sąlygas ar jų kadencijos laiką, jeigu jie buvo išrinkti prieš tai, kai pa-
taisa įsigaliojo kaip Konstitucijos dalis. 

 
XVIII pataisa 
1 skyrius. Po šio straipsnio ratifikavimo praėjus vieniems metams 

Jungtinėse Valstijose ir visose teritorijose, priklausančiose jų jurisdikcijai, 
bus uždrausta gaminti, pardavinėti ar pervežti svaigiuosius gėrimus, taip pat 
įvežti juos į Jungtines Valstijas arba išvežti iš jų tuo pačiu tikslu. 

2 skyrius. Kongresas ir atskiros valstijos turi teisę kartu vykdyti šį 
straipsnį, priimdami tam tikrus įstatymus. 

3 skyrius. Šis straipsnis neįsigalios, jeigu septynių valstijų įstatymų 
leidžiamieji susirinkimai jo neratifikuos kaip Konstitucijos pataisos, kaip 
numatyta Konstitucijoje, per septynerius metus nuo tos dienos, kai Kongresas 
jį pateiks valstijoms pritarti. 

 
XIX pataisa 
Jungtinių Valstijų piliečių balsavimo teisė negali būti atimta arba suvar-

žyta nei Jungtinių Valstijų, nei kurios nors vienos valstijos dėl asmens ly-
ties. Kongresas turi teisę vykdyti šį straipsnį priimdamas atitinkamus įstaty-
mus 
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XX pataisa 
1 skyrius. Prezidento ir viceprezidento įgaliojimų laikas baigiasi sau-

sio 20 d. vidurdienį, o senatorių ir atstovų įgaliojimų laikas – sausio 3 d. vi-
durdienį tais metais, kai tokių įgaliojimų laikas būtų pasibaigęs, jeigu šis 
straipsnis nebūtų buvęs ratifikuotas; nuo to paties laiko prasideda jų pareigų 
perėmėjų įgaliojimų laikas. 

2 skyrius. Kongresas renkasi bent vieną kartą per metus, tokia sesija 
prasideda sausio 3 d. vidurdienį, jeigu Kongresas įstatymu nenustatys kitos 
dienos. 

3 skyrius. Jeigu iki nustatyto prezidento įgaliojimų laiko pradžios iš-
rinktasis prezidentas miršta, prezidentu tampa išrinktasis viceprezidentas. 
Jeigu prezidentas nebuvo išrinktas iki nustatyto jo įgaliojimų pradžios laiko 
arba jeigu išrinktasis prezidentas neatitinka šių pareigų reikalavimų, tada iš-
rinktasis viceprezidentas eina prezidento pareigas tol, kol prezidentas ati-
tiks tokius reikalavimus; jeigu nei išrinktasis prezidentas, nei išrinktasis 
viceprezidentas neatitinka nustatytų jų pareigų reikalavimų, Kongresas gali 
priimti įstatymą, numatantį, kas tuomet eis prezidento pareigas, arba nusta-
tantį tvarką, pagal kurią toks asmuo bus renkamas, ir pastarasis eis šias pa-
reigas tol, kol prezidentas ar viceprezidentas neatitiks numatytų jų pareigų 
reikalavimų. 

4 skyrius. Kongresas gali įstatymu nustatyti priemones, taikomas mirus 
kuriam nors iš asmenų, iš kurių Atstovų Rūmai, kai rinkimų teisė pereina 
jiems, gali išrinkti prezidentą, ir mirus kuriam nors iš asmenų, iš kurių Se-
natas, kai rinkimų teisė pereina jam, gali išrinkti viceprezidentą. 

5 skyrius. Ratifikavus šį straipsnį 1 ir 2 skyriai įsigalioja artimiausią 
spalio mėnesio 15 dieną. 

6 skyrius. Šis straipsnis neįsigalios, jeigu trys ketvirtadaliai valstijų 
įstatymų leidžiamųjų susirinkimų jo neratifikuos kaip konstitucijos pataisos 
per septynerius metus nuo tos dienos, kai Kongresas jį pateiks valstijoms. 

 

XXI pataisa 
1 skyrius. Jungtinių Valstijų Konstitucijos aštuonioliktoji pataisa pa-

naikinama. 
2 skyrius. Draudžiama pervežti arba įvežti į kurią nors Jungtinių 

Valstijų valstiją, teritoriją ar valdą svaigiuosius gėrimus turint tikslą perduo-
ti ar vartoti, jeigu tai pažeidžia ten galiojančius įstatymus. 

3 skyrius. Šis straipsnis neįsigalios, jeigu septynių valstijų įstatymų 
leidžiamieji susirinkimai jo neratifikuos kaip Konstitucijos pataisos, kaip 

 284 



numatyta Konstitucijoje, per septynerius metus nuo tos dienos, kai Kongre-
sas jį pateiks valstijoms pritarti. 

 

XXII pataisa 
1 skyrius. Joks asmuo negali būti renkamas prezidentu daugiau nei 

du kartus, ir joks asmuo, kuris užėmė prezidento postą ar ėjo jo pareigas il-
giau nei dvejus metus per laiką, kurį prezidentu buvo išrinktas kitas asmuo, 
negali būti renkamas prezidento pareigoms užimti daugiau nei vieną kartą. 
Tačiau šis straipsnis negalioja asmeniui, užimančiam prezidento pareigas tuo 
metu, kai šis straipsnis buvo Kongreso pasiūlytas, ir netrukdo kuriam kitam 
asmeniui, užimančiam ar einančiam prezidento pareigas, per laiką, kurio me-
tu įsigalios šis straipsnis, užimti arba eiti prezidento pareigas likusią šio laiko 
dalį. 

2 skyrius. Šis straipsnis neįsigalios, jeigu trys ketvirtadaliai valstijų 
įstatymų leidžiamųjų susirinkimų per septynerius metus nuo tos dienos, kai 
Kongresas pateiks jį valstijoms pritarti, jo neratifikuos kaip Konstitucijos 
pataisos. 

 

XXIII pataisa 
1 skyrius. Apygarda, kurioje yra įsikūrusi Jungtinių Valstijų vyriausy-

bė, Kongreso nustatyta tvarka skiria tokį skaičių prezidento ir vicepreziden-
to rinkikų, kokį skaičių senatorių ir atstovų galėtų rinkti į Kongresą apygar-
da, jeigu ji būtų valstija, bet jokiu būdu ne daugiau, negu renka mažiausiai 
gyventojų turinti valstija; jie papildo valstijų paskirtus rinkikus, tačiau ren-
kant prezidentą ir viceprezidentą jie turi būti laikomi valstijos paskirtais 
rinkikais; jie susirenka apygardoje ir vykdo pareigas, nurodytas XII patai-
soje. 

2 skyrius. Kongresas turi teisę vykdyti šį straipsnį priimdamas tam tik-
rus įstatymus. 

 

XXIV pataisa 
1 skyrius. Jungtinių Valstijų piliečių teisė balsuoti kokiuose nors 

pirminiuose ar kitokiuose prezidento ar viceprezidento rinkimuose už pre-
zidento ar viceprezidento rinkikus arba už senatorius ar atstovus Kongrese 
negali būti paneigta arba suvaržyta nei Jungtinių Valstijų, nei kurios nors iš 
valstijų dėl to, kad nesumokėtas rinkimų ar kitoks mokestis. 

2 skyrius. Kongresas turi teisę vykdyti šį straipsnį priimdamas atitin-
kamus įstatymus. 
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XXV pataisa 
1 skyrius. Kai prezidentas pašalinamas iš pareigų arba miršta ar atsi-

statydina, prezidentu tampa viceprezidentas. 
2 skyrius. Jeigu iš savo pareigų atsistatydina viceprezidentas, prezi-

dentas paskiria viceprezidentą, kuris pradeda eiti pareigas dauguma balsų 
pritarus abejiems Kongreso rūmams. 

3 skyrius. Jeigu prezidentas raštu praneša Senato pro tempore* pirmi-
ninkui ir Atstovų Rūmų pirmininkui, kad jis negali vykdyti savo įgaliojimų 
ir pareigų, jo įgaliojimus ir pareigas vykdo viceprezidentas, kaip einantis 
prezidento pareigas, tol, kol įteiks jiems priešingo turinio raštišką pareiški-
mą. 

4 skyrius. Jeigu viceprezidentas ir dauguma aukščiausiųjų vykdomo-
sios valdžios departamentų ar kito įstatyme Kongreso nustatyto organo pa-
reigūnų įteikia Senato pro tempore pirmininkui ir Atstovų Rūmų pirminin-
kui raštišką pareiškimą, kad prezidentas negali vykdyti savo įgaliojimų ir 
pareigų, viceprezidentas tuoj pat perima šiuos įgaliojimus ir pareigas kaip 
einantis prezidento pareigas. 

Po to, kai prezidentas perduoda Senato pro tempore pirmininkui ir At-
stovų Rūmų pirmininkui raštišką pareiškimą, jog pasibaigė priežastys, nelei-
dusios eiti pareigas, jis vėl pradeda vykdyti savo įgaliojimus ir pareigas, iš-
skyrus atvejį, kai viceprezidentas ir dauguma aukščiausiųjų vykdomosios 
valdžios departamentų ar kito įstatymu Kongreso nustatyto organo parei-
gūnų per keturias dienas įteikia Senato pro tempore pirmininkui ir Atstovų 
Rūmų pirmininkui raštišką pareiškimą, jog prezidentas negali vykdyti savo 
įgaliojimų ir pareigų. Tada Kongresas turi spręsti šį klausimą susirinkęs per 
keturiasdešimt aštuonias valandas, jeigu tuo metu nevyksta jo sesija. Jeigu 
Kongresas, gavęs tokį raštišką pareiškimą, per dvidešimt vieną dieną arba, 
jeigu tuo metu nevyksta jo sesija, per dvidešimt vieną dieną nuo Kongreso 
sušaukimo dviem trečdaliais abejų rūmų balsų nusprendžia, kad prezidentas 
negali vykdyti savo įgaliojimų ir pareigų, viceprezidentas toliau vykdo jas 
kaip einantis prezidento pareigas. Priešingu atveju prezidentas vėl pradeda 
vykdyti savo įgaliojimus ir pareigas. 

 
XXVI pataisa 
1 skyrius. Jungtinių Valstijų piliečių, kuriems sukako aštuoniolika me-

tų, ir vyresnių teisės balsuoti negali paneigti arba suvaržyti nei Jungtinės 
Valstijos, nei kokios nors valstijos dėl amžiaus. 

                                                 
* pro tempore – laikinajam. 
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2 skyrius. Kongresas turi teisę vykdyti šį straipsnį priimdamas tam tik-
rus įstatymus. 

 

XXVII pataisa 
Joks įstatymas, kuriuo keičiamas atlyginimų už tarnybą dydis senato-

riams ir atstovams, negali įsigalioti iki tol, kol neįvyks atstovų rinkimai. 
 
 
 
 

P a s t a b a : pirmosios dešimt JAV Konstitucijos pataisų buvo priimtos 
kartu 1795 m. ir sudaro Teisių bilį. XI pataisa priimta 1795 m., XII pataisa 
– 1804m., XIII pataisa – 1865 m., XIV pataisa – 1868 m., XV pataisa – 
1870m., XVI pataisa – 1913 m., XVII pataisa – 1913 m., XVIII pataisa – 
1919 m., XIX pataisa – 1920 m., XX pataisa – 1933m., XXI pataisa – 
1933m., XXII pataisa – 1951m., XXIII pataisa – 1961 m., XXIV pataisa – 
1964m., XXV pataisa – 1967 m., XXVI pataisa – 1971 m., XXVII pataisa – 
1992 m. 
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RUSIJOS FEDERACIJOS  
KONSTITUCIJA 

 
 
 

Dokumento tekstas su pakeitimais ir papildymais: 
Rusijos Federacijos prezidento 1996 m. sausio 9 d. įsakas Nr. 20; 
Rusijos Federacijos prezidento 1996 m. vasario 10 d įsakas Nr.173. 
 
Mes, daugianacionalinė Rusijos Federacijos tauta, 

− vienijama bendro likimo savo žemėje, 
− įtvirtindama žmogaus teises ir laisves, pilietinę taiką ir santarvę, 
− išsaugodama, puoselėdama istoriškai susiklosčiusią valstybės 

vienybę, 
− remdamasi visuotinai pripažintais tautų lygiateisiškumo ir laisvo 

apsisprendimo principais, 
− gerbdama protėvių, įdiegusių mums meilę ir pagarbą Tėvynei, 

atminimą, tikėjimą gėriu ir teisingumu, 
− atkurdama suverenų Rusijos valstybingumą ir patvirtindama ne-

pajudinamus jos demokratijos pagrindus, 
− siekdama Rusijos gerovės ir klestėjimo, 
− būdama atsakinga už savo Tėvynę esamoms ir būsimoms kar-

toms,  
− suvokdama save kaip pasaulio bendruomenės dalį, 
− priimame Rusijos Federacijos Konstituciją. 

 
 

PIRMAS SKYRIUS 
 

1 skirsnis 
Konstitucinės santvarkos pagrindai 

 
1 straipsnis 
1. Rusijos Federacija – Rusija yra demokratinė federacinė teisinė vals-

tybė, jos valdymo forma – respublika. 
2. Pavadinimai Rusijos Federacija ir Rusija yra tapatūs. 
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2 straipsnis 
1. Žmogus, jo teisės ir laisvės yra aukščiausia vertybė. Valstybės pa-

reiga – pripažinti, saugoti ir ginti žmogaus ir piliečio teises ir laisves. 
 

3 straipsnis 
1. Rusijos Federacijoje suverenitetas priklauso daugianacionalinei tau-

tai, ji yra vienintelis valdžios šaltinis. 
2. Savo valdžią tauta vykdo tiesiogiai, taip pat per valstybės valdžios ir 

vietos savivaldos institucijas. 
3. Aukščiausia tiesioginė tautos valdžios išraiška yra referendumas ir 

laisvi rinkimai. 
4. Niekas negali savintis valdžios Rusijos Federacijoje. Už valdžios 

užgrobimą ar valdžios įgaliojimų pasisavinimą baudžiama pagal federalinį 
įstatymą. 

 

4 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos suverenitetas apima visą valstybės teritoriją. 
2. Rusijos Federacijos Konstitucija ir federaliniai įstatymai turi virše-

nybę visoje Rusijos Federacijos teritorijoje. 
3. Rusijos Federacija užtikrina savo teritorijos vientisumą ir neliečia-

mumą. 
 

5 straipsnis 
1. Rusijos Federaciją sudaro respublikos, kraštai, sritys, federaliniai 

miestai, autonominės sritys ir autonominės apygardos, jie yra lygiateisiai 
Rusijos Federacijos subjektai. 

2. Respublika (valstybė) turi savo Konstituciją ir įstatymų leidybą. 
Kiekvienas kraštas, sritis, federalinis miestas, autonominė sritis ar autono-
minė apygarda turi savo statutą ir įstatymų leidybą. 

3. Rusijos Federacijos sandaros pagrindas yra valstybės vientisumas, 
vientisa valstybės valdžios sistema, Rusijos Federacijos valstybės valdžios 
ir Rusijos Federacijos subjektų valstybės valdžios institucijų kompetencijos 
atribojimas ir įgaliojimų nustatymas, grindžiamas Rusijos Federacijos tautų 
lygiateisiškumu ir jų laisvu apsisprendimu. 

4. Santykiuose su federalinėmis valstybės valdžios institucijomis visi 
Rusijos Federacijos subjektai yra lygūs. 
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6 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato fe-

deralinis įstatymas. Ji yra vienoda visiems, neatsižvelgiant į jos įgijimo būdą. 
2. Kiekvienas Rusijos Federacijos pilietis jos teritorijoje turi visas tei-

ses ir laisves bei vienodas pareigas, kurias nustato Rusijos Federacijos 
Konstitucija. 

3. Iš Rusijos Federacijos piliečio negali būti atimta pilietybė arba teisė 
ją pakeisti. 

 

7 straipsnis 
1. Rusijos Federacija yra socialinė valstybė, jos politika skirta sudaryti 

sąlygas, kurios užtikrintų deramą gyvenimą ir laisvą žmogaus vystymąsi. 
2. Rusijos Federacijoje saugomi žmonių darbas ir sveikata, garantuo-

jamas minimalus darbo užmokestis, užtikrinama valstybės parama šeimai, 
motinystei, tėvystei, vaikystei, invalidams ir pagyvenusiems piliečiams, 
plėtojama socialinių tarnybų sistema, nustatomos valstybės pensijos, pašal-
pos ir kitos socialinės garantijos. 

 
8 straipsnis 
1. Rusijos Federacijoje garantuojami ekonominės erdvės vientisumas, 

laisvas prekių, paslaugų ir finansinių lėšų judėjimas, konkurencijos palai-
kymas ir ekonominės veiklos laisvė. 

2. Rusijos Federacija pripažįsta ir vienodai gina privačią, valstybės, 
municipalinę ir kitas nuosavybės formas. 

 
9 straipsnis 
1. Žemė ir kiti gamtos ištekliai, sudarantys tautų, gyvenančių atitinka-

mose teritorijose, gyvenimo ir veiklos pagrindą, naudojami ir saugomi Ru-
sijos Federacijoje. 

2. Žemė ir kiti gamtos ištekliai gali priklausyti privačios, valstybės, 
municipalinės ar kitos formos nuosavybės teise. 

 
10 straipsnis 
Valstybės valdžia Rusijos Federacijoje padalinta į įstatymų leidžiamą-

ją, vykdomąją ir teisminę. Įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teismi-
nės valdžios institucijos yra savarankiškos. 

 
11 straipsnis 
1. Valstybės valdžią Rusijos Federacijoje vykdo Rusijos Federacijos 

prezidentas, Federacinis Susirinkimas (Federacijos Taryba ir Valstybės 
Dūma), Rusijos Federacijos Vyriausybė, Rusijos Federacijos teismai. 
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2. Valstybės valdžią Rusijos Federacijos subjektuose vykdo jų suda-
romos valstybės valdžios institucijos. 

3. Rusijos Federacijos valstybės valdžios institucijų ir Rusijos Federa-
cijos subjektų valstybės valdžios institucijų kompetenciją apibrėžia ir įga-
liojimus nustato ši Konstitucija, Federalinė ir kitos sutartys. 

 
12 straipsnis 
Rusijos Federacijoje pripažįstama ir garantuojama vietos savivalda, ji 

neperžengdama savo kompetencijos ribų veikia savarankiškai. Vietos savi-
valdos institucijos nėra valstybės valdžios institucijų sistemos dalis. 

 
13 straipsnis 
1. Rusijos Federacijoje pripažįstama ideologijų įvairovė. 
2. Nė viena ideologija negali būti nustatyta kaip valstybinė ar privalo-

ma. 
3. Rusijos Federacijoje pripažįstama politinė įvairovė, daugiapartišku-

mas. 
4. Visuomeniniai susivienijimai įstatymui yra lygūs. 
5. Visuomeninių organizacijų, kurių tikslai ir veikla skirti prievarta pa-

keisti konstitucinę santvarką, pažeisti Rusijos Federacijos vientisumą, pa-
kenkti valstybės saugumui, kurti ginkluotus susivienijimus, kurstyti sociali-
nę, rasinę, tautinę ar religinę nesantaiką, steigimas ir veikla yra draudžiami. 

 
14 straipsnis 
1. Rusijos Federacija – pasaulietinė valstybė. Negali būti nustatyta jo-

kia valstybinė ar privaloma religija. 
2. Religinės bendruomenės yra atskirtos nuo valstybės ir įstatymui yra 

lygios. 
 
15 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos Konstitucija turi aukščiausiąją teisinę galią, ji 

tiesiogiai taikoma visoje Rusijos Federacijos teritorijoje. Rusijos Federaci-
jos įstatymai ir kiti teisės aktai neturi prieštarauti Rusijos Federacijos Kons-
titucijai. 

2. Valstybės valdžios ir vietos savivaldos institucijos, pareigūnai, pilie-
čiai ar jų susivienijimai privalo laikytis Rusijos Federacijos Konstitucijos ir 
įstatymų. 

3. Įstatymai turi būti paskelbti oficialiai. Nepaskelbti įstatymai negali 
būti taikomi. Oficialiai ir viešai nepaskelbti teisės aktai, reglamentuojantys 
žmogaus ir piliečio teises, laisves ir pareigas, negali būti taikomi.
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4. Visuotinai pripažinti tarptautinės teisės principai ir normos, taip pat 
tarptautinės Rusijos Federacijos sutartys yra sudedamoji Rusijos Federaci-
jos teisinės sistemos dalis. Jeigu Rusijos Federacijos tarptautinė sutartis 
numato kitokias nei įstatymas taisykles, taikomos tarptautinės sutarties tai-
syklės. 

 
16 straipsnis 
1. Šio Konstitucijos skirsnio nuostatos sudaro Rusijos Federacijos 

konstitucinės santvarkos pagrindus ir negali būti keičiamos kitokia nei šios 
Konstitucijos nustatyta tvarka. 

2. Kitos šios Konstitucijos nuostatos negali prieštarauti Rusijos Fede-
racijos konstitucinės santvarkos pagrindams. 
 

2 skirsnis 
Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės 

 
17 straipsnis 
1. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės Rusijos Federacijoje pripažįsta-

mos ir garantuojamos remiantis visuotinai pripažintais tarptautinės teisės 
principais, normomis ir šia Konstitucija. 

2. Pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės yra nedalomos ir prigimtinės. 
3. Įgyvendinant žmogaus ir piliečio teises ir laisves neturi būti varžo-

mos kitų asmenų teisės ir laisvės. 
 
18 straipsnis 
1. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės veikia tiesiogiai. Jos lemia įsta-

tymų prasmę, turinį ir taikymą, taip pat įstatymų leidžiamosios ir vykdomo-
sios valdžių, vietos savivaldos veiklą ir yra įgyvendinamos vykdant teisin-
gumą. 

 
19 straipsnis 
1. Įstatymui ir teismui visi asmenys lygūs. 
2. Valstybė garantuoja lygias žmogaus ir piliečio teises ir laisves, neat-

sižvelgdama į lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, turtinę ir socialinę padėtį, 
gyvenamąją vietą, religiją, įsitikinimus, priklausomybę visuomeninėms or-
ganizacijoms ar kitas aplinkybes. Piliečio teises draudžiama varžyti dėl jo 
socialinės padėties, rasės, tautybės, kalbos ar religijos. 

3. Vyras ir moteris turi lygias teises ir laisves bei lygias galimybes jas 
įgyvendinti. 
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20 straipsnis 
1. Kiekvienas turi teisę į gyvybę. 
2. Mirties bausmė, iki tol, kol ji bus panaikinta, nustatoma federaliniu 

įstatymu kaip išskirtinė bausmė už ypač sunkius nusikaltimus gyvybei, su-
teikiant kaltinamajam teisę į bylos nagrinėjimą teisme, dalyvaujant prisie-
kusiesiems. 

 
21 straipsnis 
1. Asmens orumą gina valstybė. Jokios aplinkybės negali būti orumo 

pažeminimo pagrindas. 
2. Niekas negali būti kankinamas, prievartaujamas, baudžiamas, nega-

lima ir kitaip žiauriai elgtis žeminant žmogaus orumą. Be žmogaus sutiki-
mo jam negali būti atliekami medicininiai, moksliniai ar kiti bandymai. 

 
22 straipsnis 
1. Kiekvienas turi teisę į laisvę ir asmens neliečiamybę. 
2. Sulaikyti ar suimti asmenį galima tik teismo sprendimu. Be teismo 

sprendimo asmuo negali būti sulaikomas ilgiau kaip 48 valandas. 
 
23 straipsnis 
1. Kiekvienas turi teisę į privataus gyvenimo neliečiamybę, asmeninę 

ir šeimos paslaptį, taip pat teisę ginti savo garbę ir gerą vardą. 
2. Kiekvienas turi susirašinėjimo, telefono pokalbių, pašto, telegrafo ar 

kitokio susižinojimo neliečiamumo teisę. Šios teisės gali būti ribojamos tik 
teismo sprendimu. 

 
24 straipsnis 
1. Be asmens sutikimo negalima rinkti, laikyti, naudoti ir platinti in-

formacijos apie privatų jo gyvenimą. 
2. Valstybės valdžios ir vietos savivaldos institucijos, šių institucijų pa-

reigūnai privalo užtikrinti galimybę kiekvienam susipažinti su dokumentais 
ir medžiaga, tiesiogiai susijusiais su jo teisėmis ir laisvėmis, jeigu įstatymas 
nenumato kitaip. 

 
25 straipsnis 
1. Būstas neliečiamas. Niekas neturi teisės patekti į būstą be jame gy-

venančių asmenų sutikimo, išskyrus federaliniu įstatymu arba teismo 
sprendimu nustatytus atvejus. 
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26 straipsnis 
1. Kiekvienas turi teisę pasirinkti ir nurodyti savo tautybę. Niekas ne-

gali būti verčiamas pasirinkti ir nurodyti savo tautybę. 
2. Kiekvienas turi teisę į gimtąją kalbą, laisvą bendravimo kalbos, auk-

lėjimo, mokymosi ir kūrybos pasirinkimą. 
 
27 straipsnis 
1. Kiekvienas, teisėtai esantis Rusijos Federacijos teritorijoje, gali lais-

vai kilnotis ir pasirinkti buvimo ir gyvenamąją vietą. 
2. Kiekvienas gali laisvai išvykti už Rusijos Federacijos ribų. Rusijos 

Federacijos pilietis turi teisę nekliudomas grįžti į Rusijos Federaciją. 
 
28 straipsnis 
Kiekvienam laiduojama sąžinės ir tikėjimo laisvė, laisvė pasirinkti bet 

kurią religiją ir ją išpažinti tiek vienam, tiek kartu su kitais, atlikti religines 
apeigas, turėti ir skleisti religinius ar kitus įsitikinimus, taip pat teisę neiš-
pažinti jokios religijos. 

 
29 straipsnis 
1. Kiekvienam laiduojama minties ir žodžio laisvė. 
2. Socialinės, rasinės, tautinės, religinės neapykantos ar nesantaikos 

propagavimas ar kurstymas neleistini. Kurstyti socialinį, rasinį, tautinį, reli-
ginį ar kalbinį pranašumą draudžiama. 

3. Niekas negali būti verčiamas išreikšti savo mintis ar įsitikinimus ar-
ba jų atsisakyti. 

4. Kiekvienas turi teisę nekliudomas rinkti, gauti, perduoti, kurti ir 
skleisti informaciją bet kokiu teisėtu būdu. Duomenys, sudarantys valstybės 
paslaptį, nustatomi federaliniu įstatymu. 

5. Žiniasklaidos laisvė garantuojama. Cenzūra draudžiama. 
 
30 straipsnis 
1. Kiekvienas turi teisę vienytis į bendrijas, kurti profesines sąjungas 

savo interesams ginti. Visuomeninių susivienijimų veiklos laisvė garantuo-
jama. 

2. Niekas negali būti verčiamas stoti į kokį nors susivienijimą ir būti jo 
nariu. 

 
31 straipsnis 
Rusijos Federacijos piliečiai turi teisę rinktis be ginklo į taikius susi-

rinkimus, mitingus ir demonstracijas, eitynes ir piketus. 
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32 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos piliečiai turi teisę dalyvauti valstybės valdyme 

tiek tiesiogiai, tiek per savo atstovus. 
2. Rusijos Federacijos piliečiai turi teisę rinkti ir būti išrinkti į valsty-

bės valdžios ar vietos savivaldos institucijas, taip pat dalyvauti referendu-
me. 

3. Piliečiai, teismo pripažinti neveiksniais ar teismo sprendimu atlie-
kantys bausmę laisvės atėmimo įstaigose, neturi teisės rinkti ir būti išrinkti. 

4. Rusijos Federacijos piliečiai turi teisę lygiomis sąlygomis stoti į 
valstybės tarnybą. 

5. Rusijos Federacijos piliečiai turi teisę dalyvauti vykdant teisingumą. 
 
33 straipsnis 
Rusijos Federacijos piliečiai turi teisę kreiptis asmeniškai, taip pat tei-

kti individualias ir kolektyvines peticijas valstybės valdžios ar vietos savi-
valdos institucijoms. 

 
34 straipsnis 
1. Kiekvienas turi teisę laisvai pasirinkti verslą ir tam naudoti savo tur-

tą arba užsiimti kita įstatymo neuždrausta ekonomine veikla. 
2. Monopolizuoti rinką nesąžiningai konkuruoti ekonominėje veikloje 

draudžiama. 
Ekonominė veikla, skirta monopolizuoti rinką ar skatinanti nesąžiningą 

konkurenciją, draudžiama. 
 
35 straipsnis 
1. Privačios nuosavybės teisę saugo įstatymas. 
2. Kiekvienas turi teisę tiek vienas, tiek kartu su kitais asmenimis turėti 

nuosavybę, ją valdyti, naudoti ir ja disponuoti. 
3. Niekam negali būti atimta nuosavybė kitaip, kaip tik teismo spren-

dimu. Priverstinai paimti nuosavybę galima valstybės poreikiams tenkinti 
tik iš anksto ir teisingai už ją atlyginus. 

4. Paveldėjimo teisė garantuojama. 
 
36 straipsnis 
1. Žemė privačios nuosavybės teise gali priklausyti piliečiams ir jų su-

sivienijimams. 
2. Žemės savininkai turi teisę laisvai valdyti ir naudotis žeme ir gamtos 

ištekliais, jeigu tai nekenkia aplinkai ir nepažeidžia kitų asmenų teisių ir tei-
sėtų interesų. 
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3. Žemės naudojimo sąlygas ir tvarką nustato federalinis įstatymas. 
 
37 straipsnis 
1. Darbas yra laisvas. Kiekvienas turi teisę laisvai pasirinkti profesiją, 

užsiėmimo rūšį ir darbą. 
2. Priverstinis darbas draudžiamas. 
3. Kiekvienas turi teisę į darbą, atitinkantį saugumo ir higienos reikala-

vimus, gauti teisingą atlyginimą už jį ir ne mažesnį negu federaliniu įstaty-
mu nustatytą minimalų darbo užmokestį bei teisę būti ginamam nedarbo at-
veju. 

4. Individualiems ar kolektyviniams darbo ginčams spręsti gali būti 
naudojami visi federalinio įstatymo nustatyti būdai, įskaitant streikus. 

5. Kiekvienas turi teisę į poilsį. Dirbančiam pagal darbo sutartį garan-
tuojama federaliniu įstatymu nustatyta darbo laiko trukmė, poilsio ir šven-
čių dienos, kasmetinės mokamos atostogos. 

 
38 straipsnis 
1. Valstybė gina motinystę, vaikystę ir šeimą. 
2. Tėvai turi lygias teises ir vienodas pareigas auklėdami ir rūpinda-

miesi savo vaikais. 
3. Darbingi 18 metų sulaukę vaikai privalo rūpintis savo nedarbingais 

tėvais. 
 
39 straipsnis 
1. Kiekvienam garantuojama teisė gauti socialinę paramą senatvės, li-

gos, invalidumo, maitintojo netekimo, vaikų auklėjimo ir kitais įstatymo 
numatytais atvejais. 

2. Valstybines pensijas ir socialines pašalpas nustato įstatymas. 
3. Valstybė skatina savanorišką socialinį draudimą, kitų socialinio ap-

rūpinimo ir labdaros formų kūrimą. 
 
40 straipsnis 
1. Kiekvienas turi teisę į būstą. Niekas neturi teisės savavališkai jo at-

imti. 
2. Valstybės valdžios ir vietos savivaldos institucijos skatina būstų sta-

tybą, taip pat sudaro sąlygas įgyvendinti teisę į būstą. 
3. Socialiai remtiniems ir kitiems įstatyme numatytiems piliečiams, ku-

riems reikalingas būstas, jis suteikiamas nemokamai arba už prieinamą kai-
ną iš valstybinių, municipalinių ar kitų gyvenamųjų fondų pagal įstatymo 
nustatytas normas. 

 296 



41 straipsnis 
1. Kiekvienas turi teisę į sveikatos apsaugą ir medicinos pagalbą. Me-

dicinos pagalba valstybinėse ir municipalinėse sveikatos priežiūros įstaigo-
se piliečiams teikiama nemokamai, atitinkamo biudžeto, draudimo ir kitų 
įmokų lėšomis. 

2. Rusijos Federacijoje finansuojamos gyventojų sveikatos apsaugos ir 
sveikatinimo federalinės programos, vykdomos priemonės plėtojant valsty-
binę, municipalinę, privačią sveikatos apsaugos sistemas, skatinama veikla, 
padedanti stiprinti žmogaus sveikatą, vystyti fizinę kultūrą ir sportą, ekolo-
ginę, sanitarinę ir epidemiologinę gerovę. 

3. Pareigūnai už faktų ir aplinkybių, sukėlusių grėsmę žmonių gyvybei 
ir sveikatai, nuslėpimą atsako federalinio įstatymo nustatyta tvarka. 

 
42 straipsnis 
Kiekvienas turi teisę į sveiką gamtinę aplinką, patikimą informaciją ap-

ie jos būklę ir į žalos, padarytos jo sveikatai ar turtui dėl ekologines teisės 
pažeidimų, atlyginimą. 

 
43 straipsnis 
1. Kiekvienas turi teisę į išsilavinimą. 
2. Ikimokyklinis ugdymas, bendras vidurinis ir bendras vidurinis pro-

fesinis išsilavinimas valstybinėse, municipalinėse mokymo įstaigose ir 
įmonėse yra garantuojamas ir nemokamas. 

3. Kiekvienas turi teisę konkurso būdu nemokamai įgyti aukštąjį išsila-
vinimą valstybinėse, municipalinėse mokymo įstaigose ir įmonėse. 

4. Bendrasis vidurinis išsilavinimas privalomas. Tėvai, įstatyminiai at-
stovai turi užtikrinti, kad vaikai įgytų bendrąjį išsilavinimą. 

5. Rusijos Federacija nustato federalinius valstybinius švietimo stan-
dartus, remia įvairias švietimo ir savišvietos formas. 

 
44 straipsnis 
1. Kiekvienam laiduojama literatūrinės, meninės, mokslinės, techninės 

ar kitokios kūrybos, taip pat pedagoginės veiklos laisvė. Intelektinę nuosa-
vybę saugo įstatymas. 

2. Kiekvienas turi teisę dalyvauti kultūriniame gyvenime, taip pat nau-
dotis kultūros įstaigomis ir kultūros vertybėmis. 

3. Kiekvienas privalo rūpintis istorijos ir kultūros paveldo išsaugojimu, 
saugoti istorijos ir kultūros paminklus. 
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45 straipsnis 
1. Rusijos Federacija garantuoja valstybinę žmogaus ir piliečio teisių ir 

laisvių apsaugą. 
2. Kiekvienas turi teisę ginti savo teises ir laisves įstatymo nedrau-

džiamomis priemonėmis. 
 
46 straipsnis 
1. Kiekvienas turi teisę į teisminį pažeistų teisių ir laisvių gynimą. 
2. Valstybės valdžios, vietos savivaldos institucijų, visuomeninių susi-

vienijimų pareigūnų sprendimai, taip pat veiksmai (ar neveikimas) gali būti 
skundžiami teismui. 

3. Kiekvienas Rusijos Federacijos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka 
turi teisę kreiptis į tarptautines žmogaus teisių ir laisvių gynimo institucijas, 
jeigu išnaudotos visos valstybės teisinės gynybos priemonės. 

 
47 straipsnis 
1. Negali būti ribojama asmens teisė į bylos nagrinėjimą teisme ir to 

teisėjo, kuriam jis priskiriamas pagal įstatymu nustatytą teismingumą. 
2. Asmuo, kaltinamas nusikaltimo padarymu, turi teisę į teisminį bylos 

nagrinėjimą, o federalinio įstatymo nustatytais atvejais – dalyvaujant prisi-
ekusiesiems. 

 
48 straipsnis 
1. Teisė į kvalifikuotą teisinę pagalba garantuojama. Įstatymo numaty-

tais atvejais teisinė pagalba teikiama nemokamai. 
2. Sulaikytas, suimtas, areštuotas ar kaltinamas nusikaltimo padarymu 

asmuo turi teisę turėti advokatą (gynėją) nuo sulaikymo, suėmimo ar kalti-
nimo pateikimo momento. 

 
49 straipsnis 
1. Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas federalinio įsta-

tymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. 
2. Kaltinamasis neprivalo įrodinėti savo nekaltumo. 
3. Visos nepašalinamos abejonės dėl asmens kaltės aiškinamos kalti-

namojo naudai. 
 
50 straipsnis 
1. Niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą. 
2. Vykdant teisingumą negali būti naudojami įrodymai, gauti pažei-

džiant federalinį įstatymą. 
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3. Asmuo, nuteistas už nusikaltimo padarymą, turi teisę federalinio 
įstatymo nustatyta tvarka į nuosprendžio svarstymą aukštesniajame teisme, 
taip pat malonės ir švelnesnės bausmės teises. 

 
51 straipsnis 
1. Niekas negali būti verčiamas duoti parodymus prieš save, savo su-

tuoktinį ir artimus giminaičius, kuriuos nustato federalinis įstatymas. 
2. Federaliniu įstatymu gali būti nustatyti kiti atleidimo nuo pareigos 

duoti liudytojo parodymus atvejai. 
 
52 straipsnis 
Asmenų, nukentėjusių nuo nusikaltimų ir piktnaudžiavimo valdžia, tei-

sės saugomos įstatymu. Valstybė užtikrina nukentėjusiųjų teisę į teisminę 
gynybą ir žalos atlyginimą. 

 
53 straipsnis 
Kiekvienas turi teisę į žalos, padarytos valstybės valdžios institucijų ar 

jų pareigūnų neteisėtais veiksmais (arba neveikimu), atlyginimą. 
 
54 straipsnis 
1. Atsakomybę nustatantis ar ją griežtinantis įstatymas grįžtamosios 

galios neturi. 
2. Niekas negali atsakyti už veiką, kuri jos padarymo metu nebuvo lai-

koma teisės pažeidimu. Jeigu padarius veiką atsakomybę už ją įstatymas 
panaikina ar sušvelnina, taikomas toks įstatymas. 

 
55 straipsnis 
1. Pagrindinių teisių ir laisvių įtvirtinimas Rusijos Federacijos Konsti-

tucijoje negali būti aiškinamas kaip kitų visuotinai pripažintų žmogaus ir pi-
liečio teisių ir laisvių paneigimas ar apribojimas. 

2. Žmogaus ir piliečio teises ir laisves neigiantys ar apribojantys įsta-
tymai Rusijos Federacijoje negali būti priimami. 

3. Žmogaus ir piliečio teises ir laisves apriboti galima tik federaliniu 
įstatymu ir tik tiek, kiek tai būtina apsaugoti konstitucinę santvarką, žmonių 
moralę ir sveikatą ar kitų asmenų teisėtus interesus, užtikrinti šalies gynimą 
ir valstybės saugumą. 

 
56 straipsnis 
1. Įvedus nepaprastąją padėtį, kai būtina užtikrinti piliečių saugumą ir 

konstitucinę santvarką, federaliniu konstituciniu įstatymu gali būti laikinai 
apribojamos teisės ir laisvės nustatant apribojimų trukmę. 
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2. Nepaprastosios padėties įvedimo visoje Rusijos Federacijos teritori-
joje ar jos dalyje atvejus ir tvarką nustato federalinis konstitucinis įstaty-
mas. 

3. Negali būti apribotos teisės ir laisvės, įtvirtintos Rusijos Federacijos 
Konstitucijos 20 ir 21 straipsniuose, 23 straipsnio 1 dalyje, 24 ir 28 straips-
niuose, 34 straipsnio 1 dalyje, 40 straipsnio 1 dalyje, 46–54 straipsniuose. 

 
57 straipsnis 
Mokėti įstatymu nustatytus mokesčius ir rinkliavas yra kiekvieno pa-

reiga. Įstatymai, kuriais nustatomi nauji mokesčiai ar kuriais bloginama 
mokesčių mokėtojų padėtis, grįžtamosios galios neturi. 

 
58 straipsnis 
Gamtos ir aplinkos apsauga, gamtos turtų tausojimas yra kiekvieno pa-

reiga. 
 
59 straipsnis 
1. Ginti Tėvynę yra kiekvieno Rusijos Federacijos piliečio pareiga. 
2. Rusijos Federacijos piliečių karo tarnybos atlikimo tvarką nustato 

federalinis įstatymas. 
3. Rusijos Federacijos pilietis, kurio įsitikinimai ar tikėjimas trukdo 

jam atlikti karo tarnybą, taip pat kitais federalinio įstatymo nustatytais atve-
jais turi teisę atlikti alternatyviąją civilinę tarnybą. 

 
60 straipsnis 
Rusijos Federacijos pilietis savo teises ir pareigas visa apimtimi įgy-

vendina, kai jam sukanka 18 metų. 
 
61 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos pilietis negali būti išsiųstas iš Rusijos Federaci-

jos ar išduotas kitai valstybei. 
2. Rusijos Federacija gina ir globoja savo piliečius, esančius už jos ri-

bų. 
 
62 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos pilietis kartu gali būti ir užsienio valstybės pilie-

tis (dviguba pilietybė) federalinio įstatymo ar Rusijos Federacijos tarptauti-
nės sutarties nustatytais atvejais. 

2. Rusijos Federacijos piliečio, turinčio užsienio valstybės pilietybę, 
teisės ir laisvės neapribojamos, tai neatleidžia jo nuo pareigų, kylančių iš 
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Rusijos pilietybės, jeigu kitaip nenumato federalinis įstatymas ar Rusijos 
Federacijos tarptautinė sutartis. 

3. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės Rusijos Federa-
cijoje turi tokias pačias teises ir pareigas kaip ir Rusijos Federacijos pilie-
čiai, išskyrus federalinio įstatymo ar Rusijos Federacijos tarptautinės sutar-
ties nustatytus atvejus. 

 
63 straipsnis 
1. Užsienio valstybių piliečiams ar asmenims be pilietybės Rusijos Fe-

deracijoje suteikiamas politinis prieglobstis pagal visuotinai pripažįstamas 
tarptautinės teisės normas. 

2. Rusijos Federacija neišduoda kitoms valstybėms asmenų, persekio-
jamų už politinius įsitikinimus, taip pat veiksmus (ar neveikimą), kurie Ru-
sijos Federacijos nepripažįstami nusikaltimu. Asmenų, kaltinamų nusikal-
timo padarymu, išdavimas taip pat nuteistųjų perdavimas bausmei atlikti ki-
toje valstybėje vykdomi federalinio įstatymo ar Rusijos Federacijos tarptau-
tinės sutarties nustatytais pagrindais. 

 
64 straipsnis 
Šio skirsnio nuostatos įtvirtina asmens teisinį statusą Rusijos Federaci-

joje ir negali būti keičiamos kitokia, nei numato ši Konstitucija, tvarka. 
 

3 skirsnis 
Federacijos sandara 

 
65 straipsnis 
1. Rusijos Federaciją sudaro šie subjektai: 
Adygėjos Respublika (Adygėja), Altajaus Respublika, Baškortostano 

Respublika, Buriatijos Respublika, Dagestano Respublika, Ingušijos Res-
publika, Kabardos Balkarijos Respublika, Kalmukijos Respublika, Karačajų 
ir Čerkesų Respublika, Karelijos Respublika, Komių Respublika, Marių 
Respublika, Mordovijos Respublika, Sachos Respublika (Jakutija), Šiaurės 
Osetijos-Alanijos Respublika, Totorijos Respublika (Tatarstanas), Tuvos 
Respublika, Udmurtijos Respublika, Chakasijos Respublika, Čečėnijos 
Respublika, Čiuvašijos Respublika – Čavaš respublikos*; 

                                                 
* Nauji Ingušijos Respublikos ir Šiaurės Osetijos Respublikos pavadinimai įrašyti vado-

vaujantis Rusijos Federacijos prezidento 1996 m. sausio 9 d. įsaku Nr. 20, naujas Kalmuki-
jos-Chalmg Tangč Respublikos pavadinimas įrašytas vadovaujantis Rusijos Federacijos pre-
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Altajaus kraštas, Krasnodaro kraštas, Krasnojarsko kraštas, Primorsko 
kraštas, Stavropolio kraštas, Chabarovsko kraštas; 

Amūro sritis, Archangelsko sritis, Astrachanės sritis, Belgorodo sritis, 
Briansko sritis, Vladimiro sritis, Volgogrado sritis, Vologdos sritis, Voro-
nežo sritis, Ivanovo sritis, Irkutsko sritis, Kaliningrado sritis, Kalugos sritis, 
Kamčiatkos sritis, Kemerovo sritis, Kirovo sritis, Kostromos sritis, Kurgano 
sritis, Kursko sritis, Leningrado sritis, Lipecko sritis, Magadano sritis, 
Maskvos sritis, Murmansko sritis, Nižnij Novgorodo sritis, Novgorodo sri-
tis, Novosibirsko sritis, Omsko sritis, Orenburgo sritis, Orlovo sritis, Penzos 
sritis, Permės sritis, Pskovo sritis, Rostovo sritis, Riazanės sritis, Samaros 
sritis, Saratovo sritis, Sachalino sritis, Sverdlovsko sritis, Smolensko sritis, 
Tambovo sritis, Tverės sritis, Tomsko sritis, Tulos sritis, Tiumenės sritis, 
Uljanovsko sritis, Čeliabinsko sritis, Čitos sritis, Jaroslavlio sritis; 

− Maskva, Sankt Peterburgas yra federaliniai miestai; 
− Žydų autonominė sritis; 
− Agos Buriatų autonominė apygarda, Permės Komių autonominė ap-

ygarda, Koriakijos autonominė apygarda, Nencų autonominė apy-
garda, Taimyro (Dolganų-Nencų) autonominė apygarda, Ust Or-
dynskio Buriatų autonominė apygarda, Chantų-Mansių autonominė 
apygarda, Čiukčių autonominė apygarda, Evenkijos autonominė apy-
garda, Jamalo Nencų autonominė apygarda. 

2. Naujo subjekto priėmimo į Rusijos Federaciją ir jo sudarymo joje 
tvarką nustato federalinis konstitucinis įstatymas. 

 
66 straipsnis 
1. Respublikos statusą nustato Rusijos Federacijos Konstitucija ir res-

publikos konstitucija. 
2. Krašto, srities, federalinio miesto, autonominės srities, autonominės 

apygardos statusą nustato Rusijos Federacijos Konstitucija ir atitinkamai 
krašto, srities, federalinio miesto, autonominės srities ar autonominės apy-
gardos statutas, priimtas atitinkamo Rusijos Federacijos subjekto įstatymų 
leidžiamosios (atstovaujamosios) institucijos. 

3. Autonominės srities ar autonominės apygardos įstatymų leidžiamo-
sios ir vykdomosios institucijų siūlymu gali būti priimtas federalinis įstaty-
mas dėl autonominės srities ar autonominės apygardos. 

4. Autonominių sričių, esančių krašto ar srities sudėtyje, santykius gali 
nustatyti federalinis įstatymas ir sutartis, sudaryta autonominės srities vals-
                                                                                                            
zidento 1996 m. vasario 10 d. įsaku Nr.173 (Rusijos Federacijos įstatymų sąvadas, 1996, 
Nr.3, 152 str., Nr.7, 676 str.). 
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tybės valdžios institucijų ir atitinkamai krašto ar apskrities valstybės val-
džios institucijų.  

5. Rusijos Federacijos subjekto statusas gali būti pakeistas Rusijos Fe-
deracijos ir jos subjekto tarpusavio sutikimu federalinio konstitucinio įsta-
tymo nustatyta tvarka. 

 
67 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos teritoriją sudaro jos subjektų teritorijos, vidaus 

vandenys ir teritorinė jūra, oro erdvė virš jų. 
2. Rusijos Federacija turi suverenias teises ir vykdo jurisdikciją konti-

nentiniame šelfe ir išskirtinėje Rusijos Federacijos ekonominėje zonoje fe-
deralinio įstatymo ir tarptautinės teisės nustatyta tvarka. 

3. Teritorinės Rusijos Federacijos subjektų ribos gali būti keičiamos jų 
tarpusavio sutikimu. 

 
68 straipsnis 
1. Rusų kalba yra valstybinė kalba visoje Rusijos Federacijos teritorijo-

je. 
2. Respublikos turi teisę nustatyti savo valstybines kalbas. Šios kalbos 

respublikų valstybės valdžios, vietos savivaldos institucijose ir respublikų 
valstybinėse įstaigose vartojamos greta valstybinės Rusijos Federacijos kal-
bos. 

3. Rusijos Federacija laiduoja visoms savo tautoms teisę į gimtąją kal-
bą, jos mokymą ir plėtojimą. 

 
69 straipsnis 
Rusijos Federacija laiduoja senbuvių tautinių mažumų teises remdama-

si visuotinai pripažįstamais tarptautinės teisės principais ir normomis bei 
tarptautinėmis Rusijos Federacijos sutartimis. 

 
70 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos valstybės vėliavą, herbą ir himną, jų aprašymą ir 

oficialaus naudojimo tvarką nustato federalinis konstitucinis įstatymas. 
2. Rusijos Federacijos sostinė yra Maskvos miestas. Sostinės statusą 

nustato federalinis įstatymas. 
 
71 straipsnis 
Rusijos Federacijos kompetencija: 
a) Rusijos Federacijos Konstitucijos, federalinių įstatymų priėmimas ir 

keitimas, jų laikymosi kontrolė; 
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b) Rusijos Federacijos teritorija ir federacijos sandara; 
c) žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių reglamentavimas ir jų gynimas; 

Rusijos Federacijos pilietybė; tautinių mažumų teisių reglamentavimas ir jų 
gynimas; 

d) federalinės įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės val-
džios institucijų sistemos nustatymas, jų sudarymas ir veiklos tvarka; fede-
ralinių valstybės valdžios institucijų sudarymo tvarka; 

e) federalinė valstybės nuosavybė ir jos valdymas; 
f) federalinės politikos pagrindų nustatymas, federalinės programos 

valstybinio, ekonominio, ekologinio, socialinio, kultūrinio ir nacionalinio 
plėtojimo srityse; 

g) vientisos rinkos teisės pagrindų nustatymas; finansų, valiutos, kredi-
tų, muitų reguliavimas, pinigų emisija, kainų politikos pagrindai; federali-
nės ekonominės tarnybos, įskaitant federalinius bankus; 

h) federalinis biudžetas, federaliniai mokesčiai ir rinkliavos; federali-
niai regionų vystymo fondai; 

i) federalinė energetikos sistema, branduolinė energetika, skaidomo-
sios medžiagos, federalinis transportas, susisiekimo keliai, informacija ir 
ryšiai; veikla kosmose; 

j) Rusijos Federacijos užsienio politika ir tarptautiniai santykiai, tarp-
tautinės Rusijos Federacijos sutartys; karo ir taikos klausimai; 

k) Rusijos Federacijos išoriniai ekonominiai santykiai; 
l) gynyba ir saugumas; gynybos pramonė; ginklų, karo technikos, kitų 

karo priemonių pirkimo ir pardavimo tvarkos nustatymas; nuodingųjų, nar-
kotinių medžiagų gamyba ir jų naudojimo tvarka; 

m) Rusijos Federacijos valstybės sienos statusas ir jos gynimas, Rusi-
jos Federacijos teritorinė jūra, oro erdvė, išskirtinė ekonominė zona ir kon-
tinentinis šelfas; 

n) teismų sistema; prokuratūra; baudžiamųjų, baudžiamojo proceso, 
bausmių vykdymo įstatymų leidyba; amnestija ir malonė; civilinių, civilinio 
proceso, arbitražo proceso įstatymų leidyba; teisinis intelektinės nuosavy-
bės reglamentavimas; 

o) federalinė kolizinė teisė; 
p) meteorologinė tarnyba, standartai, etalonai, metrinė ir laiko skaičia-

vimo sistemos; 
geodezija ir kartografija; geografinių objektų pavadinimai; oficiali sta-

tistika ir buhalterinė apskaita; 
q) Rusijos Federacijos valstybės apdovanojimai ir garbės vardai; 
r) federalinė valstybės tarnyba. 
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72 straipsnis 
1. Bendra Rusijos Federacijos ir jos subjektų kompetencija: 

a) Respublikų konstitucijų ir įstatymų, kraštų, sričių, federalinių 
miestų, autonominių sričių, autonominių apygardų statutų, įsta-
tymų ir kitų norminių teisės aktų atitikties Rusijos Federacijos 
Konstitucijai ir federaliniams įstatymams užtikrinimas; 

b) žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių apsauga; tautinių mažumų 
teisių apsauga; teisėtumo, teisėtvarkos, visuomenės saugumo 
užtikrinimas; pasienio ruožo režimas; 

c) žemės, jos gelmių, vandens ir kitų gamtos išteklių valdymas, 
naudojimas ir disponavimas jais; 

d) valstybės nuosavybės atribojimas; 
e) naudojimasis gamta; aplinkos apsauga ir ekologinio saugumo 

užtikrinimas; ypatingai saugomos gamtos teritorijos; istorijos ir 
kultūros paminklų apsauga; 

f) bendrieji auklėjimo, švietimo, mokslo, kultūros, fizinės kultūros 
ir sporto klausimai; 

g) sveikatos apsaugos klausimų koordinavimas; šeimos, motinys-
tės, tėvystės ir vaikystės apsauga; socialinė apsauga ir socialinis 
aprūpinimas; 

h) kovos su katastrofomis, stichinėmis nelaimėmis, epidemijomis 
priemonių užtikrinimas ir padarinių likvidavimas; 

i) bendrųjų Rusijos Federacijos mokesčių ir rinkliavų politikos 
principų nustatymas; 

j) įstatymų leidyba administracinės, administracinio proceso, dar-
bo, šeimos, būsto, žemės, vandenų, miškų, žemės gelmių ir ap-
linkos apsaugos srityse; 

k) teismų ir teisėsaugos institucijų darbuotojai; advokatūra, nota-
riatas; 

l) tautinių etninių mažumų tradicinio gyvenimo būdo ir nuo seno-
vės susiklosčiusios gyvenamosios aplinkos apsauga; 

m) valstybės valdžios ir vietos savivaldos institucijų sistemos suda-
rymo bendrųjų principų nustatymas; 

n) Rusijos Federacijos subjektų tarptautinių ir tarptautinių ekono-
minių santykių koordinavimas, tarptautinių Rusijos Federacijos 
sutarčių vykdymas; 

2. Šio straipsnio nuostatos vienodai taikomos respublikose, kraštuose, 
srityse, federaliniuose miestuose, autonominėse srityse, autonominėse apy-
gardose. 
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73 straipsnis 
Klausimais, nepriskiriamais Rusijos Federacijos kompetencijai ir ben-

drai Rusijos Federacijos ir jos subjektų kompetencijai, Rusijos Federacijos 
subjektai valstybės vadžią įgyvendina visa apimtimi. 

 
74 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos teritorijoje negali būti nustatomos muitų sienos, 

žyminiai mokesčiai, rinkliavos ar kiti laisvo prekių, paslaugų ir finansinių 
priemonių judėjimo apribojimai. 

2. Prekių ir paslaugų judėjimo apribojimai gali būti nustatomi federali-
niu įstatymu, jeigu būtina užtikrinti žmonių saugumą, gyvybę, sveikatą, 
gamtos ir kultūros vertybių apsaugą. 

 
75 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos piniginis vienetas yra rublis. Pinigų emisiją 

vykdo tik Rusijos Federacijos centrinis bankas. Įvesti kitus pinigus ir vyk-
dyti jų emisiją Rusijos Federacijoje neleidžiama. 

2. Užtikrinti rublio stabilumą – pagrindinė Rusijos Federacijos centri-
nio banko funkcija, ją jis vykdo neatsižvelgdamas į kitas valstybės valdžios 
institucijas. 

3. Mokesčių, mokamų į federalinį biudžetą, sistemą ir bendrus mokes-
čių nustatymo ir mokėjimo principus Rusijos Federacijoje nustato federali-
nis įstatymas. 

4. Valstybė skolinasi federalinio įstatymo nustatyta tvarka, o asmenys 
skolina savanoriškai. 

 
76 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos kompetencijos klausimais priimami federaliniai 

konstituciniai įstatymai ir federaliniai įstatymai, jie tiesiogiai taikomi visoje 
Rusijos Federacijos teritorijoje. 

2. Bendrais Rusijos Federacijos ir Rusijos Federacijos subjektų kompe-
tencijos klausimais leidžiami federaliniai įstatymai ir jų pagrindu priimti 
Rusijos Federacijos subjektų įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai. 

3. Federaliniai įstatymai neturi prieštarauti federaliniams konstituci-
niams įstatymams. 

4. Respublikos, kraštai, federaliniai miestai, autonominės sritys ir au-
tonominės apygardos vykdo teisinį reguliavimą, įskaitant įstatymų ir kitų 
norminių teisės aktų priėmimą, neperžengdami kompetencijos, nepriskiria-
mos Rusijos Federacijos ir bendrai Rusijos Federacijos ir Rusijos Federaci-
jos subjektų kompetencijai, ribų. 
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5. Rusijos Federacijos subjektų priimti įstatymai ir kiti norminiai teisės 
aktai neturi prieštarauti federaliniams įstatymams, nurodytiems pirmoje ir 
antroje šio straipsnio dalyje. Esant prieštaravimui tarp federalinio įstatymo 
ir kito Rusijos Federacijoje išleisto teisės akto, taikomas federalinis įstaty-
mas. 

6. Esant prieštaravimui tarp federalinio įstatymo ir Rusijos Federacijos 
subjekto norminio teisės akto, nurodyto šio straipsnio ketvirtoje dalyje, tai-
komas Rusijos Federacijos subjekto norminis teisės aktas. 

 
77 straipsnis 
1. Respublikų, kraštų, sričių, federalinių miestų, autonominių sričių, ir 

autonominių apygardų valstybės valdžios institucijų sistemą Rusijos Fede-
racijos subjektai nustato savarankiškai atsižvelgdami į Rusijos Federacijos 
konstitucinės santvarkos pagrindus ir bendrus valstybės valdžios atstovau-
jamųjų ir vykdomųjų institucijų, numatytų federaliniu įstatymu, sudarymo 
principus. 

2. Federalinės vykdomosios valdžios institucijos ir Rusijos Federacijos 
subjektų vykdomosios valdžios institucijos, neperžengdamos Rusijos Fede-
racijos kompetencijos, įgaliojimų ir Rusijos Federacijos ir jos subjektų ben-
drosios kompetencijos ir įgaliojimų ribų, sudaro vientisą Rusijos Federaci-
jos vykdomosios valdžios sistemą. 

 
78 straipsnis 
1. Įgaliojimams vykdyti federalinės vykdomosios valdžios institucijos 

gali sudaryti savo teritorines institucijas ir skirti atitinkamus pareigūnus. 
2. Federalinių vykdomųjų valdžios institucijų ir Rusijos Federacijos 

subjektų vykdomųjų valdžios institucijų susitarimu Federalinės vykdomo-
sios valdžios institucijos gali perduoti vykdyti dalį savo įgaliojimų Rusijos 
Federacijos subjektų vykdomosioms valdžios institucijoms, jeigu tai ne-
prieštarauja Rusijos Federacijos Konstitucijai ir federaliniams įstatymams. 

3. Rusijos Federacijos subjektų vykdomosios valdžios institucijos su-
tinkant federalinėms vykdomosioms institucijoms pastarosioms gali per-
duoti vykdyti dalį savo įgaliojimų. 

4. Rusijos Federacijos prezidentas ir Rusijos Federacijos Vyriausybė 
pagal Rusijos Federacijos Konstituciją užtikrina federalinės valstybės val-
džios vykdymą visoje Rusijos Federacijos teritorijoje. 

 
79 straipsnis 
Rusijos Federacija gali dalyvauti tarptautinėse organizacijose ir per-

duoti joms dalį savo įgaliojimų pagal tarptautines sutartis, jeigu tai neriboja 
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žmogaus teisių ir neprieštarauja Rusijos Federacijos konstitucinės santvar-
kos pagrindams. 
 

4 skirsnis 
Rusijos federacijos prezidentas 

 
80 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos prezidentas yra valstybės vadovas. 
2. Rusijos Federacijos prezidentas yra Rusijos Federacijos Konstituci-

jos, žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių garantas. Rusijos Federacijos Kons-
titucijos nustatyta tvarka jis imasi priemonių gindamas Rusijos Federacijos 
suverenitetą, jos nepriklausomybę ir valstybės vientisumą, užtikrina valsty-
bės valdžios institucijų sąveiką. 

3. Rusijos Federacijos prezidentas pagal Konstituciją ir federalinius 
įstatymus nustato pagrindines valstybės vidaus ir užsienio politikos kryptis. 

4. Rusijos Federacijos prezidentas, kaip valstybės vadovas, atstovauja 
Rusijos Federacijai vidaus ir tarptautiniuose santykiuose.  

 
81 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos prezidentą renka Rusijos Federacijos piliečiai 

ketveriems metams remdamiesi visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir 
slaptu balsavimu. 

2. Rusijos Federacijos prezidentu gali būti išrinktas ne jaunesnis kaip 
35 metų Rusijos Federacijos pilietis, ne mažiau kaip 10 metų nuolat gyve-
nantis Rusijos Federacijoje. 

3. Tas pats asmuo Respublikos prezidento pareigas gali eiti ne daugiau 
kaip dvi kadencijas iš eilės. 

4. Rusijos Federacijos prezidento rinkimų tvarką nustato federalinis 
įstatymas. 

 
82 straipsnis 
1. Pradėdamas eiti pareigas Rusijos Federacijos prezidentas prisiekia 

liaudžiai: 
„Vykdydamas Rusijos Federacijos prezidento pareigas prisiekiu gerbti 

ir saugoti žmogaus ir piliečio teises bei laisves, laikytis ir ginti Rusijos Fe-
deracijos Konstituciją, valstybės suverenitetą, nepriklausomybę, saugumą 
vientisumą ir ištikimai tarnauti liaudžiai“. 

2. Prisiekiama iškilmingoje aplinkoje, dalyvaujant Federacijos Tarybos 
nariams, Valstybės Dūmos deputatams ir Rusijos Federacijos Konstitucinio 
Teismo teisėjams. 
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83 straipsnis 
Rusijos Federacijos prezidentas: 
a) Valstybės Dūmos pritarimu skiria Rusijos Federacijos Vyriausybės 

pirmininką; 
b) turi teisę pirmininkauti Rusijos Federacijos Vyriausybės posėdžiuo-

se; 
c) priima sprendimą atstatydinti Rusijos Federacijos Vyriausybę; 
d) teikia Valstybės Dūmai skirti į pareigas ir atleisti iš jų Rusijos Fede-

racijos centrinio banko pirmininko kandidatūrą; 
e) Rusijos Federacijos Vyriausybės pirmininko teikimu skiria ir atlei-

džia iš pareigų Rusijos Federacijos Vyriausybės pirmininko pavaduotojus, 
federalinius ministrus; 

f) teikia Federacijos Tarybai Rusijos Federacijos Konstitucinio Teismo 
teisėjų kandidatūras, Rusijos Federacijos Aukščiausiojo Teismo teisėjų 
kandidatūras, Rusijos Federacijos Aukščiausiojo Arbitražinio Teismo teisė-
jų kandidatūras, taip pat Rusijos Federacijos generalinio prokuroro kandida-
tūrą; siūlo Federacijos Tarybai atleisti iš pareigų Rusijos Federacijos gene-
ralinį prokurorą, skiria kitų federalinių teismų teisėjus; 

g) sudaro ir vadovauja Rusijos Federacijos Saugumo tarybai, kurios 
statusą nustato federalinis įstatymas; 

h) tvirtina Rusijos Federacijos karinę doktriną; 
i) sudaro Rusijos Federacijos prezidento administraciją; 
j) skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Rusijos Federacijos prezidento įga-

liotuosius atstovus; 
k) skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Rusijos Federacijos kariuomenės 

aukščiausiuosius vadus; 
l) pasikonsultavęs su Federalinio Susirinkimo rūmų atitinkamais ko-

mitetais ir komisijomis skiria ir atleidžia iš pareigų Rusijos Federacijos dip-
lomatinius atstovus užsienio valstybėse ir tarptautinėse organizacijose. 
 

84 straipsnis 
Rusijos Federacijos prezidentas: 
a) skiria Valstybės Dūmos rinkimus pagal Rusijos Federacijos Konsti-

tuciją ir federalinį įstatymą; 
b) paleidžia Valstybės Dūmą Rusijos Federacijos Konstitucijoje numa-

tytais atvejais ir tvarka; 
c) skelbia referendumą federalinio konstitucinio įstatymo nustatyta 

tvarka; 
d) teikia Valstybės Dūmai įstatymų projektus 
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e) pasirašo ir skelbia federalinius įstatymus; 
f) kreipiasi į Federalinį Susirinkimą su kasmetiniu pranešimu apie pa-

dėtį šalyje, apie pagrindines valstybės vidaus ir užsienio politikos kryptis.  
 

85 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos prezidentas gali panaudoti derinimo procedūras 

spręsti nesutarimus tarp Rusijos Federacijos valstybinės valdžios institucijų 
ir Rusijos Federacijos subjektų valstybinės valdžios institucijų taip pat tarp 
Rusijos Federacijos subjektų valstybės valdžios institucijų. Jeigu nepavyks-
ta pasiekti bendro sprendimo, ginčą jis gali perduoti spręsti atitinkamam 
teismui. 

2. Rusijos Federacijos prezidentas turi teisę sustabdyti, iki kol bus pri-
imtas atitinkamo teismo sprendimas, Rusijos Federacijos subjektų vykdo-
mosios valdžios institucijų priimtų aktų galiojimą, jeigu šie aktai prieštarau-
ja Rusijos Federacijos Konstitucijai ir federaliniams įstatymams, Rusijos 
Federacijos tarptautiniams įsipareigojimams arba pažeidžia žmogaus ir pi-
liečio teises ir laisves.  
 

86 straipsnis 
Rusijos Federacijos prezidentas: 
a) vadovauja Rusijos Federacijos užsienio politikai; 
b) veda derybas ir pasirašo Rusijos Federacijos tarptautines sutartis; 
c) pasirašo ratifikacinius raštus; 
d) priima įgaliojamuosius ir atšaukiamuosius raštus iš akredituotų dip-

lomatinių atstovų. 
 

87 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos prezidentas yra vyriausiasis Rusijos Federacijos 

ginkluotųjų pajėgų vadas. 
2. Rusijos Federacijos užpuolimo arba tiesioginio užpuolimo pavojaus 

atvejais Rusijos Federacijos prezidentas įveda Rusijos Federacijos teritori-
joje ar tam tikrose jos vietovėse karo padėtį ir nedelsdamas apie tai praneša 
Federacijos Tarybai ir Valstybės Dūmai. 

3. Karo padėtį reguliuoja federalinis konstitucinis įstatymas. 
 

88 straipsnis 
Rusijos Federacijos prezidentas federalinio konstitucinio įstatymo nu-

matytomis aplinkybėms ir tvarka įveda Rusijos Federacijos teritorijoje ar 
tam tikrose jos vietovėse nepaprastąją padėtį ir nedelsdamas apie tai prane-
ša Federacijos Tarybai ir Valstybės Dūmai. 
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89 straipsnis 
Rusijos Federacijos prezidentas: 
a) sprendžia Rusijos Federacijos pilietybės, politinio prieglobsčio su-

teikimo klausimus; 
b) skiria Rusijos Federacijos valstybinius apdovanojimus, suteikia Ru-

sijos Federacijos garbės vardus, aukščiausius karinius ir aukščiausius spe-
cialiuosius laipsnius; 

c) teikia malonę. 
 

90 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos prezidentas leidžia įsakus ir potvarkius. 
2. Rusijos Federacijos prezidento įsakai ir potvarkiai turi būti vykdomi 

visoje Rusijos Federacijos teritorijoje. 
3. Rusijos Federacijos prezidento įsakai ir potvarkiai neturi prieštarauti 

Rusijos Federacijos Konstitucijai ir federaliniams įstatymams. 
 

91 straipsnis 
Rusijos Federacijos prezidento asmuo neliečiamas. 

 
92 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos prezidentas pradeda eiti pareigas prisiekęs ir 

baigia jas vykdyti pasibaigus jo kadencijos laikotarpiui, prisiekus naujai iš-
rinktam Rusijos Federacijos prezidentui. 

2. Rusijos Federacijos prezidento įgaliojimai pirma laiko nutrūksta jam 
atsistatydinus, negalint vykdyti savo pareigų dėl nuolatinio sveikatos būklės 
sutrikimo ar pašalinus jį iš pareigų. Šiais atvejais Rusijos Federacijos prezi-
dento rinkimai turi įvykti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pirma laiko 
nutrūkusių įgaliojimų momento. 

3. Visais atvejais, kai Rusijos Federacijos prezidentas negali vykdyti 
savo pareigų, jas laikinai eina Rusijos Federacijos Vyriausybės pirmininkas. 
Jis, laikinai eidamas Rusijos Federacijos prezidento pareigas, neturi teisės 
paleisti Valstybės Dūmos, skelbti referendumą, taip pat teikti pasiūlymus 
dėl Rusijos Federacijos Konstitucijos pataisų. 
 

93 straipsnis 
1. Federacijos Taryba Rusijos Federacijos prezidentą gali pašalinti iš 

pareigų tik remdamasi Valstybės Dūmos iškeltu kaltinimu valstybės išda-
vimu arba įvykdžius kitą sunkų nusikaltimą, esant Rusijos Federacijos 
Aukščiausiojo Teismo išvadai, patvirtinančiai, jog Rusijos Federacijos pre-
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zidento veiksmuose esama nusikaltimo požymių ir esant Rusijos Federaci-
jos Konstitucinio Teismo išvadai, patvirtinančiai kaltinimo iškėlimo proce-
dūros teisėtumą. 

2. Valstybės Dūmos sprendimas dėl kaltinimo iškėlimo ir Federacijos 
Tarybos sprendimas dėl prezidento pašalinimo iš pareigų turi būti priimti 
kiekvienų rūmų 2/3 visų balsų, ne mažiau kaip 1/3 Valstybės Dūmos depu-
tatų iniciatyva ir esant Valstybės Dūmos sudarytos specialiosios komisijos 
išvadai. 

3. Federacijos Tarybos sprendimas dėl Rusijos Federacijos prezidento 
pašalinimo iš pareigų turi būti priimtas ne vėliau, kaip per tris mėnesius nuo 
Valstybės Dūmos kaltinimo iškėlimo prezidentui. Jei per šį terminą Federa-
cijos Tarybos sprendimas nepriimamas, kaltinimas prezidentui laikomas 
atmestu. 
 

5 skirsnis 
Federalinis susirinkimas 

 
94 straipsnis 
Federalinis Susirinkimas – Rusijos Federacijos parlamentas yra atsto-

vaujamoji įstatymų leidybos institucija Rusijos Federacijoje. 
 

95 straipsnis 
1. Federalinį Susirinkimą sudaro dveji rūmai – Federacijos Taryba ir 

Valstybės Dūma. 
2. Federacijos Tarybą sudaro po du atstovus iš kiekvieno Rusijos Fede-

racijos subjekto: vienas iš atstovaujamosios ir vienas iš vykdomosios vals-
tybinės valdžios institucijų. 

3. Valstybės Dūmą sudaro 450 deputatų. 
 

96 straipsnis 
1. Valstybės Dūma renkama ketveriems metams. 
2. Federacijos Tarybos sudarymo ir Valstybės Dūmos deputatų rinki-

mų tvarką nustato federaliniai įstatymai. 
 

97 straipsnis 
1. Valstybės Dūmos deputatu gali būti renkamas Rusijos Federacijos 

pilietis, sulaukęs 21 metų amžiaus ir turintis rinkimų teisę. 
2. Tas pats asmuo vienu metu negali būti Federacijos Tarybos ir Vals-

tybės Dūmos narys. Valstybės Dūmos deputatas negali būti kitų atstovau-
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jamųjų valstybinės valdžios institucijų ar vietos savivaldos institucijų depu-
tatas. 

3. Valstybės Dūmos deputatai dirba profesionalumo ir pastovumo pa-
grindu. Valstybės Dūmos deputatai negali dirbti valstybės tarnyboje, užsi-
imti kita apmokama veikla, išskyrus pedagoginę, mokslinę ar kitą kūrybinę 
veiklą. 
 

98 straipsnis 
1. Federacijos Tarybos nariai ir Valstybės Dūmos deputatai visą savo 

įgaliojimų laikotarpį turi asmens neliečiamybę. Jie negali būti sulaikomi, 
areštuojami, apklausiami, negali būti vykdoma jų asmens krata, išskyrus at-
vejus, kai būna sulaikomi nusikaltimo vietoje, taip pat vykdoma jų asmens 
apžiūra, išskyrus federaliniu įstatymu numatytus atvejus, kai siekiama ap-
saugoti kitus asmenis. 

2. Klausimą dėl neliečiamybės statuso atėmimo Rusijos Federacijos 
generalinio prokuroro teikimu sprendžia atitinkami Federalinio susirinkimo 
rūmai. 
 

99 straipsnis 
1. Federalinis Susirinkimas yra nuolat veikianti institucija. 
2. Valstybės Dūma į pirmą posėdį renkasi trisdešimtą dieną nuo tada, 

kai išrenkama. Rusijos Federacijos prezidentas gali sušaukti Valstybės Dū-
mos posėdį anksčiau šio termino. 

3. Pirmąjį Valstybės Dūmos posėdį pradeda vyriausias pagal amžių 
deputatas. 

4. Nuo tada, kai pradeda dirbti naujai išrinkta Valstybės Dūma, anks-
tesnės Valstybės Dūmos įgaliojimai baigiasi. 
 

100 straipsnis 
1. Federacijos Taryba ir Valstybės Dūma posėdžiauja atskirai. 
2. Federacijos Tarybos ir Valstybės Dūmos posėdžiai yra atviri. Vals-

tybės Dūmos rūmai jų reglamente numatytais atvejais turi teisę rengti užda-
rus posėdžius. 

3. Abeji jų rūmai gali rinktis kartu išklausyti Rusijos Federacijos pre-
zidento pranešimų, Rusijos Federacijos Konstitucinio Teismo pranešimų, 
užsienio valstybių vadovų kalbų. 
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101 straipsnis 
1. Federacijos Taryba iš savo narių renka Federacijos Tarybos pirmi-

ninką ir jo pavaduotojus. Valstybės Dūma iš savo narių renka Valstybės 
Dūmos pirmininką ir jo pavaduotojus. 

2. Federacijos Tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojai, Valstybės Dū-
mos pirmininkas ir jo pavaduotojai atitinkamai pirmininkauja rūmų posė-
džiuose ir palaiko vidaus darbo tvarką. 

3. Federacijos Taryba ir Valstybės Dūma sudaro savo komitetus ir ko-
misijas, neperžengdamos savo kompetencijos ribų atlieka parlamentinius 
klausymus. 

4. Abeji rūmai priima savo reglamentus ir sprendžia vidaus darbo tvar-
kos klausimus. 

5. Federalinio biudžeto vykdymui kontroliuoti Federacijos Taryba ir 
Valstybės Dūma sudaro Apskaitos rūmus, kurių sudėtį ir veiklą nustato fe-
deralinis įstatymas. 
 

102 straipsnis 
1. Federacijos Taryba: 

a) tvirtina sienų tarp Rusijos Federacijos subjektų pakeitimus; 
b) tvirtina Rusijos Federacijos prezidento įsaką dėl karo padėties 

įvedimo; 
c) tvirtina Rusijos Federacijos prezidento įsaką dėl nepaprastosios 

padėties įvedimo; 
d) sprendžia dėl galimybės panaudoti Ginkluotąsias Rusijos Fede-

racijos pajėgas už Rusijos Federacijos ribų; 
e) skiria Rusijos Federacijos prezidento rinkimus; 
f) pašalina iš pareigų Rusijos Federacijos prezidentą; 
g) skiria į pareigas Rusijos Federacijos Konstitucinio Teismo, Ru-

sijos Federacijos Aukščiausiojo Teismo, Rusijos Federacijos 
Aukščiausiojo Arbitražinio Teismo teisėjus; 

h) Skiria ir atleidžia iš pareigų Rusijos Federacijos generalinį pro-
kurorą; 

i) skiria ir atleidžia iš pareigų Apskaitos rūmų pirmininko pava-
duotojus ir pusę šių rūmų auditorių. 

2. Federacijos Taryba, įgyvendindama jai Rusijos Federacijos Konsti-
tucijoje nustatytus įgaliojimus, priima nutarimus. 

3. Federacijos Tarybos nutarimai priimami visų jos narių balsų daugu-
ma, jeigu Rusijos Federacijos Konstitucija nenumato kitos sprendimų priė-
mimo tvarkos. 
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103 straipsnis 
1. Valstybės Dūma: 

a) duoda sutikimą Rusijos Federacijos prezidentui skirti Rusijos 
Federacijos Vyriausybės pirmininką; 

b) sprendžia klausimus dėl pasitikėjimo Rusijos Federacijos Vy-
riausybe; 

c) skiria ir atleidžia iš pareigų Rusijos Federacijos centrinio banko 
pirmininką; 

d) skiria ir atleidžia iš pareigų Apskaitos rūmų pirmininką ir pusę 
jų auditorių; 

e) skiria ir atleidžia iš pareigų žmogaus teisių įgaliotinį, veikiantį 
pagal federalinį konstitucinį įstatymą; 

f) skelbia amnestiją; 
g) iškelia kaltinimus Rusijos Federacijos prezidentui dėl jo pašali-

nimo iš pareigų; 
2. Valstybės Dūma, įgyvendindama jai Rusijos Federacijos Konstituci-

jos nustatytus įgaliojimus, priima nutarimus. 
3. Valstybės Dūmos nutarimai priimami visų jos deputatų balsų dau-

guma, jei Rusijos Federacijos Konstitucija nenumato kitos sprendimų priė-
mimo tvarkos. 

 
104 straipsnis 
1. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė priklauso Rusijos Federacijos 

prezidentui, Federacijos Tarybai, Federacijos Tarybos nariams, Valstybės 
Dūmos deputatams, Rusijos Federacijos Vyriausybei, Rusijos Federacijos 
subjektų įstatymų leidybos (atstovaujamosioms) institucijoms. Įstatymų lei-
dybos iniciatyvos teisę jų kompetencijai priskirtais klausimais taip pat turi 
Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas, Rusijos Federacijos Aukščiau-
siasis Teismas ir Rusijos Federacijos Aukščiausiasis Arbitražinis Teismas. 

2. Įstatymų projektai teikiami Valstybės Dūmai. 
3. Įstatymų projektai dėl mokesčių įvedimo, panaikinimo ar atleidimo 

nuo jų, valstybės paskolos suteikimo, valstybės finansinių įsipareigojimų 
pakeitimo, kiti įstatymų projektai, numatantys išlaidas, dengiamas iš federa-
linio biudžeto, gali būti teikiami tik esant Rusijos Federacijos Vyriausybės 
išvadoms. 
 

105 straipsnis 
1. Federalinius įstatymus priima Valstybės Dūma. 
2. Federaliniai įstatymai priimami visų Valstybės Dūmos deputatų bal-

sų dauguma, jei Rusijos Federacijos Konstitucija nenumato kitaip. 
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3. Valstybės Dūmos priimti federaliniai įstatymai per penkias dienas 
perduodami svarstyti Federacijos Tarybai. 

4. Laikoma, kad Federacijos Taryba pritarė federaliniam įstatymui, jei 
už jį balsavo daugiau kaip pusė visų šių rūmų narių, arba jei jis per keturio-
lika dienų nebuvo apsvarstytas Federacijos Taryboje. Jeigu Federacijos Ta-
ryba atmeta federalinį įstatymą, abeji rūmai gali sudaryti derinimo komisiją 
iškilusiems nesutarimams pašalinti, tuomet federalinis įstatymas pateikia-
mas Valstybės Dūmai pakartotinai svarstyti. 

5. Jeigu Valstybės Dūma nesutinka su Federacijos Tarybos sprendimu, 
federalinis įstatymas laikomas priimtu, jei pakartotinio balsavimo metu už jį 
balsavo ne mažiau kaip 2/3 visų Valstybės Dūmos deputatų. 
 

106 straipsnis 
Federacijos Taryba privalo svarstyti Valstybės Dūmos priimtus federa-

linius įstatymus dėl: 
a) federalinio biudžeto; 
b) federalinių mokesčių ir rinkliavų; 
c) finansų, valiutos, kreditų, muitų reguliavimo, pinigų emisijos; 
d) Rusijos Federacijos tarptautinių sutarčių ratifikavimo ir denonsa-

vimo; 
e) Rusijos Federacijos valstybės sienos statuso ir jos gynimo; 
f) karo ir taikos. 

 
107 straipsnis 
1. Priimtas federalinis įstatymas per penkias dienas siunčiamas Rusijos 

Federacijos prezidentui pasirašyti ir paskelbti. 
2. Rusijos Federacijos prezidentas per keturiolika dienų pasirašo fede-

ralinį įstatymą ir jį paskelbia. 
3. Jeigu Rusijos Federacijos prezidentas per keturiolika dienų nuo fe-

deralinio įstatymo gavimo dienos jį atmeta, Valstybės Dūma ir Federacijos 
Taryba Rusijos Federacijos Konstitucijos numatyta tvarka jį svarsto iš nau-
jo. Jeigu pakartotinio svarstymo metu federalinis įstatymas be pakeitimų 
bus priimtas ne mažesne kaip 2/3 visų Federacijos Tarybos ir Valstybės 
Dūmos deputatų balsų dauguma, šį įstatymą Rusijos Federacijos preziden-
tas per septynias dienas turi pasirašyti ir paskelbti. 
 

108 straipsnis 
1. Federaliniai konstituciniai įstatymai priimami Rusijos Federacijos 

Konstitucijoje numatytais klausimais.  

 316 



2. Federalinis konstitucinis įstatymas laikomas priimtu, jei už jį balsa-
vo ne mažiau kaip 3/4 visų Federacijos Tarybos narių ir ne mažiau kaip 2/3 
visų Valstybės Dūmos deputatų. Priimtą federalinį konstitucinį įstatymą 
Rusijos Federacijos prezidentas per keturiolika dienų turi pasirašyti ir pa-
skelbti. 
 

109 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos prezidentas gali Rusijos Federacijos Konstituci-

jos 111 ir 117 straipsniuose numatytais atvejais paleisti Valstybės Dūmą. 
2. Valstybės Dūmos paleidimo atveju Rusijos Federacijos prezidentas 

nustato jos rinkimų datą taip, kad naujai išrinkta Valstybės Dūma susirinktų 
ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo paleidimo; 

3. Rusijos Federacijos Konstitucijos 117 straipsnyje numatytais atve-
jais Valstybės Dūma negali būti paleista vienerius metus nuo jos išrinkimo. 

4. Valstybės Dūma negali būti paleista, kai ji iškelia kaltinimus Rusi-
jos Federacijos prezidentui ir tol, kol dėl jų Federacijos Taryba priims ati-
tinkamą sprendimą; 

5. Valstybės Dūma negali būti paleista, jeigu visoje Rusijos Federaci-
jos teritorijoje įvesta karo arba nepaprastoji padėtis, taip pat likus šešiems 
mėnesiams iki Rusijos Federacijos prezidento kadencijos pabaigos. 
 

6 skirsnis 
Rusijos federacijos vyriausybė 

 
110 straipsnis 
Vykdomąją valdžią Rusijos Federacijoje įgyvendina Rusijos Federaci-

jos Vyriausybė. 
Rusijos Federacijos Vyriausybę sudaro Rusijos Federacijos Vyriausy-

bės pirmininkas, Rusijos Federacijos Vyriausybės pirmininko pavaduotojai 
ir federaliniai ministrai. 
 

111 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos Vyriausybės pirmininką Valstybės Dūmos prita-

rimu skiria Rusijos Federacijos prezidentas. 
2. Rusijos Federacijos Vyriausybės pirmininko kandidatūra turi būti 

pasiūlyta ne vėliau kaip per dvi savaites po to, kai naujai išrinktas Rusijos 
Federacijos prezidentas pradeda eiti savo pareigas, taip pat Rusijos Federa-
cijos Vyriausybei atsistatydinus arba per savaitę po to, kai Valstybės Dūma 
nepritarė Rusijos Federacijos Vyriausybės pirmininko kandidatūrai. 
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3. Valstybės Dūma Rusijos Federacijos prezidento pateiktą Rusijos 
Federacijos Vyriausybės pirmininko kandidatūrą svarsto savaitę nuo jos pa-
teikimo dienos. 

4. Jeigu Valstybės Dūma tris kartus nepritaria Rusijos Federacijos pre-
zidento pateiktoms Rusijos Federacijos Vyriausybės pirmininko kandidatū-
roms, Rusijos Federacijos prezidentas skiria Rusijos Federacijos Vyriausy-
bės pirmininką, paleidžia Valstybės Dūmą ir skiria naujus rinkimus. 
 

112 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos Vyriausybės pirmininkas ne vėliau kaip per sa-

vaitę po jo paskyrimo į pareigas teikia Rusijos Federacijos prezidentui siū-
lymus dėl federalinių vykdomosios valdžios institucijų struktūros. 

2. Rusijos Federacijos Vyriausybės pirmininkas siūlo Rusijos Federa-
cijos prezidentui kandidatūras į Rusijos Federacijos Vyriausybės pirminin-
ko pavaduotojus ir federalinius ministrus. 
 

113 straipsnis 
Rusijos Federacijos Vyriausybės pirmininkas, vadovaudamasis Rusijos 

Federacijos Konstitucija, federaliniais įstatymais ir Rusijos Federacijos pre-
zidento įsakais, numato pagrindines Rusijos Federacijos Vyriausybės veik-
los kryptis ir organizuoja jos darbą. 
 

114 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos Vyriausybė: 

a) parengia ir teikia Valstybės Dūmai federalinį biudžetą ir užtikri-
na jo vykdymą; teikia Valstybės Dūmai ataskaitas apie šio biu-
džeto vykdymą; 

b) užtikrina vienodą Rusijos Federacijos finansinę, kreditinę ir pi-
niginę politiką; 

c) užtikrina vienodą Rusijos Federacijos valstybės politiką kultūros, 
mokslo, švietimo, sveikatos apsaugos, socialinio aprūpinimo ir 
ekologijos srityse; 

d) valdo federalinę nuosavybę; 
e) imasi priemonių užtikrinti šalies gynybą, valstybės saugumą, 

Rusijos Federacijos užsienio politikos vykdymą; 
f) imasi priemonių palaikyti teisėtvarką, ginti piliečių teises ir lais-

ves, nuosavybę, užtikrinti viešąją tvarką ir kovoti su nusikalsta-
mumu; 
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g) vykdo kitus jai Rusijos Federacijos Konstitucijos, federalinių 
įstatymų, Rusijos Federacijos prezidento įsakais pavestus įgalio-
jimus. 

2. Rusijos Federacijos Vyriausybės veiklos tvarką nustato federalinis 
konstitucinis įstatymas. 
 

115 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos Vyriausybė, remdamasi ir vykdydama Rusijos 

Federacijos Konstituciją, federalinius įstatymus, Rusijos Federacijos prezi-
dento norminius įsakus, leidžia nutarimus ir potvarkius, užtikrina jų vyk-
dymą. 

2. Vykdyti Rusijos Federacijos Vyriausybės nutarimus ir potvarkius 
Rusijos Federacijoje privaloma. 

3. Rusijos Federacijos Vyriausybės nutarimus ir potvarkius, prieštarau-
jančius Rusijos Federacijos Konstitucijai, federaliniams įstatymams ir Rusi-
jos Federacijos prezidento įsakams, gali panaikinti Rusijos Federacijos pre-
zidentas. 
 

116 straipsnis 
Rusijos Federacijos Vyriausybė grąžina savo įgaliojimus naujai išrink-

tam Rusijos Federacijos prezidentui. 
 

117 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos Vyriausybė gali atsistatydinti. Jos atsistatydini-

mą priima arba jo nepriima Rusijos Federacijos prezidentas. 
2. Rusijos Federacijos prezidentas gali priimti sprendimą dėl Rusijos 

Federacijos Vyriausybės atstatydinimo. 
3. Valstybės Dūma gali pareikšti nepasitikėjimą Rusijos Federacijos 

Vyriausybe. Nutarimas dėl nepasitikėjimo Rusijos Federacijos Vyriausybe 
priimamas visų Valstybės Dūmos deputatų balsų dauguma. Valstybės Dū-
mai pareiškus nepasitikėjimą Rusijos Federacijos Vyriausybe, Rusijos Fe-
deracijos prezidentas turi teisę paskelbti Rusijos Federacijos Vyriausybės 
atstatydinimą arba nesutikti su Valstybės Dūmos sprendimu. Jeigu Valsty-
bės Dūma per tris mėnesius pakartotinai pareiškia nepasitikėjimą Rusijos 
Federacijos Vyriausybe, Rusijos Federacijos prezidentas atstatydina Vy-
riausybę arba paleidžia Valstybės Dūmą. 

4. Rusijos Federacijos Vyriausybės pirmininkas gali kreiptis į Valsty-
bės Dūmą dėl pasitikėjimo Rusijos Federacijos Vyriausybe. Jei Valstybės 
Dūma pareiškia nepasitikėjimą Vyriausybe, Rusijos Federacijos prezidentas 
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per septynias dienas priima sprendimą dėl Rusijos Federacijos Vyriausybės 
atstatydinimo arba Valstybės Dūmos paleidimo. 

5. Rusijos Federacijos Vyriausybės atstatydinimo arba įgaliojimų grą-
žinimo atveju Rusijos Federacijos prezidentas jai paveda eiti savo pareigas 
iki tol, kol bus sudaryta nauja Rusijos Federacijos Vyriausybė. 
 

7 skirsnis 
Teisminė valdžia 

 
118 straipsnis 
1. Teisingumą Rusijos Federacijoje vykdo tik teismai. 
2. Teisminė valdžia įgyvendinama konstitucine, civiline, administraci-

ne ir baudžiamąja teisena. 
3. Rusijos Federacijos teismų sistemą nustato Rusijos Federacijos 

Konstitucija ir federaliniai įstatymai. Steigti teismus, turinčius ypatingus 
įgaliojimus, neleidžiama. 
 

119 straipsnis 
Teisėjais gali būti Rusijos Federacijos piliečiai, sulaukę 25 metų am-

žiaus, turintys aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip penkerių metų 
teisinio darbo stažą. Federalinis įstatymas gali nustatyti papildomus reika-
lavimus Rusijos Federacijos teismų teisėjams. 
 

120 straipsnis 
1. Teisėjai yra nepriklausomi ir klauso tik Rusijos Federacijos Konsti-

tucijos ir federalinio įstatymo. 
2. Teismas bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad valstybės ar kitos ins-

titucijos aktas neatitinka įstatymo, įstatymo nustatyta tvarka priima spren-
dimą. 
 

121 straipsnis 
1. Teisėjai nekeičiami. 
2. Teisėjų įgaliojimai gali būti nutraukti arba laikinai sustabdyti tik fe-

deralinio įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais. 
 

122 straipsnis 
1. Teisėjo asmuo neliečiamas. 
2. Teisėjai negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn kitokia 

nei federalinio įstatymo nustatyta tvarka. 
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123 straipsnis 
1. Bylos visuose teismuose nagrinėjamos viešai. Nagrinėti bylas užda-

rame posėdyje leidžiama tik federalinio įstatymo numatytais atvejais. 
2. Nagrinėti baudžiamąsias bylas už akių neleidžiama, išskyrus federa-

linio įstatymo numatytus atvejus. 
3. Teismo procesas grindžiamas rungtyniškumo ir šalių lygybės prin-

cipais. 
4. Federalinio įstatymo numatytais atvejais bylos nagrinėjamos daly-

vaujant prisiekusiesiems. 
 

124 straipsnis 
Lėšos, skiriamos teismams, yra nustatomos federaliniame biudžete, jų 

turi pakakti nepriklausomam teisingumui vykdyti pagal federalinį įstatymą. 
 
125 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos Konstitucinį Teismą sudaro 19 teisėjų. 
2. Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas nagrinėja Rusijos Fede-

racijos prezidento, Rusijos Federacijos Tarybos, Valstybės Dūmos, 1/5 Fe-
deracijos Tarybos narių ar Valstybės Dūmos deputatų, Rusijos Federacijos 
Vyriausybės, Rusijos Federacijos Aukščiausiojo Teismo ir Rusijos Federa-
cijos Aukščiausiojo Arbitražinio Teismo, Rusijos Federacijos subjektų įsta-
tymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios institucijų paklausimus ir 
sprendžia, ar atitinka Rusijos Federacijos Konstituciją: 

a) federaliniai įstatymai, norminiai Rusijos Federacijos prezidento, 
Federacijos Tarybos, Valstybės Dūmos, Rusijos Federacijos Vy-
riausybės aktai; 

b) respublikų konstitucijos ir statutai, taip pat Rusijos Federacijos 
subjektų įstatymai ir kiti norminiai aktai, išleisti Rusijos Federa-
cijos valstybės valdžios kompetencijos klausimais ir bendros 
Rusijos Federacijos valstybės valdžios ir Rusijos Federacijos 
subjektų valstybės valdžios institucijų kompetencijos klausi-
mais; 

c) sutartys, sudarytos tarp Rusijos Federacijos valstybės valdžios ir 
Rusijos Federacijos subjektų valstybės valdžios institucijų, taip 
pat Rusijos Federacijos subjektų valstybės valdžios institucijų 
sudarytos sutartys; 

d) neįsigaliojusios Rusijos Federacijos tarptautinės sutartys. 
3. Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas sprendžia ginčus dėl 

kompetencijos: 
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a) tarp federalinių valstybinės valdžios institucijų; 
b) tarp Rusijos Federacijos valstybės valdžios ir Rusijos Federaci-

jos subjektų valstybės valdžios institucijų; 
c) tarp Rusijos Federacijos subjektų aukščiausių valstybės valdžios 

institucijų. 
4. Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas sprendžia skundus dėl 

žmogaus konstitucinių teisių ir laisvių pažeidimų, teismų paklausimus, fe-
deralinio įstatymo nustatyta tvarka tikrina konkrečioje byloje taikyto ar 
numatomo taikyti įstatymo konstitucingumą. 

5. Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas aiškina Rusijos Federaci-
jos Konstituciją Rusijos Federacijos prezidento, Federacijos Tarybos, Vals-
tybės Dūmos, Rusijos Federacijos Vyriausybės ar Rusijos Federacijos sub-
jektų įstatymų leidybos institucijų paklausimu. 

6. Aktai ar jų nuostatos, pripažinti neatitinkančiais Konstitucijos, nu-
stoja galios; negalioja ir negali būti taikomos Rusijos Federacijos tarptauti-
nės sutartys, neatitinkančios Rusijos Federacijos Konstitucijos. 

7. Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas Federacijos Tarybos pa-
klausimu teikia išvadą, ar iškeliant kaltinimą Rusijos Federacijos preziden-
tui valstybės išdavimu ar kito sunkaus nusikaltimo padarymu laikytasi nu-
statytos tvarkos. 
 

126 straipsnis 
Rusijos Federacijos Aukščiausiasis Teismas yra aukščiausia teisminė 

institucija civilinėse, baudžiamosiose, administracinėse ir kitose bylose, tei-
smingose bendrosios jurisdikcijos teismams, federalinio įstatymo numaty-
tomis procesinėmis formomis vykdo teisminę jų veiklos priežiūrą, aiškina 
teisminę praktiką. 

 
127 straipsnis 
Rusijos Federacijos Aukščiausiasis Arbitražinis Teismas yra aukščiau-

sia teisminė institucija, sprendžianti ekonominius ginčus ir kitas bylas, ku-
rias nagrinėja arbitražiniai teismai, federalinio įstatymo nustatytomis proce-
sinėmis formomis vykdo jų teisminę veiklos priežiūrą, aiškina teisminę 
praktiką. 

 
128 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos Konstitucinio Teismo, Rusijos Federacijos 

Aukščiausiojo Teismo, Rusijos Federacijos Aukščiausiojo Arbitražinio  
Teismo teisėjus Rusijos Federacijos prezidento teikimu skiria Federacijos 
Taryba. 
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2. Kitų federalinių teismų teisėjus federalinio įstatymo nustatyta tvarka 
skiria Rusijos Federacijos prezidentas. 

3. Rusijos Federacijos Konstitucinio Teismo, Rusijos Federacijos 
Aukščiausiojo Teismo, Rusijos Federacijos Arbitražinio Teismo, kitų fede-
ralinių teismų įgaliojimus, sudarymo ir veiklos tvarką nustato federalinis 
konstitucinis įstatymas. 

 
129 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos prokuratūra sudaro vientisą centralizuotą siste-

mą, pagal kurią žemesnio rango prokurorai yra pavaldūs aukštesniojo rango 
prokurorams ir Rusijos Federacijos generaliniam prokurorui. 

2. Rusijos Federacijos generalinį prokurorą Rusijos Federacijos prezi-
dento teikimu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Federacijos Taryba. 

3. Rusijos Federacijos subjektų prokurorus, suderinęs su Rusijos Fede-
racijos subjektais, skiria Rusijos Federacijos generalinis prokuroras. 

4. Kitus prokurorus skiria Rusijos Federacijos generalinis prokuroras. 
5. Rusijos Federacijos prokuratūros įgaliojimus, jos sudarymo ir veik-

los tvarką nustato federalinis įstatymas. 
 
 

8 skirsnis 
Vietos savivalda 

 
130 straipsnis 
1. Vietos savivalda Rusijos Federacijoje užtikrina gyventojams gali-

mybę savarankiškai spręsti vietinius klausimus, valdyti, naudoti ir dispo-
nuoti municipaline nuosavybe. 

2. Vietos savivaldą įgyvendina piliečiai referendumo, rinkimų ir kito-
mis tiesioginėmis valios išraiškos formomis per renkamas ir kitas vietos sa-
vivaldos institucijas. 

 
131 straipsnis 
1. Vietos savivalda įgyvendinama miestuose, kaimo gyvenvietėse ir ki-

tuose teritoriniuose vienetuose, atsižvelgiant į istorines ir kitas vietines tra-
dicijas. Vietos savivaldos institucijų struktūrą vietos gyventojai nustato sa-
varankiškai. 

2. Keisti vietos savivaldos teritorinių vienetų ribas leidžiama atsižvel-
giant į šių teritorinių vienetų gyventojų nuomonę. 
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132 straipsnis 
1. Vietos savivaldos institucijos savarankiškai valdo municipalinę nuo-

savybę, sudaro, tvirtina ir vykdo vietos biudžetą, nustato vietinius mokes-
čius ir rinkliavas, saugo viešąją tvarką, sprendžia kitus vietinės reikšmės 
klausimus. 

2. Vietos savivaldos institucijoms įstatymu gali būti perduoti tam tikri 
valstybės įgaliojimai ir jiems vykdyti būtinos finansinės ir materialinės 
priemonės. Perduotų įgaliojimų vykdymą kontroliuoja valstybė. 

 
133 straipsnis 
Rusijos Federacijoje vietos savivaldai garantuojama teisė į teisminę 

gynybą, teisė gauti kompensaciją už papildomas išlaidas, atsiradusias dėl 
valstybės valdžios institucijų priimtų sprendimų, apribojančių vietos savi-
valdos teises, įtvirtintas Rusijos Federacijos Konstitucijoje ir federaliniuose 
įstatymuose. 
 

9 skirsnis 
Konstitucijos pataisos ir konstitucijos keitimas 

 
134 straipsnis 
Pasiūlymus dėl Rusijos Federacijos Konstitucijos pataisų ir jos nuosta-

tų keitimo gali teikti Rusijos Federacijos prezidentas, Federacijos Taryba, 
Valstybės Dūma, Rusijos Federacijos Vyriausybė, Rusijos Federacijos sub-
jektų įstatymų leidybos institucijos, taip pat ne mažiau kaip viena penktoji 
Federacijos Tarybos narių ar Valstybės Dūmos deputatų. 

 
135 straipsnis 
1. Federalinis Susirinkimas negali keisti Rusijos Federacijos Konstitu-

cijos 1, 2 ir 9 skirsnių nuostatų. 
2. Jeigu Rusijos Federacijos Konstitucijos 1, 2 ir 9 skirsnių nuostatų 

keitimui pritaria trys penktadaliai visų Federacijos Tarybos narių ir Valsty-
bės Dūmos deputatų, tai federalinio konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka 
turi būti šaukiamas Konstitucinis Susirinkimas. 

3. Konstitucinis Susirinkimas patvirtina Rusijos Federacijos Konstitu-
cijos nekeičiamumą arba parengia naują Rusijos Federacijos Konstitucijos 
projektą, kurį priima dviejų trečdalių visų savo narių balsų dauguma, arba šį 
projektą pateikia visuotiniam tautos balsavimui. Šiuo atveju Rusijos Fede-
racijos Konstitucija laikoma priimta, jeigu jos priėmimui pritarė daugiau 
kaip pusė rinkėjų, dalyvaujant daugiau nei pusei visų rinkėjų. 
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136 straipsnis 
Rusijos Federacijos Konstitucijos 3–8 skirsnių pataisos priimamos ta 

pačia tvarka, kuria priimami federaliniai konstituciniai įstatymai, ir įsigalio-
ja nuo tada, kai joms pritaria ne mažiau kaip du trečdaliai Rusijos Federaci-
jos įstatymų leidžiamosios valdžios institucijų subjektų. 

 
137 straipsnis 
1. Rusijos Federacijos Konstitucijos 65 straipsnio, numatančio Rusijos 

Federacijos sudėtį, pakeitimų siūlymo tvarką nustato federalinis konstituci-
nis įstatymas, reglamentuojantis naujų Rusijos Federacijos subjektų priė-
mimą į Rusijos Federaciją, jų sukūrimą Rusijos Federacijos sudėtyje ir Ru-
sijos Federacijos subjekto konstitucinio ir teisinio statuso pakeitimą. 

2. Keičiant respublikos, krašto, srities, federalinio miesto, autonominės 
srities ar autonominės apygardos pavadinimą naujas Rusijos Federacijos 
subjekto pavadinimas turi būti įrašytas į Rusijos Federacijos Konstitucijos 
65 straipsnį. 
 

ANTRAS SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS IR PEREINAMOSIOS NUOSTATOS 

 
1. Ši Rusijos Federacijos Konstitucija įsigalioja kitą dieną po to, kai 

paskelbiami oficialūs referendumo rezultatai. Referendumo diena – 1993 m. 
gruodžio 12 d. – laikoma Rusijos Federacijos Konstitucijos priėmimo die-
na. 

Įsigaliojus šias Rusijos Federacijos Konstitucijai, Rusijos Federacijos – 
Rusijos Konstitucija (Pagrindinis Įstatymas), priimta 1978 metų balandžio 
12 dieną, ir vėlesni jos pakeitimai ir papildymai netenka galios. 

Esant Federacijos sutarčių – Sutarties dėl kompetencijos atribojimo ir 
įgaliojimų nustatymo tarp federalinių Rusijos Federacijos valstybės val-
džios institucijų ir suverenių Rusijos Federacijos respublikų, esančių Rusi-
jos Federacijos sudėtyje, valstybinės valdžios institucijų, Sutarties dėl kom-
petencijos atribojimo ir įgaliojimų nustatymo tarp federalinių Rusijos Fede-
racijos valstybės valdžios institucijų ir kraštų, sričių, Maskvos, Sankt Peter-
burgo miestų valstybės valdžios institucijų, Sutarties dėl kompetencijos at-
ribojimo ir įgaliojimų nustatymo tarp federalinių Rusijos Federacijos vals-
tybės valdžios institucijų ir Rusijos Federacijos autonominės srities, auto-
nominių apygardų, esančių Rusijos Federacijos sudėtyje, valstybės valdžios 
institucijų, kitų sutarčių tarp federalinių Rusijos Federacijos valstybės val-
džios institucijų ir Rusijos Federacijos subjektų valstybės valdžios instituci-
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jų, sutarčių tarp Rusijos Federacijos subjektų valstybinės valdžios instituci-
jų, nuostatų neatitikimui Rusijos Federacijos Konstitucijai taikomos Rusijos 
Federacijos Konstitucijos nuostatos. 

2. Įstatymai ir kiti teisės aktai, galioję Rusijos Federacijos teritorijoje 
iki šios Konstitucijos įsigaliojimo, taikomi tiek, kiek jie neprieštarauja Ru-
sijos Federacijos Konstitucijai. 

3. Šiai Konstitucijai įsigaliojus, Rusijos Federacijos prezidentas, iš-
rinktas pagal Rusijos Federacijos – Rusijos Konstituciją (Pagrindinį Įstaty-
mą), vykdo joje numatytus įgaliojimus iki kadencijos, kuriai buvo išrinktas, 
pabaigos. 

4. Šiai Konstitucijai įsigaliojus, Ministrų Taryba – Rusijos Federacijos 
Vyriausybė, vadinama Rusijos Federacijos Vyriausybe, turi Rusijos Fede-
racijos Konstitucijoje numatytas teises, pareigas ir atsakomybę. 

5. Rusijos Federacijos teismai vykdo teisingumą pagal šios Konstituci-
jos jiems nustatytus įgaliojimus. 

Šiai Konstitucijai įsigaliojus visų Rusijos Federacijos teismų teisėjai 
vykdo savo įgaliojimus iki kadencijos, kuriai buvo išrinkti, pabaigos. Lais-
vos teisėjų vietos užimamos šios Konstitucijos numatyta tvarka. 

6. Iki federalinio įstatymo, nustatančio bylų nagrinėjimą dalyvaujant 
prisiekusiesiems, įsigaliojimo taikoma galiojanti atitinkamų bylų teisminio 
nagrinėjimo tvarka. 

Iki tol, kol Rusijos Federacijos baudžiamojo proceso kodeksas bus su-
derintas su šios Konstitucijos nuostatomis, taikoma galiojanti arešto, suė-
mimo ir asmenų, įtariamų nusikaltimo padarymu, sulaikymo tvarka. 

7. Pirmojo šaukimo Federalinė Taryba ir pirmojo šaukimo Valstybės 
Dūma renkamos dvejų metų laikotarpiu. 

8. Federalinė Taryba į pirmąjį savo posėdį renkasi trisdešimtą dieną po 
jos išrinkimo. Pirmąjį Federalinės Tarybos posėdį pradeda Rusijos Federa-
cijos prezidentas. 

9. Pirmojo šaukimo Valstybės Dūmos deputatas vienu metu gali būti ir 
Rusijos Federacijos Vyriausybės narys. Valstybės Dūmos deputatams, kurie 
vienu metu yra ir Rusijos Federacijos Vyriausybės nariai, šios Konstitucijos 
nuostatos dėl deputatų neliečiamybės, kiek tai yra susiję su atsakomybe už 
veiksmus (arba neveikimą), atliekant tarnybines pareigas, netaikomos. 

Pirmojo šaukimo Federacijos Tarybos deputatai savo įgaliojimus vyk-
do laikinai. 
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